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ŽIVOTOPIS

JANA BECKOVSKÉHO

N LITERÁRNÍ ČINNOST JEHO.

W=



I.

Život Jana Františka Beckovského.

„V druhé polovici sedmnáctého věku byla historie vlastenská
více vzdělávána, než kdy před tím, i pak až do počátku našeho
století. — Jiří Cruger, Maximilián ze Schleinic, Tomáš Pešina
z Čechorodu, Alois Hackensmid, Bohuslav Balbín, Jan Beckovský,
Jan Florián Hammerschmied a jiní takměř spoluvěcí v let0pisech
vlasteneckých pracovali; ne sice stejnou důkladností a dokonalostí,
ale všickni nesmírnou a nepochOpitelnou horlivostí a pilností. Již
tiskem vydaní spisové Balbínovi, Pešinovi, Hammerschmiedovi,
Beckovského k podivení každého přivedou, kdo ví a zná, co to jest,
historické zprávy sbírati, a o pravdivosti jejich se přesvědčiti; a
pozastaviti se musí, kde ti mužové času a síly nabyli, tak veliké
knihy a tolik jich sepsati? Užasnouti ale teprv musí, když ruko
pisy, jenž po nich zůstaly a tiskem na světlo nevyšly, spatří!“

Těmito slovy předvádí ctihodný Vojtěch Ruf f er čtenářstvu
českému zprávu o spisovatelské činnosti Hammmerschmiedově 1), a
my nemohli jsme jinak než vypůjčiti sobě slov těch, poněvadž nad
jiné lépe hodí se také k povšechnému ocenění soudruha & přítele
Hammeischmiedova,Jana Františka Beckovského, jehož živo
t0pis tuto podáváme 2).

*) Časopis Českého Musea 1834. str. 204.
“) Na kolik nám povědomo, sepsali životopis Beckovského až dosud :

Pelzl (Abbildungen bóhmischer und mahrischer Gelehrten und Kunstler
II. 110.), Jungmann (Historie literatury české II. vydání) a Jos. Jireče k
(Rukověť k dějinám literatury české 1. str. 53.). Spisův těchto bylo vesměs
užito a mimo to čerpáno zejmena ještě: v knihovně universitní, kdež na
chází se rukopisný životopis (VII. B. 2. fol. 158) latinský, nepochybně Hammer
schmiedem sestavený,jenž téměř doslovně byl od Pelzla v Abbildungen
přeložen, takže tím zprávy Pelclovy nabyly větší Opravdivosti a spolehlivosti,
a pak zvláště v bohatém archivu rytířského řádu křižovnického s červenou
hvězdou, kterýž zvlastni velmi přátelskou ochotou nejdůstojnějšího pana
generálního velmistra ThDra. Em. Schobla a neméně laskavou přízni
důstojného pana sekretáře p. P. Josefa Melichara byl mi vždy otevřen,



VIII

Jan František Beckovský narodil se v Německém Brodě
18. srpna 1658. z rodičů nezámožných. O jeho rodičích, mládí
a vychování nedostává se nám zpráv úplně. Vímet jen, co
Beckovský v Poselkyni (II. 3. str. 456. a 502.) sám o sobě vy
pravuje, jak na oheň, který v Brodě r. 1662. vypuknul, „díval se
z bílidel, na nichž se plátna bílívaly, maje tehdáž věku svého
4 léta.“ Podobně r. 1676. (8. srpna) hořelo v Brodě a Beckovský
při popisu toho praví, „an sám také na to jsem se pachole
díval.“ —- Že rodičův byl méně zámožných, z toho na jevě jest,
že dán byl do latinských škol, jsa již jinoch 16tiletý, bezpochyby
když záliba hochova pro studie byla větší, než chut k nějakému
praktickému zaměstknání. Grammatikální studia odbyl v rodišti
svém, načež r. 1678. vstoupil v Brně do poesie a rhetoriky, a za
dvě léta 1680. odebral se do Vídně na filosofii, kdež zůstal ne
pochybně dvě léta. Tu již potkáváme se se zprávami, jak se
horlivě zanášel dějepisem, nebo často ve spisech svých podrobně
zmiňuje se o vídeňských kostelích a jich památkách, o „císařské
knihárně“ 1) i jiných pro dějepis důležitých místech. Velikého
zalíbení musil již tehdáž míti také ve spisech starých Řekův
a Římanův, nebot v té příčině nemožno ani poukázati k několika
místům, kde by se pravda slov našich doložila, poněvadž všecky
spisy Beckovského, najmě spisy náboženské, svědčí o tom na každé
a kterékoliv stránce. — Ve Vídni přestál také strastnou dobu
velikého moru r. 1680., kdež 70.112 osob pomřelo, a Beckovský
jakožto posluchač ve filosofii (Poselkyně II. 3. 5214 všechny šachty
obchodil počet osob zemřelých a do každé šachty vhozených sobě
zpořídil a ještě i do Prahy s sebou přivezl. Kdy pak Beckovský
zVídně do Prahy se odebral, zůstává neznámo. Víme jenom, že po
čase vstoupil do rytířského řádu křižovníkův s červenou hvězdou,
kdež slavný slib řeholní r. 1685. 6. března složil. Tou dobou dá se
st0povati činnost jeho vzdělavatelná velmi dobře. I jevila se ona
dvojím směrem. Jednak zanášel se Beckovský pilně studiemi

kdykoliv toho se potřeba naskytla. Tam nalezeno dosti pěkného, dosud nezná
mého materiálu. o němž částečně podána již byla zpráva v C. Č. M. 1878.
str. 154. — K sehrání literárních praci Beckovského byla mi vedle univer—
sitní a křižovnickéknihovny i také knihovna musej ní s uznání hodnou ochotou
nápomocna. — Avšak z Německého Brodu, rodiště Beckovského, nedočkal
jsem se zpráv nižádných, začež poněkud mi byly náhradou zprávy životo
pisné. po drobtech roztroušené ve všech téměř spisech Beckovského, at obsahu
jsou jakéhokoliv, a hlavně v obou dílech Poselkyně. — Za mnohá laskavá
pokynutí vděčenjsem těž p. ministru J. J ire čkovi.

') Víra str. 515.
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theologickými, jmenovitě čtením svatých Otců církevních a pak
spisů dogmatických; zajímavo jest, jak důkladně seznámil se též
se spisyLutherovými a Melanchtonovými '), ba i Alko
ran ') čítal, aby z vývodův jeho mohl těžiti důkazy pro své lepší
přesvědčení náboženské; jednak pak hlavně v Praze uveden byl
do čilého proudu historického, k čemuž již dávno mysl jeho smě
řovala. Slavného Pešinu na živé již nezastihl (zemřel 3. srpna
1680.), aniž jest nám známo, zdaž ho před tím někdy byl znal,
ale jisto jest, že činnost jeho nezůstávala bez patrného vlivu na
mladšího vrstevníka 3). Mimo Pešinu velikého působení měl také
Balbín, jehož Beckovský jistě osobně znal 4), prací jeho vysoce
sobě vážil a rad jeho jistě také užíval. V roce Balbínova úmrtí
(1688.) byl asi Beckovský na kněžství posvěcen 5) a hned potom
svěřeno bylo mu správcovství kuchyně klášterní (íuit culinae prae
fectus et dispensator), kterýžto úřad po 11 let k úplné spoko
jenosti zastával. S pojmem ,dispensator“ i to bylo spojeno,
že nejenom starost o kuchyni, alei obstarávání všech potřeb, va
řiva, pití, topiva a p., pro členy řádu i pro špitálníky bylo jeho
úřadem. A tu musíme se diviti, kterak Beckovský při zaměstnání
tak praktickém nejen nezapomínal snah svých spisovatelských,
ale naopak, maje subsistencí zjištěnou, tím horlivěji se zanášeti
jal pracemi bohoslovnými i historickými, ač nedostatek prázdných
chvílí i k tomu ho nutil, „že víceji při nočním nežli denním
světle, jsa v denní čas nepokojnými roztržitostmi zaneprázdňován,
pracovati, a když jiní nejlépe odpočívají, bdíti musil“ 6).

1) Víra str. 394; Laska str. 412. a jinde na mnoha místech, zvláště
v Naději.

') Víra str. 272.
') Přípis k I. dílu Poselkyně str. 9., II. díl Poselkyně sv. 1. str.

75. a 361., sv 3. str. 60., 75., 515. i 516.
') Balbín chodíval ke křižovníkům na návštěvy a sice ku převorovi

JiřímulgnácioviPospíchalovi. (Vizčlaneko PamětechPospíchalovvch
v Sitzungsberichte 1880)

') Soudíme tak z následujícího. Mortuale s. militaris ordinis Cruci
gerornm praví, že Beckovský po svém vysvěcení byl „per undecim annos
continuos culinae praefectus,“ a jiný zápisek v archivu křižovnickém dokladů
„1699. 29. Octobris migravit ad novum hospitale.' Srovnání obou dat vede
nts k výsledku svrchu položenému, ač netajíme se tím, že když již 1680.
Beckovský dle vlastního udání byl ve filosofii, doba. šestileté. mezi vstou
pením do řádu a vysvěcenímna knězství se nám trochu dlouhou býti zdá.

') Pi-ípis k I. dílu Poselkyně str. 14. — Mluví tam sice Beckovský ne
v první než ve třetí osobě, ale z celého místa i z jiných nám známých okol
ností jest jasno, že sebe mínil.
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R. 1689. dokázal Beckovský výborně osobní statečnost svou.
Dne 21. června toho roku mezi první a druhou hodinou z poledne
vyšel škodlivý oheň z nárožního domu u Černého orla v Kaprové
ulici zrovna naproti kostelu sv. Valentina, který brzo rozšířil
se po celéčtvrti Týnské, Svato-Linhartské a Svato-Mi
kuláš ské, pak dále do ŽidovskéhoMěsta, do Dlouhé třídy a odtud
do ulic Novoměstských, Truhlařské a Soukenické, takže i na.
Novém Městě celou osadu Svato-Petrskou a Svato-Kli
mentskou zachvátil. Beckovský byl z prvních, kteří vzniknutí
ohně pozorovali, a ihned všeho zanechav, běžel do kostela sv.
Valentina, vlezl ještě s několika jinými pod krov a zřídil si po
mahače, kteří by vodu nosili, aby střecha kostelní se nevzňala. To
se také úplně povedlo. Oheň zatím šířil se do Města Židovského,
kdež z úzkých uliček obyvatelstvo se sběhlo a ubytovalo se ve
škole při židovském hřbitově. Najednou o půlnoci spatřil Bec
kovský na škole veliké světlo, uslyšel křik, a za chvili sesulo se
klenutí, a všecko obyvatelstvo tam poschované se zařítilo. Dále
shořel kostel u sv. Ducha, u Spasitele (kdež Pauláni přebývali),
klášter Klarissek u sv. Anežky, kostel sv. Haštala velikou škodu
utrpěl, kostel sv. Jakuba celý shořel, Královský Dvůr, kde tehdáž
arcibiskupský seminář se nacházel, také částečně shořel, konečně
i částečně byl poškozen kostel sv. Josefa a sv. Klimenta. Po čas
velikého ohně Beckovský na všech těchto místech byl a kde
pomoci bylo potřebí pomáhal, a ještě druhého dne po spáleništi
chodil a všechno shlížel 1).

Po této příhodě žil zase Beckovský jako prve, klidné a tiše,
zaměstknán jsa pracemi povolání svého a zamilovaným studiem
historickým. Bylat v řádu pro něho štastná doba. Neboť tehdáž,
za generálního velmistra arcibiskupa pražského Jana Fridricha
hraběte z Valdštýna, záležitosti křižovnického řádu jakožto převor
a administrátor zastával Jiří Ignác Pospíchal, muž nadjiné osvi
cený, vzdělaný a výtečný, „druhý zakladatel řádu,“ jak o něm annaly
křižovnické vypravují. Pospíchal sám byl Čechem upřímným, lnul
s láskou k jazyku ik minulosti svého národa, obcoval s výtečnými
muži doby své, jako s Pešinou, Balbínem, hrabětem Vratislavem
a jinými, což tedy divu, že Beckovský příkladem představeného

') Poselkyně II. 3. str. 557—559. Zde Beckovský o sobě skromně mluví,
ale Hammerschmied za to (Univ.knihovnaVII.B. 5.) doslovněpraví: „Exorto
anno 1689. periculoso incendio, ipse inter primos fait, qui igni extinguendo
manum admovit, neque aquas propriis manibus adportare destitit, donec
fiamma sopirctur.“
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svého puzen jsa, tím horlivěji ujal se myšlénky zamilované. V té
době asi utvrdilo se v něm hlouběji přesvědčení, že potřebí jest
lidu našemu podávati v náboženských spisech příkladů dějepisných
a že třeba psáti jazykem českým knihy historické, poněvadž
„hanebná jest věc v své vlasti cizozemcem býti, co se jinde děje
věděti a o domácích příbězích žádné vědomosti nemíti“ 1). Jazykem
českým chtěl psáti, poněvadž mínil lid poučovati a z otrlosti
pozvédati a chtěl tudíž tak věc podávati, aby každý prostý Čech
tím snázeji jí rozuměti mohl 9). I netajil se tím, že cesta k tomu,
aby účel byl dosažen, bude dosti trudná, nebot dokládá sám
o tom-"): „Pravda také jest, že my Čechové jiným národům ne
tak sicevzdálenějším,jako některým sousedům našim aco
více jest, také našim domácím s námi obcujícím, mezi námi
a od nás se živícím, ano i těm, jenž se mezi námi zrodili a naši
jsou vlastenci, sůl jsme v očích, samé hanění v jich ústech a
v jich srdcích vždycky trvající kyselost“. — Ale v té příčině doufal
a obracel se ve zbožné úctě k svatým dědicům a patronům země
české, o kterých dí: „ti pak nejenom o mne a o jednoho každého
z nás snažnou pečlivost mívali a dosavad mají, ale také celou
zem českou vždycky pečlivě opatrovali a obhajovali, když často
kráte našim předkům v rozličných válkách zvláště proti nepřátelům,
kteří nejenom řeč českou, ale také i národ český
vykořeniti chtěli, nápomocnibyvše, viditelně se svýmiČechy
je poráželi a k častému vítězství nápomocni byli 4). Tato důvěra
ve vyšší bytosti byla pak Beckovskému stálou vůdkyní i posilou
na celé cestě životem a při vší práci jeho.

') Přípis k I. dílu Poselkyně str. 15.
") Ibidem str. 13. -- Ještě důrazněji vytknul přesvědčenísvé v Před

mluvě k I. dílu Poselkynč (str. 4.) takto: „Častěji podobnou žalobu slýcháme
od vlastencův: My Čechové proč medle jsme tak buď neštastní aneb nedban
liví, že nyní v jazyku našem tak málo kněh v nově tištěných máme? Jimž já
na to zde odpovídám krátce. Není toho příčina ta, jakoby naše čeština, která
od obšírného jazyka slovanského svůj počátek má, tak neprostranná a ne
volná byla, aby se ní všelikteré užitečné věci vysloviti nemohly. Ale . . . ten
nedostatek odtud pochází, že se málo na to oddává těch, kteří by jazyk český
rozšiřiti a zvelebiti upřímně mínili; nebot zdaliž každodenní zkušenost nám
za příkladbýti nemůže,kterak mnozí zrození i vychovaní mezi
námi za českou řeč se stydí, a byt uměli, rozprávěti nechtějí,
z čehož pochází i to, že nenávidíce oni českou řeč, také pouhý Čechy, svy
vlastence, nenávidějíf'

') Palma milosti str. 2.
') Přípis k 1. dílu Poselkyně str. 17.
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Zatimně obracel činnost svou ke čtení veškerých starých
památek buď již tištěných nebo rukopisných, hledě ik tomu, aby
pro vytříbení úsudku nejenom znal historické spisovatele katolické,
ale i utrakvistické, bratrské i protestanské obou vyznání 1). Mimo
to procházel bedlivě všechna znamenitejší místa v Praze, najmě
kostely a kláštery, sbíral nápisy náhrobní, různé desky v kostelích
zavěšené, opatřoval si zprávy o ostatcích svatých v Praze se na
cházejících a vůbec horlivě si všímal všeho, co by mu nějakého
vysvětlení o minulosti mohlo poskytnouti 2). V bližších přátelských
stycích byl tehdáž také s Janem FlorianemHammerschmidem,
s nímž nejeden rukopis společně prohlížela), s Janem i Matějem
Tannerem, kteří s ním přátelsky zprávy o Plzni sdělovali4)
s jesuitou Matějem Vieriem5), jehož některé spisy, jakž uvi
díme, přečešťoval, a s Vácslavem Františkem Fukem, písařem
radním v Německém Brodě, jenž mu podával potřebných zpráv
orodišti jeho “). I jinak dopisoval si také s četnými městy v Čechách,
prose o poskytnutí materialu dějepisného 7).

') Seznam těch spisův, které Beckovský až do r. 1700. byl pročetl,
nachází se v Přípisn k I. dílu Poselkyně str. 6. a pak v Předmluvě
tamže str. 4. a vzbuzuje rozsáhlosti svou naše podivení i úctu.

') Dokladem jsou všechny jeho spisy, zvláště Vira str. ISS.; Stu
dnice vod živých str. 330.; Milá chot str. 2.,a pak Poselkyně I. str. 3.
II. 1. str. 202. a 351. a j. v.

8) Poselkyně II. 3. str. 105. pozn. 1. a Č. Č. M. 1880. str. 80.
') Tamtéž sv. 1. str. 119., 261., a sv. 3. str. 316.
*)Jirečkova Rukověť I. 53.
“) Krve nevinné žižniví vlci atd. str. 394.
7) Takový list psal do Kutné Hory l. 1698. Kutnohorští vybrali

: akt svých co nejlepšího věděli a vydali se do Prahy. O cestě své učinili
6. září 1698. následující zprávu: „Potom proč do Prahy jedeme, příčinu strany
tištění nové kroniky jsme oznámili a instrumentu do ní k chvále Kutné Hory
ukázali, ráčil to p. nejv. mincmistr chváliti & sobě oblibovati a strany toho
s panem Mateřovským špás míti, nás k obědu pozvati, a po obědě okolo třetí
hodiny v dobromyslnosti do Prahy propnstiti, kdežto sme 5. “ večír přijeli,
6. v neděli po sacrum u jezuvitův, u pánův křižovníkův po 11. hodině do
12. jednali jsme o tu kroniku s panem paterem Beckovským, která poletech
bude a ne po městech a rodích, kdež nám ukázati ráčil rejstřík vytržený
: knihy pana pátera Kořínka, co do té kroniky pro chválu Kutné Hory vy
bral, a byvše čas k obědu, odpuštění vzali, po obědě okolo dvou zase sme
tam přišli a tu allegata revidírovali, které zase zpátky máme, protože co
v nich německýho jest, má se přečeštiti; kdež nám také paměti Plzenských
ukazovati ráčil, které se začínají od léta 1310., mezi nimiž jest taky, že
Ferdinand První pro jich věrnost v rebellii v létu 1547. strany hlasu 0 před
nosti na sněmích po primasích staro- a novoměstských privilegírovati ráčil,
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Ale nejvice přilnul Beckovský ke kronice Hájkově. Bylat
to tak kniha podle jeho spůsobu, psaná česky, slohem prostým
a jasným a tak rozsáhlá jako žádná jiná. Že při tom o chybnosti
některých částí jejich přesvědčen byl, jest z mnohých věcí na
jevě '); ale přes to bolestně nesl, že exemplářův kroniky této tak
jest pořídku, že mnohý vlastenec deset, dvanáct i víceji zlatých
rýnských za ni dáti musil a ba i „jeden hodnověrný muž“ dvacet
a čtyři zlaté za ni dal. A předce prý rádi tolik dávají, jenom
když dostanou exempláře nějakého, jichž se beztoho nedostává *).
Když pak oznámeno bylo, že vyjde německý překlad Hájkovy
kroniky 3), tu bylo u Beckovského rozhodnuto, že také nově, pře
pracované vydání české vyjíti musí, a v práci tu uvázal se
sám. Tím byl stržen do proudu historického spisování v míře
větší než před tím a zároveň již prokmitla v něm myšlenka,
aby se stal — „bude-li v tom vůle Hospodina“ — pokračovatelem
Hájkovým v sepsání kroniky české od r. 1526 až po svou dobu 4).

K práci takové bylo však potřebí více prázdně, více sbírání
a také cestování mimo Prahu. I v této příčině dobře se Beckov
skému podařilo v úřední povinnosti jeho. — Převor křižovnický
Jiří Ignác Pospíchal v upřímné snaze, aby opatření chudých
ve špitále mohlo býti větší ilepší, koupil s přivolením generálního
velmistra r. 1689. (6. července) od pánův Novoměstských dům,
Písaná lázeň zvaný5), a dal jej zříditi za špitál křižovnický
jmenovitě pro ženy. R. 1693. 6. března byl nový špitál pod jménem
sv. Anežky vysvěcen. Z počátku nepochybně byl spravován z hlav
ního špitálu u sv. Františka a tu náležel pod dozor Beckovského;
ale poněvadž to bylo čím dále tim obtížnější, dán novému špitálu
samostatný správce či administrátor, jímž ustanoven byl r. 1699.
Beckovsky', který se tam téhož roku 29. října odstěhoval. V tomto

proti čemuž ukázali sme Rudolfovská opatření v létu 1606., ráčil si je obli
bovati.'*— (Dle laskavého sdělení p. Fr. Dvorského)

') A zvláště z celého Připisu k I. dílu Poselkyně.
') Předmluva k 1. dílu Poselkyně str. 2.
') Vyšel v Norimberce r. 1697. _Rukovět'I. 222.
') Při pis ]: I. dílu Poselkyně str. 14.
*) Též balnenmpictum,lázeň; malovaná. Dům ten dle Tomkových

Základův (II. 118.) měl později číslo 837. anacházel se asi v těch místech, kde
nyní jest palác Laž an ských. Stál tehdáž na rozhraní mezi Starým a Novým
městem a byl o to v XVI. století i spor (Chaos rerum memorabilium v archivu
města Prahy), kterému z měst vlastně náležeti má. - Ze r. 1689. od Novo
městských byl koupen. dosvědčujeHammerschmied v Prodromu str. 351.
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domě strávil pak celý ostatek života svého, 26 let, a zde také
všestranná činnost jeho nejvíce se vyvíjela.

Špitál sv. Anežky byl menší, filiální, a proto také správa
jeho ne tak obtížná jako úřad předešlý. Beckovský užil výhody
té hojnou měrou a sice hned z jara r. 1700., kdež vydal se na
dlouhou cestu po Čechách, Moravě a Uhrách. Cesta tato dá se
poněkud určití dle vlastních jeho poznámek 1). Dal se na cestu
někdy v měsíci červnu. Předně vyšel do poříčí Orlického,
navštivil“)Ústí nad Orlicí, Potštýn, Litici a Žampach 3).
Zde prohlédl sobě všecky památky, opsal nápisy a změřil hradby
zámků podrobně. Odtud ubíral se ke Krkonošům a někdy v prvních
dnech červencebyl v Branné a v Štěpanicích u Jilemnice,
kdež vešel do kostela sv. Trojice a opsal všecky náhrobní nápisy
o rodě Waldštýnském. Ze Štěpanic nedaleko měl na Krkonoše,
kamž se také (5. července) provoditi dal, navštiviv studánku.
z které Labe počátek svůj béře, a pak známá. jezera krkonošská.
Odtud odebral se na Moravu, jakým směrem, neznámo. Vzpomíná
jenomsvéhopobytuv [Doubravníku, Tišnovském klášteře
a Pernšteině, kdež prohlížel nápisy o rodu pánův z Pernšteina,
& pak v Mikulově, kamž přibyl 22. července 4).

Z Mikulova nastoupil nepochybně cestu do Uher. Ubíral se
dle vlastníhopoznamenánídoPrešpurku, Trnavy, Leopold
štadtu, Hlohovce (Galgócz),Nových Zámkův (1. září),
Komárna, Ostřehomu, Budína a Pešti „&odtuďjinam.“
V Nových Zámcích změřil délku a šířku města na kročeje, v Ostře—
homě prohlížel zříceniny arcibiskupského kostela 5), pak prochá
___—._... __

.) Naděje str. 288.,Palma milosti str. 165—177.aPoselkyně 1.
str. 1.; II. 1. str. 86., 294., 296., 398., 2. str. 322; 8. str. 208., 322., 481—
483. a 522.

') Zejmena uvádíme jen těch míst, kterých Beckovský sám také uvádí,
ač se mysliti musí, že dále zašel, než jak příležitostně vypravuje.

8) Nepraví se (Poselkyně II. 3. 481.), že to bylo zrovna r. 1700., ale
nejlépe se to k tomuto roku hodí.

') V Poselkyni H. 3., 308. mluví se také o Bělé pod Bezdězem a ta—
mějším klášteře Augustianském, při čemž podotknuto: „Notatum anno 1700.
11. Julii,“ což by k tomu ukazovalo, že Beckovsky z Krkonoš se ještě do
Čech zpět a pak teprv na Moravu ubíral; to se však nepodobá. Spíše bude
v tom udání nějaká mýlka, aneb snad výpis o Augustianském klášteře byl
učiněn odjinud, aniž Bcckovský sám v Bělé byl.!

5) ,Léta 1700. dne 1. měsíce září z Nových Zámkův do Ostřehoma pět
mil od Nových Zámkův vzdáleného jsem přijel a do Zámku na dosti vysokým
i prostranným vrchu skalnatým stojícího, vešel, velmi litostivě na arcibiskupský
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zeje se v poli utrhl si stéblo kukuřičné s klasy, které do Prahy
s sebou vzal a zde pak následujícího roku síti dal'). V Budíně
byl 3. září a sešel se tam s křižovníkem Josefem, rodilým Špa
nělem, který s křesťany z otroctví tureckého vykoupenými cestoval
k Vídni. Tato okolnost spůsobila, že Beckovský pilněji se osudy
zajatých křesťanův obíral & zvláště k tomu nápomocen byl. aby
Čechové z otroctví vykupování byli. — Všeckny znamenitosti
Budína velmi důkladně sobě prohlédnnv, zápiskův o tom obšír
nějších pozůstavil “). Odtud?pak vydal se nepochybně přes Rakousy
do Čech. Při této příležitosti podíval se do Třeboně na
zámek 3), odtud do Borovan &na Trocnov, k rodišti „nešťast—
ného vlastence“ Jana Žižky. Na místě, kde se Žižka dle pověsti
naroditi měl, dal probošt borovnnský Konrad Fischer postaviti
kapličku sv. Janu Křtiteli posvěcenou a pak poručil podtíti dnb,
u kterého matka Žižkova poroditi měla, poněvadž prý „kováři,
zámečníci, tesaři i jiní na tento dnb často lezli, větve usekávali,
z nich k svým kladivům a k sekerám rukověti dělali a pověrečně
tomu věřili, že skrze ty rnkověti oni řemeslníci větší síly nabý
vají" Když Beckovský k místu tomu přišel, viděl tam z onoho
dubu ještě špalek dosti dlouhý a tlustý, který také k spálení
rozsekán byl. I vzal si od něho díl dřeva odtatý a do Prahy
s sebou přivezl. —_Tam kde sídlo aobydlí rodičův Žižkových státi
mělo, spatřil prý pouhé toliko zříceniny &. nedaleko od nich dvůr
řeholních kanovníkův borovanských 4).

Od Borovan pro pokročilý čas podzimní vrátil se do Prahy
zpět. Ve špitále u sv. Anežky znenáhla se také zařizovati počal.
Spisy, které až do nynějška vydal, stal se bezpečně již v širších
kruzích známým, a toho užil k skupování i ke shánění knih
i rukopisů na kolik se jich sehnati dalo. I zpořídil si pěknou
knihovnu, či jak on říkal ,knihovničku“ 5), z níž mnohý
vzácný ruk0pis se chová nyní v bibliothece řádu křižovnického “).

kostel neb raději na jeho spáleniště jsem se díval, když jsem jeho někdejší
slávu z jeho zřícenin poznal.“ — Palma milosti str. 101.

') Tamže str. 88.
') Tamže str. 165. a násl.
:) Naděje str. 288. — Nepraví se tam, že to bylo r. 1700., ale hodí

se k okolnostem.
') Poselkyně II. 3. str. 522.
5) Tamže str. 218.
') Beckovskémuntleželku př.vzácný rukopis starých let0pisů českých,

pojatý ve vydaní Palackého (nyní XX. A. i.). Taktéž náležely mu Marka
Bydžovského : FlorentineAnnales Ferdinandi I. koupené r. 1714.
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Spisovatelská činnost v následujících letech jest největší. Posel
kyně díl první byl již vydán a pracování na druhém dílu šlo
statně v před, ač s mnohými přestávkami, strávenými jednak
sbíráním a pořádáním nového materialu, jednak také pracemi
jiného druhu. Zmínili jsme se již, že Beckovský, shledav se
v Uhřích s křesťany z otroctví vykoupenými, oddal se historickému
zkoumání v tom oboru, a zdá se, že i prakticky byl zúčastněn
v blahoplodné činnosti, poněvadž vypravuje, že psaní nějakého
Čecha, Vácslava Renckého, jenž v tatarském otroctví úpěl, do
svých rukou dostal a také za vysvobození jeho u křižovnického
řádu nejsvětější Trojice se horlivě přimlouval 1). Jistý Slezák,
Karel Le0pold Nydšol zvaný & ve Vratislavi rodilý, byv z otro
ctví vysvobozen, poslal o tom zprávu německou Beckovskému se
žádostí, aby do češtiny vložena byla ataké Čechům a Moravanům
tím spíšeji k známosti přišla, což se také stalo 2).

Ale Beckovský nejenom že spisoval, on také maloval a
pracoval věci ozdobnické; zvláště co onoho se týče, ozdobil
prý znamenitými malbami kapli v klášteře u sv. Františka a), jenž
za výtečné správy převora a potom generálního velmistra Pospí
chala byl v nynější svou podobu přiveden od známého stavitele
Karla Luraga, který také stavěl klášter u sv. Havla. Ještě
více překvapuje, že Beckovský také rád botanisoval a ze svých
procházek květiny domů nosil, sušil a herbář (herbarium vivum)
z nich ušpořádal, připojiv ku každé bylině název latinský, český
i německý4). Vedlé toho všeho konal tu delší, tu kratší cesty.
Někdy před r. 1707. byl na Karlšteině "), r. 1708. déle cestoval po
Čechách i Moravě,jen že neznámo, jakým směrem; určitě byl v Brně 6).
R. 1711. měl u sebe návštěvou armenského kněze Avedise či
Gabriele7), od něhož se ve mnohém poučovati dávalo spů

(nyní XXII. A. 6.) Na obou těchto rukopisech lze dosud čísti podpis jeho
jakožto majitele.

') Palma milosti str. 156.
') Láska str. 516.
a) V křižovnickémmortuale praví se: ,Fuit vir hic do ordine sacro

multum meritus, novellamenim hanc sacri ordinis sedem. praesertim capellam
ejus picturis et imaginibus singulariter exornavit, supellectili sacra, specia
liter particnla sanctissimae Cmcis in pretiosa theca in forma paciňcalis ditavit,
magnas et complures lucnbrationes labore suo concinnans publicae luci dedit.“

*) C. Č. M. 1878. str. 156.
5) Naděje str. 50.
') Poselkyně II. 3. str. 246.
") Tamže str. 507.
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sobecha zvycích orientalských. Avedis zůstal ve špitále u sv.
Anežkyod 21. prosince 1711. až do 11. dubna 1712. V letě na
to byl Beckovský zase na cestách a sice v Čechách severních a
severozápadních. On výslovně mluví o pobytu svém v Zah raža—
nech u Mostu, „kdež 16. máje před zázračným obrazem P. Marie
mšisvatou sloužil,“ 22. máje (v neděli 0 slavnosti sv. Trojice)
bylv klášteře Světeckém u Bíliny, kdež opsal si také nápisy
náhrobní některých převorek, a téhož dne ještě navštívil také pro
slulépole Přemyslovo u Stadic; dobře zde všechno zhlédl a
dosti podrobně popsal '). Jest velmi pravděpodobno, že také
zprávyo pobytu jeho v Lounech, Mostu a na Šopce u Měl
níka náleží k tomuto roku 9).

Nyní osm let nemáme žádných Zpráv o veřejné činnosti
Beckovského; nepochybně, že na větším díle prodléval v Praze,
zanášejese sepisováním několika prací, hlavně druhého dílu Po
selkyně. Zde bylo mu pracovati polem dosud téměř nezoraným,
a proto větší činnosti sběratelské bylo třeba, více musilo se nej—
různějšíchknih čistí, a poněvadž material takřka před rukama
rostl.práce stále jen jen přibývalo. —R. 1720. byl zase na cestách
vkraji Žateckém; 24. srpna byl v Kadani, kdež zejména si
prohlíželfrantiškánský klášter sv. 14. Pomocníkův 3). Po té ne
cestovalvíce, poněvadž trápen jsa čím dále tím více přibývající
pakostnicí, delší chůzí se nerad obtěžoval. Ale i při tom neustále
bylčinným, až konečně raněn byl mrtvicí ku konci r. 1725. Silná
konstrukce těla jeho dlouho nechtěla podlehnouti; až do 25. pro
sinceležel, než nastal zápas smrtelný. Toho dne mluvil mnoho
slovnesrozumitelných, nikoho více nepoznával a celou noc bedlivě
musilbýti hlídán. Nazejtří (26. prosince) ráno trochu poulevilo,
nemocnýse ztišil, a byv posilněn svátostmi a modlitbami spolu
bratřísvých, 0 2. hodině odpolední tiše skonal.

Poněvadž zemřel ve špitále u sv. Anežky, kterýž náležel
osadou!: sv. Vojtěchu, bylo vyjednáno s tamějším farářem o pře
nešenímrtvoly do špitála u sv. Františka, kdež pak Beckovský
by127. prosince ve společné hrobce pohřben 4). Na hrob jeho
dánoepitaphium následující:

1) Tamže II. 1. str. 258; II. 3. str. 57. a 553.
') Tamže II. 1. str. 81. a 252.
') Tamže II. 3. str. 421. a 543.
') Křižovnickédiarium domesticnm : let 1725—1730.
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JOANNES FRANCISCUS BECKOWSKY
SAC. MIL. ORD. CRVC. C. RVB. STELLA

PRAGAE PROFESSVS.
AETATIS SUAE LXVII ANNORVM

MAGNAE FAMAE H[STORICVS

_HOSPITALIS AGNESIANI PRIMVS
PER XXVI ANNOS

MERITISSIMVS ADMINISTRATOR

. eX MortaLI Víta aD perpetVas gLorIae
Coronas transIIt.

Povahu Beckovského několika významnými slovy vylíčil
Hammerschmied napsav: „Fuit Beczkovskyvir suavissimus,
moribus praeditus, benevolus ergo.omnes, consilio et opera promp
tus, festivus in loco, cetero serius et ad religiosam- gravitatem ac
modestiam mire compositus.“

Podobiznu jeho viděti lze v Pelzlových Abbildungen II.
110., při čemž nemožno nám ovšem povědíti, na kolik ona
věrnou jest.

II.

Literární činnost Beckovského.

Obecně udává se. že Beckovský sepsal ke 40 spisům, kdežto
křižovnické mortuale udává jich 21. Avšak úplné vyčtení až
dosud se nestalo pro veliké obtíže s tím Spojené. My o to se
pokusíme, na kolik exemplářův jeho děl jsme v rukou měli,
aneb na kolik určitých zpráv o dílech jim sepsaných jsme nalézt-i
mohli. Nebudeme však děliti spisy jeho v náboženské a děje
pisné, protože přesné dělení jest nemožným. Všechny spisy theo—
logické tak jsou plny zpráv historických a naopak historické tak
mnoho zpráv církevních dějin se týkajících obsahují, že za těžko
určití, do které kategorie ten který spis by přidělen býti měl.
Vkládání historických zpráv a příkladův do děl theologických tu
ještě nepopíratelnou cenu do sebe mělo, že lid po nich bažil, rád
je čítal a vždy s novým potěšením nově vyšlý spis téhož auktora
do rukou bral. Tím také vysvětliti možno, že mnohé ze spisův
Beckovského vícekráte byly vydány & i ještě v pozdějších letech
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překládány. Beckovský sám valnou většinou psal česky, částečně
pak latinsky i německy.

Seznam prací jeho jest následující:
]. Korunka pěti ran Krista Pána, vyšla1691.(Znám

pouze ze zmínky učiněné ve Studnici vod živých str. 72.).
2. Apoštol Páně svatý Judas Thadeáš, věrný při

Bohu náš zástupce. K potěšení a k uctění obyvatelům Dobřichov
ským i všem těm, kteří jej sobě v těžkých a zoufanlivých potře
bách k Bohu za přímluvce vyvolují, důvěrně představený a s povo
lením duchovní vrchnosti vytištěný v Praze u Jana Karla Jeřábka
16.93., 160, stran 90. — Na titulu spisovatel neuveden, ale že
jim byl Beckovský, praví on sám v Krvi nevinné str. 57.

3. Studnice vod živých pěti prameny skrze nejsvětější
Kristově rány jakožto pateré skalnaté rozsedliny (neb Skála byl
Kristus) hojně se prejštících, duši lidskou pěti střelami raněnou
k životu věčnému uzdravuje: to jest rozjímání a úctění pěti ran
na kříži pnějícího Spasitele. — Vydáno na den sv. mučedlníkův
Kosmy a Damiana u Jana Karla Jeřábka 1. P. 1694. 160, str. 441.
Připsáno Jiřímu Hynkovi Pospíchalovi, velmistru křižovnickému.
Hojně obsahuje látky historické.

4. Krve nevinné žížniví vlci Diokl'ecián a Maxi
mián, kteří plni zuřivosti, ačkoliv v stádu Kristovém nezčíslný
počet nevinných ovčiček a beránkův, obojího pohlaví, křestanův
věrných, usmrtili a jich nevinnou krev vycedili, však předce svou
žížeň uhasiti nemohli. Jichžto tyranskou ukrutnost zde připo
mínám, aby křesťan věrný to čtouc, do svého srdce vpustil hluboce
bídu, muky, trápení i smrt, kterou předkové naši pro Krista
trpělivěpodstoupili.— Nalezají se také zde všeliké pa
mátky kostela sv. Víta na. hradě pražském se dotý
kající, které k potěšení vlastencům milým v krátkosti jsou se
psané. Vytištěno u J. K. Jeřábka léta 16.97. Připsáno Ambroži
Augustinu Engelmannovi, kanovníkův lateranských sv. Augu—
stina v Olomouci proboštu, města Landškrouna děkanu. 160,str. 675.

5. Die betriibte und nach ihrem Geliebten seufzende Turtel
taube oder bussíertige christliche Seele etc. Vyšel1700
a odtud do r. 1721 ve čtyřech vydáních. (Č. Č. M. 1878. str. 15:1)
Mortuale mluví také o vydání českém, jehož jsem však nikde
dosud neviděl.

6. Poselkyně starých příběhův českých anebkro
nika česká, od prvního do nynější země České příchozu dvouch
knížat Charvátských, Čecha i Lecha, vlastních bratří, až do štast

Beckovského Poniky-ně n. a. b
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ného panování císaře římského, krále českého Ferdinanda I., vždy
ckny vítěze slavného. Díl první, v němž se někteří cizí pří—
běhové nacházejí, kteří k domácím přináležejíce od nich se od
ciziti nemohli. Tištěno u J. K. Jeřábka 1700. Připsáno svatým:
Crhovi & Strachotovi, Vítu, Vácslavu, Vojtěchu, Zikmundu, Pro
kopu, Kozmovi a Damianovi, Benediktu i jeho bratřím, Norberta,
Josefu, Lidmile, Janu Nepomuckému, svatým patronům českým.
Fol. Str. XXIV. pak 1040. a XLVIII.

7. Milá. choť nebeskéhomiláčka, blahosl. Anežka panna,
Přemysla II. (jenž se také Ottogarem I jmenuje), krále českého
třetího, dceruška třetí vyobrazená, k pozornému myslopatření, k po
božnému uctění i k obzvláštnímu všem jejím vlastencům po
těšení, jakožto drahý a před nimi dosavad klenot skrytý vyjevená,
jejížto památka dne 6. měsíce března se připomíná. Vytištěno
u Jana Karla Jeřábka 1701. 160, str. 232. Spisovatelem udán
Beckovský teprv na str. 231. Druhé vydání 1758., třetí 1761.
Latinské vydání 1701. Německé vydání 1758.

8.Labarum triumphale. Vítězná korouhev Spasitele
světa, pod kterou obyvatelé královského města Brodu Německého
s jinými veleslavnému Bratrstvu Božího Těla přivtělenými shro—
mážděni proti všem viditelným ineviditelným nepřátelům svým
mužně i vítězně bojujíce korunu věčné slávy místo kořistí časných
doufanlivě očekávají. Vytištěna v Praze u Barbory Františky
Beryngrovy, bez udání roku (Approbace byla dána 1704.), malá
160, str. 205. — Jest to dějepis bratrstva Těla Božího v Něm.
Brodě a jeho modlící kniha. (C. Č. M. 1858. str. 629.)

9. Palma milosti, palma štastnosti, svatý Jan
Matenský, svatý Felix Valezský, arciotcovésvatýhořádu
křižovníkův Trojice nejsvětější & vysvobození zajatých křestanův
z tyranské poddanosti. Kteřížto svatí arciotcové v svých duchovních
synech pánu Ježíši zplozených pro jeho svaté jméno i pro milo
srdné skutky těžké muky i smrt násilnou u pohanův trpělivě sná—
šeli & dosavad snášejí tak vítězně, že čím oni více níženi, však
ne zníženi, bývají, tím vítězněji přirozenost palmy na sobě vypo
dobňujíce svůj vzrůst berou, své ratolesti rozmnožují a hojný
užitky v křesťanstvu i v pohanstvu vydávají. Vytištěno u dědicův
Jana K. Jeřábka 1706. 80 str. 248. Připsáno od J ana a Cruc e,
křižovnického řádu nejsvětější Trojice prokuratora, Janovi Vác
slavovi hraběti Vratislavovi z Mitrovic, království českého kanclíři.

Obsahuje zprávy o cestách Beckovského v Uhřích a pak
o všech Češích a Moravanech, kteří z otroctví byli vykoupeni.
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10. Trojice nejsvětější atd. v Praze 1706ve 40. (Znám
pouze z Jungmanna V. 1445b.)

11—13.Katolického živobytí nepohnutedlný zé—
klad od svatých otcův, duchovních sněmův, starýho a novýho
zákona i od samého Krista Péna postavený, třemi neporušitedl
nými sloupy, jenž jsou Víra, Naděje, Láska ubezpečený, více než
tisíci rozličné shromážděnými a jistě pohnutedlnými příklady, kteří
každýho z nás, čeho nésledovati i čeho se vzdalovati méme, vyu
čují, potvrzený. K dokonalému samospasitedlné víry katolické, které
založena jest na skále, jenž jest Kristus, potvrzení, k věčnému
všech jízlivých bludů zahanbení a k spasitedluému Kristových
duší potěšení vůbec vydaný.

Dělí se ve tři díly: 1. Víra, připsané Karlovi Juliovi Orlí
kovi, děkanovi hlavního kostela Olomouckého a kapitole Olomoucké,
vyšla 1707., 80 str. 597; 2. Naděje, připsané svatým patronům
markrabství moravského, vyšla 1707. 80 str. 630; 3. Láska,
připsané Karlovi, olomouckému a osnabrugskému biskupovi, vyšla
1708. 80 str. 531. Tištěný vesměs u dědicův Jeřébkových.

Obsahují mnoho důležité látky historické. (C. (J. M. 1878. 154)
14.Vita, mors, cultus divi Joannis Nepomuceni,

cum officio. litaniis etc. De eodem periclitantis famae et anxiae
in sacro tribunali animae ňdelissimo sospitatore. — U dědicův
Jeřábkových 1708. 160 str. 141. Vyšlo též česky a německy
téhož roku. Druhé vydání 1721. má str. 178.

15.Vestigiumecclesiae Metropolitanae Pragen
sis (Znám jenom z mortuale.) Vjakém jazyku vyšlo, neuvedeno,
méme však za to, že česky, a pak celého užito jest v Posel
kyni II. 1. str. 356. Německýpřeklad:Kurzer Entwurf einer
Geschichte der Metropolitankirche zu Prag opatřil
Joh. Vitzk 1721. malé 80, str. 108. (C. Č. M. 1878. str. 155).

16. Sanctae, divi martyris Viti in Prageno s. Wenczeslai
monte,metropolitanae ecclesiae, caeco Vulcani furore die
secunda Junii anno 1541. bustuatae vestigium. Vyšlo ně
mecky a latinsky r. 1721. (Pelzl II. 114.) Vyšlo-li také česky
samostatně, nevím,ale ve spisu Krve nevinné žízniví vlci
jest od str. 122. počínajecelé kapitola: „Vypravování o ohni
r. 1541.v Praze vzniklém“ Latinské pak a německévydéní
jest bez pochyby pouhým překladem této kapitoly.

17. Cesta milosti, cesta k štastnosti, k šťastné věč
nosti. V Praze v 8. 17,24. (Znám pouze z kříž. mortuale a
z Jungmanna V, 1445 e.)

l)"'
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18. Christoslaus, aneb život Kristoslavaknížete, zněhož

každý křesťanský člověk velmi pěkný příklad, výstrahu a naučení
sobě vzíti může. Překlad z Matěje Vieria. Vyšel 1725., tudíž
nepochybně poslední práce Beckovského. Překladatel neudán, ale
Beckovský jím byl. (Jungmann V. 1300.) 160 str. 430. Tisk
Joachyma Františka Kamenického.

K tomu vypočteny jsou v křížovnickém mortuale spisy
odjinud mně neznámé:

19. Refugia ad diversos sanctos, vyšlo česky.
20. Vita et martyrium sanctorum 14. Auxiliatorum, vyšlo

česky i německy. (Srovnej Poselkyni II. 3. str. 543).
21. Illuminatio sanctae Crucis. (?) Nedosti čitelno a v jaké

řeči vyšlo, neudáno (nejspíše latinsky).
22. Consolatio Christianae animae. Jak vyšlo, neudáno

(nejspíšelatinsky).
23. Praxis vitae Christianae, taktéž.
24. Via coelestis patriae, vyšlo česky.
25. May Blíimlein Vergiessmeinnicht. Vyšlo také česky.
26. Vita ss. apostolorum Simonis et Judae. Jak vyšlo ne

udáno (nejspíše latin s k y).
27. Devotio ad 3. Joannem Nepomucenum. Vyšlo nejspíše

latinsky. Jest to jiný spis nežli nahoře č. 14.
28. Descriptio sacelli Zatecensis 1).
Mimo to měl Beckovský v úmyslu, že vydá tiskem Pří

hody pana Vácslava Vratislava z Mitrovic, o čemžsám
mluví v Lásce str. 270., kde také částku podává. Přepis
měl již hotový a nalézá se on při rukopise Poselkyně; možno
dosti, že měl býti také při ní vydán. Z jakých pak příčin k tomu
nepřišlo, udati neumíme. '

Všecky spisy Beckovského, kolik jen sami jsme jich dostali
a přečísti mohli, psány jsou slohem prostým & velmi živým, osvě
ženým hlavně hojnými příklady historickými. V některých věcech
rád se spisovatel opakoval, a to hlavně v předmluvách, kdež
vždy mluví se o „chumeleninácb nestálého & zmotaného světa“,
„o matení, kácení aboření nestálého světa, v němž vše podrobeno

') Že dosti velkého počtu knih nebylo možno do rukou dostati, spočívá.
asi v tom, že vyšly bcz jmena auktorova, jakž to Beckovský častěji dě
lával, a pak že právě tyto spisy budou menší, tak že v knihovnách k různým
jiným věcem jsou přivázány, čímž ovšem vyhledání jich musí zůstaveno býti
náhodě. Spočteme-li, že vydáno bylo apisův 28 &.přidáme-li k tomu i vyd ání
druhá a třetí, pak lehko dostihneme obecného udání o 40 spisech.
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jest změnám, ale uprostřed stojí předce nepohnutedlnost věčná—
Bdh' I).

Kdo pak by v dějinách českých toho věku, kdy Beckovský
psal, pracovati mínil, ten bez spisův jeho nesnadno se obejde.
Neboť vše, co od něho bylo veřejnosti podáno, má tendenci
mravoučnou, a tu spisovatel, aby ukázal jakými by vskutku
lidé býti měli, vypravuje vždy jací „nyní“ jsou, a tím nabýváme
hojnost zpráv o mravích, zvycích, krojích, Spůsobu života i sna
žení náboženském u tehdejšího obecenstva ").

Vedle knih vydaných objevilo se také vpozůstalosti Beckov—
skéhohojně rukopisův, bud již k vydání připravených aneb
pouhých náčrtkův, jichž snad při různých příležitostech užito
býti mohlo. Několik jich vypočítává Pelzel (II. 115.), ale my
naprosto soudíme, že jich ani neměl v rukou, než doslovně
přepsalz udání Hammer sc hmi edo va, svrchu častěji citovaného.
Tenpak udává pouze latinské jich tituly, aniž by řekl, vjakém
jazyku jsou složeny a blíže o obsahu jich se zmiňoval. Avšak
kam se od časův Hammerschmiedových poděly, nemůže nikdo po
věděti; v knihovně křižovnické, kde jsme v té příčině všechno
dle možnosti prohledali, nebyly k nalezení. Za to ale našly se
některé jiné, dosud nikde neuvedené 3).

Jsou tedy rukopisy Beckovskéhonásledující:
1—3. Vol. 1.Altercationes duarum urbium Bohemiae, Pilsnae

et Home Kntnae, de praecedentia et praelatione votorum seu suf

') ZvláštěveVíře, Studnici vod živých, Palmč milosti a Ju
dovi'l'hadeáši.

') Jakožto ukázku podávám zde několik slov z Naděje str. 451.
a 453.: „Císař Konstantin tomu, u kohokoliv se našla kniha kacířská, bez
milosti hlavu stíti rozkázal. Můj dobrotivý Bože! kdyby se to nyní tak
F'risnědíti mělo, jistě sotva by se díl třetí hospodářův hlavatých našel, nebo
=:bezbožné knihy bludné tak jsou se již rozplemenily, že se jich v jedný
dulapě dosti u nepatrného hospodáře po pěti, po šesti, mýň i vícejí, s nona
b'ytouškodou jak časného tak věčného zboží ukrývá a nejvíceji u čtenářův
iedlských, u vinářův, n nádenníkův, u řemeslníkův a. u jiných sprosíákův,
heři majíce takovou knihu více sobě jí váží a oblibují nežli své jmění. —
Věcvelikého politování hodna jest, že mnozí, kteří se vydávají za nejhorli
iěji'íkatolíky, v den sváteční na dvoje i troje kázání chodí, málo jakou po—
lehkost dobrovolně zanedbávají, v knížkách, kdy jen chvíle postačuje, vězejí,
š'aiomně přece bludy kacířské za. pravou víru držejí.“ — A ve Ví ře (str.
55.7při podobném příkladu podotýká se: Ach, kde jsi stará víro česká?
ide tvé máš nyní sídlo? I kdož tebe zahnal &jako z vlasti vypověděl? —
Ptiiu'h'

') Viz Č. Č. LL le7s.gstr. 155.
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fragiorum. Litterae harum urbium ad Beczkovskyum datae. —
Antiqua de Kutna notitia 1). — Gloria Plsnensium et obsidio usque
ad a. 1618.“).

4. 5. Vol. II. Historia monasterii Plassensis. — COpia fun
dationis hospitalis Polnensis 3).

6. Vol. III. Fragmenta historiae Sternbergicae 4).
7. Vol. IV. Informatio de sacris sacellis, altaribus etc.

S. Metropolit. Ecclesiae s. Viti, una cum descriptione statuae
s. Joannis Nepom. in ponte Pragensi.

8. Vol. V. Arbor genealogica DD. baronum de Wunschwitz.
9. Vol. VI. Quaesita historica de ultimis quatuor regibus

Bohemiae estirpe Przemyslaea et Beczkowskii ad illa responsio.
10—12. Vol. VII. Notitia fundationis sacelli s. Joannis

prope Emaus. ——De monasterio Sedlecensi. — De thaumaturga
imagine in Zarensi monasterio 5).

13—15. Vol. VIII. Testamentum Wratislavianum magni
prioris (sic). — Examen incendii Prochaskianió). — Adventus
Czari Pragam etc.

Až potud Hammerschmied a po něm Pelzl. Některé z ruko
pisů těch měly by pro nás cenu rozhodnou, jiné pojaty jsou jistě
aspoň z větší části do Poselkyně, takže snáze jich postrádáme. —
My našli jsme k tomu ještě následující:

16. Miscellanea spiritualia (sign. XIV,F, 9), ru
kopis latinský, v osmerce, nepaginovaný, v tuhých deskách
zavázaný, obsahuje vedle kusův čistě náboženských větší počet
historických reminiscencí &jmenovitě i pranostiky na některá léta
v druhé polovici XVII. století.

17—21. Miscellaneorum curiosa (bez signatury).
sborník českolatins ký, v osmerce, nestránkovaný, v tuhých
složených deskách zavázaný, zavírá. v sobě následující: 1. Pau
cula fragmenta zVeleslavínova spisu „Politia histo
rica“; 2. český spis o domácím lékařství, jenž obsahuje

1) Na kolik vědomosti Beckovského o Kutné Hoře zname, bude to
nějaký výtah z Kořínkových Starých pamětí kutnohorských.

") Pojato do druhého dílu Poselkyně na mnohých mistech, zvláště
ale II. 2. str. 112. a násl.

:) Pojato do Poselkyně II. 8. str. 565 a násl.
*) I takéotěch,jmenovitě pi'i vypravování o Bechyni, mnoho se mluví

v II. dílu Poselkyně ve všech třech svazcích,zvláště ale H. 2. str. 118. a násl.
*) Pojato do Poselkyně II. 3. str. 553.
“) Taktéž se stalo. II. 3. str. 660. a násl.
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hojně zpráv o tom, jak se zachovati třeba v případech různých
nemocí. Je-li Beckovský autorem či pouhým přepisovatelem
spisku o domácím lékařství, nechci rozhodovati; klonil bych se
ovšem spíše k druhému náhledu, avšak i prvé není nemožné,
hledíc zvláště k tomu, že Beckovský skutečně se kromě dějepisu
a theologie také jinými, nejrůznějšími věcmi zanášel, jakž „Her
barium vivum“, jež se až dosud chová v knihovně řádu křižovní—
ckého,ukazuje; 3. latinské pojednání „Qui fuerat Moraviae
primus rex?“ 4. lat. pojed.„Quaedam scitu chara“, obsa
hujíci kus českých dějin, pravé to mixtum compositum, od r. 1086.
až do r. 1619; 5. čtyři pojednání náboženská bez nadpisu.

Ale důležitějším všech ostatních rukopisův jest:

III.

22. Poselkyně starých přiběhův českých dil II.

Rukopis ten skládá se ze dvou dílův. První, nepoměrně roz—
sáhlejši, jest veliký quartant Beckovským na čisto přepsaný,
o 1452 stránkách. Chová se nyní v knihovně řádu křižovni
ckého (sign. XXVII. B. I.) a obsahuje vypravování dějův českých
od nastoupení Ferdinanda I. (1521) až do nastoupení Leo
polda I. (1657.) ve dvaceti kapitolách, jen že mezitím schází
stránky 286—296'), pak schází celá kapitola osmá, devátá a
jedenáctá a několiklistův z kapitoly dvanácté2). Titul jeho
celý vytisknut byl již v Předmluvě k II. dílu Poselkyně, ve
svazku prvním.

Druhý rukOpis, taktéž foliový, libovolný nese název Regi
střík historický (sign. XXV.A. 10., na hřbetěG. 28.) a obsa
huje na 177. stránkách dvacátou první kapitolu dějin českých
od nastoupení Le0polda I. až do r. 1715. a pak některé dodatky
z let 1716. a 1718. 1 také zde kus schází & sice mezi lety
1689—17133). Není to ale přepis čistý než pouhý koncept,
místy ještě zcela nepropracovaný ineurovnaný. Při konci (str. 176

|) Poselkyně II. 1. str. 241.
“) Tamtéž H. 2. str. 47., 92. a 118.
') Tamtéž 11. 3. str. 572. Scházelo to dříve než celý koncept byl

svázán, ješto na knize není viděti, že by z ní vytrháno bylo bývalo.
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a násl.) jeho přepsány jsou Příhody pana Vácslava Vratislava
z Mitrovic, o čemž svrchu bylo podotknuto ').

Mimo to zachovaly se dva kusy konceptu v pražské
universitní knihovně. První (II. A. 12. str. 269—243) jde od
r. 1596. až do r. 1608. a pochodí dle přípisku Pavla Josefa Šafa—
říka z kláštera Zlatokorunského. Po jakých cestách tam se
dostal, pověděti nám nemožno; druhý (XVII. D. 41.) obsahuje
jednu zprávu z r. 1639. a pak jde od r. 1640. až do r. 1657.
Pořádek obou jest poněkud jiný, než v rukopise na čisto pře
psaném, někde jest zpráv více, jinde zase mnohé scházejí *).

Zbývá ještě několik otázek a to hlavně: 1. kdy byl II. díl
Poselkyně sepsán; 2. jak co do formy ivnitřního obsahu jest
sepsán a jakých pramenův užito; a 3. jakým spůsobem zpořízeno
bylo jeho vydání. K těmto dáváme následující odpověď.

1. Kdy byl 11. díl Poselkyně sepsán? Druhý díl
Poselkyněnebyl psán v pravidelnémpostupu od začátku až
do konce, nýbrž na přeskáčku, a pak ještě stále do konceptu
byly zprávy pozdější vkládány, takže velmi nesnadno bylo určitě
vymeziti, jakým spůsobem práce podnikána byla. Tak ku př. při
r. 1451. mluví se o r. 1710. jako o minulém, při r. 1543. vypravuje
se o r. 1718. (27. září) týmž spůsobem, při r. 1546. mluví se
taktéž o l. 1712. (12. dubna); při r. 1566. vypravuje se o jisté
událostí, která se zběhla, když Martin Beinlich byl křižovnickým
velmistrem, tedy mezi léty 1707. (20. čce.) a 1721. (27. pros.); při
témž r. 1566. praví se, že jedna polovicejistého kostela se r. 1720.
spatřuje ještě nedostavená, při r. 1567. mluví se o létě 1717.
jako o minulém, při r. 1587. mluví se o událostech z let 1712.
a 1722. jako o minulých, při r. 1604. mluví se o děkanech Tachov
ských a dí se, že Julius František Pellet r. 1720. se děkanem
stal a až dosavad jim zůstává; tedy patrně psáno po r. 1720;
při r. 1619. praví se: léta 1713., když toto píšu, r. 1626. praví
se: nyní léta 1715. když toto píšu, ale při r. 1632. stojí: když toto
1700. píšu, apři r. 1639.: když toto 1703. píšu, při r. 1645.: když
toto 1705. píšu, při r. 1648.: když toto 1722. píšu, při r. 1669. a
1670. mluví se o r. 1720. jako o minulém, ale naopak při r. 1676.
mluví se o císaři Karlovi VI. pouze jako o králi španělském, tedy
psáno nutně před r. 1711 3).

') č. (5. M. 1878. str. 156.
') Poselkyně II. 1. str. 376., 3. str. 260. a 273.
') Tato jsou kriteria nejdůležitější, jiná méně do očí bijící, ač taktéž
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Z tohoto kaleidoskopu po obezřetném srovnání jest přece
patrno, že Poselkynězhruba spisována byla spůsobem
ne systematickým odléta 1700.až do konce léta 1722.,
při čemž stále při rostoucím materiálu bylo do části již hotových
vpisováno, co se nově našlo 1). Počátkem 1723. dal se Beckovský
v to, aby koncept přepisoval na čisto, při čemž také ještě
některých novějších zpráv do díla pojal. (Vizr. 1722.
při r. 1587.) U 20 kapitol přepis k místu přivedl, kapitola
dvacátá první zůstala již jen pouhým konceptem. Bezpochyby že
v práci té bylo nutno poustáti pro nemoc, kterouž také smrt
dokonce přetrhla.

2. Jak co do formy a i vnitřního obsahu jest
Poselkyně sepsána? Z toho, co právě bylo řečeno,na snadě
jest, že druhý dů Poselkyně před smrtí Beckovského úplně do
hotoven nebyl; většina byla sice na čisto přepsána, ale po
slední redakce celému dílu rozhodně se nedostalo. Takovou se nám
také ve formě býti jeví9); všecky ostatní tiskem vydané spisy
Beckovského čtou se plynnčji než právě tento díl Poselkyně, ač
i o něm neváhal Jungmann 3) vysloviti se, „že sice má stopy
věku svého, avšak dosti příjemně se čítá“ Při poslední revisí
jistě bylo by se ještě mnohé ve formě změnilo, co se pak již státi
nemohlo; bylyby se provedly revokace, jež takměř nikde provedeny
nejsou, byla by se škrtla mnohá místa, kde se táž věc dvakráte
i třikráte Opakuje, a byly by se opatřily obrázky, jichž sice
pro první část, jak za. to mám, něco bylo pohromadě 4), ale u vět
šiny míst, dle výslovných poznámek Beckovského teprve se měly
opatřiti. — Ostatně, kdyby byl býval Beckovský dříve hotov, byl
by sám k vydání práce své přistoupil, což stále na mysli měl.
Již při vydání I. dílu vyslovil se tak ve Přípisu (str. l4.), na
psal tak ještě r. 1707. v Naději (str. 629.) a ještě, když rok 1643.
Poselkyně spisoval, o tom se zmiňuje 5). Ba byl již také na tom

důležitá jsou v Poselkyni II. 1. str. 42., 43., 103., 258., 294., 351., 370.,
II. 2. str. 311., 355., 398., II. 3. str. 83., 323., 343., 614.

1) Tím ovšem řečeno jest, že Beckovský již před r. 1700. material
sbíral a pořádal, jakž ostatně již nahoře (str. XII. pozn. 7.) ukázáno bylo.

') Pos elkyně II. 2. str. 344., 359., 361., 362, II. 3. str. 363. ajinde
na mnohamístech.

') Hist. literatury V. 286.
') Poselkyně II. 2. 193.
1*)Poselkyně 11.8. str. 189. a 310.
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ustanoven, že ve třech svazcích dílo vydá 1), což se 155
let po jeho smrti v téže formě skutkem stalo.

Jinak dílo není přísně historicky-pragmatické, nýbrž
docela v tom spůsobu, jak Pešina, Balbín iHammerschmied psali,
kronikářské. U Beckovskéhoještě ito jest na závadu, že
stále od předmětu svého ubíhá, aby zprávy v I. dílu vynechaně,
opominuté neb tehdáž ještě neznámé při nahodilých příležitostech
vkládal do vypravování dílu druhého. Celku přibylo tím ovšem
na důležitosti, ale při čtení to vadí.

Obsahem svým jest také různé ceny. Jsou částky, které
velikou cenu historickou do sebe mají a opět části méně důležité
i správné. Příčina vězí v nedostatečné kritičnosti, kteroužto vadu
ostatně u všech spisovatelův té doby pozorovati lze. — Beckovský
užil velikého počtu pramenův se svědomitostí takovou, že až
i často místo, kde spisovatel o sobě mluví, doslovně přepsal, ne
hledíc k dvojsmyslu, který by z toho povstati mohl 9). Dospěl-li
pak užitím některých pramenův k pevnému úsudku a přesvědčení,
tu i polemicky sobě vede, aby náhledu svému platnost zjednal.
Nejzajímavější jest v té příčině polemika jeho 3 Pešiuou o cho
vání se Plzeňských proti králi Jiřímu, a s Mikulášem Helvikem
o domnělé zradě Waldštýnově 3).

Čemu nejvíce se obdivujeme, jest obrovské snešeni materiálu
historického ze všech končin, a to nejenom z knih již vybraného,
ale také podstatnou částí listinuého a rukopisného. Tohoto nabyl
zejména v četných klášteřích, které potom za císaře Josefa II.
zrušeny byly. Při rušení pak pověstným vandalismem bibliotheky
i archivy na zmar přicházely, takže mnohé ze spisův Beckovským
citovaných známe pouze dle jmena. V této příčině jest cena
Poselkyně největší, i když dobře víme, že Beckovský s palaeograíií
dosti tuze zápasil, skomoliv zvláště jmena a příjmění často až
k nepoznání; k této vadě tehdáž obecné on sám se také přiznává ').
V celku pak vane nám z Poselkyně duch poctivého Staročecha,
muže jemuž lásku k zděděné víře, k otčině i zvláště k mateř
skému jazyku byla nade všecko, a který ne planými slovy, ale
poctivou, usilovnou a neumornou prací chtěl'aIprospěti spoluvla—
stencůmsvým5).Láskak českéminulostia láskalkiůmy'

') Tamže II. 2. str. 366.
=)Tamže u. 2. str. 278. a n. 3. str. 170. _ c. c. M. 1880. str. 32.
') Poselkyně II. 3. str. 60. a 218.
') Přípis 1. dílu Poselkyně str. 11.
5) Poselkyně II. 2. str. 303; II. 3. str. 242., 244. a 440.
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muže toho i jiné s ním spřízněné duchy k tomu, aby za dob
hlubokého poklesnutí jako první zákopníci pozvédali v lidu českém
jazykem českým pravou úctu k slavné minulosti, pravé zbožnosti
a mravnosti, a tím i k pravé lásce k vlasti.

Jako Beckovský v I. dílu Poselkyně učinil v předmluvě
zprávu o tom, čeho byl při spisování užil, tak imy činíme to při
díle druhém, řídivše se přitom hlavně udáním spisovatelovým aneb
vlastním srovnáním toho, co se v Poselkyni vypravuje, s původním
pramenem. A při tom všem více podobá. se, že jest seznam náš
neúplným, než aby obsahoval udání nepodstatných.

Užito tedy listin, rukopisův i knih následujících:
Jana Adelsreitra z Tetenweizu '), zápisek o české vojně

z r. 1618—1620, Akt těch všech věcí zr. 1547, Anhaltské kance
láře,apisu Arbor historica vetustissima provinciae
BohemiaeQ), archivu arcibiskupské konsistoře3), apo
logie druhé 11Jana Bohusského vytištěné, spisův Balbínových,
(Miscellanea, Epitome, Bohemia docta, Historia S. Montis). Barto
šovy kronikyo bouřipražské,o Bechyni původních listin,
snad z tamějšího archivu prostředkem hrabat Šternberských jemu
zapůjčených;o Berouně původních listin, Březano
vých některých zápiskův4), spisu nějakého od Jiřího Bílka
z Bilenberku, děkana kapitoly staroboleslavské, Fridricha Briedla
Studně zdravohojitedlné sv. Václava; z Brodu Ně meckého
původních listin a jiných zápiskův archivních, Claudia
Brodaeova Vita s. Francisci Regis, Boleluckého Rosa bohemica,
Bonfiniade rebus Hungaricis, z Budějovic českých listin
původních, Marka Bydžovskéhoz Fiorentina Annales Ferdi
nan di I., Život císaře Maxmiliána i Rudolfus rex, Canisii
Henrici tomus antiquarum lectionu m5), Carafl'ových
Commentarii de Germania sacra restaurata, Abrahama a s. Clara
kázání z r. 1703; CrugerovýchSacri pulveres, desk dvorských
i zemských, Dubraviovykroniky, erekčních knih, nějaké
knihyučenífilosofského na pergameně psané'), codex

1) Byl kancléřem a tajným radou Maximiliána. knížete & kurii-sta ba
vor-ského.

') Poselkyně II. 2. str. 129.
') Ibid. 3. str. 470.
') Což bylo a jedné strany popíráno. Poněvadž ale Beckovský sám o tom

mluví a mimo to iosobon svouv Třeboni byl, musíme při tom i na dále stati.
") Poselkyně II. 3. str. 551.
') Poselkyně Il. 3._'str. 551.— Pan professor Tomek za to ma. že by
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Plsnae Franciscanorum (M.S.),Chronicon Francisca
norum Provinciae Bohemiae, Hájkovykroniky a spisu
o ohni v Praze 1541, Hammerschmiedovy historie Klatovské,
Happeliovy EurOpa hodierna, Krištofa Haranta Cesty do sv. země,
Mikuláše Helvica Theatrum historiae universalis (1644.), Historie
0 těžkých protivenstvích církve české, nějakého špisku kněze
Matouše Hradeckého zdoby, kdy byl on farářem u sv. Barbory
v Kutné Hoře, Mikuláše Isthvanfyho dějův uherských, Kapihor
ského historie kláštera Sedleckého, kapitulního archiv u,
spisu o povodni v Karlových Vařích, života císaře Karla IV., spisu
o korunováni králů českých (1555.) a vůbec jiných současných
tiskův o korunovacích, nějaké na pergamenu psané knihy
0 řádukarmelitanském a o kostele P. Marie Sněžné,
která se v Krakově nalézá '), Petra Kodicilla z Tulechova Minucí,
Kollina a Kuthena Descriptio pompae in honorem Ferdinandi I.,
Kořínkových Starých pamětí Kutnohorských, K ři ž o v n i c k é h o
archivu, privilegií, urbařův, diarií, zvláštěknihynyní
liber memorab. viridis (aba. 1500—1750)zvané, Kuthenovy
kroniky, Labeho Jindřicha historie o třech svatých obrazích
v chrámě bechyňském u Františkánův vystavených, knihy Canoni
zatio s. Leopoldi, Šimona Lomnického písně o pOpravě r. 1621.,
Prokopa Lupáče Rerum bohemicarum ephemeris, z Mostu pů
vodních listin, Obnovenéhozřízenízemského,Canonicorum
regularium Olomucensium annales'i) (připomínanépa—
mátky kostela olomouckého jsou asi totéž), současných
pamfletův proti jezuitům z r. 1618., Paprockého Diadochu,
Posloupnosti i zrcadla markrabství moravského, Partlicova Calen
darium perpetuum, M. S. P auli abbatis monasterii in Slovan
seu Emaus Neo-Pragae 3), Pešinova PhOSphorus septicornis, Mars
Moravicus1. dílui také dilu druhého dosud netištěného4),
z Plzně, nehleděk Tannerovi, mnohopůvodních listin
i zpráv, M.S. Pragense Chronicon neznáméhojinak obsahu
i Spisovatelé5), Petržilkova Nebeského lékaře, z Rakovníka

mohlo neurčité udání toto vztahovati se k tak zvané rektorské knize,
vydané nyní v 111. díle Statut universitních od Špirka. Pak by ale bylo
zajímavé, že tato kniha (později z Prahy úplně ztracená) ještě za věku Beckov
ského musila zde býti.

*) Ibid. II. 1. 109.
') Ibid. II. 3. str. 483. a 523.
8) Ibid. II. 1. str. 57.
') Ibid. ]. str. 362., 363.
') Ibid. 1. str. 101.
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původních listin a zápiskův, Register decimarum
papalium 1), Rosaciovy Koruny neuvadlé, Augustina Sartoria
Ordo ordinum, Pamětí Pavla Skály ze Zhoře a Viléma Sla
vaty, tištěných sněmův, Stránského Respublica bojema, Johannis
Strzedowsk y Vita ss. Cyrilli et Methudii, Šturmova Srovnání
víry,z Tachova původních listin, Tannerových ruko
pisných dějin města Plzně, dějin rodu Šternber—
skéhoř) a soukromých zpráv od Tannera spisovatelizasý
laných, pak téhož Vestigia Bohemiae piae, Horatia Tursellina
spisu o klášteře v Hájku, nějaké obrany Albrechta z Vald
štýna od Thurna prý sepsané, Pamětí Včelínových3),
M. S. Valentini Weidner, ordinis s. Augustini, Histo
ria eiusdem ordinis4), Veleslavínovakalendáře,Vyšehrad
ského archivu i knihovny, Pamětí Pavla Záčkovice
o Olomouciř) a Zatočilových o obležení Prahy r. 1648, nezná
mého spisu o rodu Ždárských ze ŽdáruG) a Žídkovy
Správovny. — Mimo to nejednou vyskýtá se, „to jsem četl
v jedný starý knížce,“ aniž by dle věci samé dalo se roz
hodnouti, jaký se tím spis míní.

Shrneme-li vše, co až dosud jsme řekli o formě, obsahu
i pramenech II. dílu Poselkyně, přijdeme na konec k tomu vý
sledku,že práce ta přes všechny vady nahoře vytčené
má pro dějiny české a zvláště církevní cenu velikou
a že jest objemným i vzácným přídavkem pro dějiny
naší literatury vůbec &historiografie české zvláště.
— V tomto směru bylo jí také zhusta již užíváno od spisovatelův
přemnohých, ale k úplnému vydání došlo teprv nyní ").

Toto naše vydání zpořízeno jest pak následovně:
Za základ položeny oba rukopisy křižovnické. Přitom při

hlíženo ke konceptům zachovaným v universitní knihovně, zprávy
z nich co do věcí se uchylující položeny pod čáru, a na jednom
místě, kde koncept byl úplnější & správnější 3), užito zpráv jeho

1) Ibid. 1. str. 372.
2) Rukopis v křižovnické knihovně (XXVII. B. 2.). Mnoho v něm listin.
') Poselkyně 11.3. str. 105. C. G. M. 1880. str. 80.
') Ibid. 2. str. 376; 3. str. 496.
5) Ibid. 3. str. 268
') Ibid. 2. str. 76.
1) Jediný kousek. který dosud vytištěn byl (v C. G. M. 1829.) týká se

dobývání Prahy r. 1648.
') Poselkyně II. 1. str. 399. a násl.
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i v textu. Taktéž historické zprávyz ostatních spisův Beckovského
stále byly na zřeteli, dokládáno se jimi dle potřeby a jiné verse
též kladeny pod čáru. Řeč i spůsob psaní zachoványtakměř
beze změny; jen tam kde patrné se stalo přepsání, aneb kde při
přepisování slovo bylo vypuštěno, učinili jsme opravu. Slova
námi nahražena opatřena jsou závorkami [ ].

Co pak se týče formální stránky, jako poznámek a vysvětlivek
vydavatelových, upravení přebledův chronologických, registříkův a.p.,
tu drženo se přesně toho ustanovení, o němž promluveno bylo
již v Předmluvě )( I. svazku našeho vydání.

Ku konci jen ještě několik slov.
Při vydání L dílu Poselkyně, pravil Beckovský v Pří pisu

(str. l5.): „každému při vůli se zanechává, co v této knize po
loženo jest, tomu věřiti i nevěřiti, ji čísti i do kouta uvrci a
v prachu nechatiležeti, najdet se někdo, který po sta
letech rád ji zdvihne, opráší, do bezpečného místa
vloží a ji sobě pozorně ošetří“ V té pak příčiněctihodný
spisovatel nesklamal se. Neboť nejenom že I. díl Poselkyně jest
za našich časův vzácnějším, než byla za dob jeho kronika Hájkova,
ale i díl druhý vyzvednut byl konečně z úkrytu a přístupným
učiněn všem badatelům i milovníkům historie české.

Dědictví svatého Prokopa k staršímzásluhámo roz
voj písemnictví českého přičinilo zásluhu novou, jež zajisté tím
hojného ovoce ponese, že jí dán bude podnět k četným pracem
v oboru církevního dějezpytu českého.

Ant. Rezek.
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Kapitola šestnáctá.

Další příběhové, kteří se za panování Ferdinanda II.
v Čechách stali.

Léta 1625. Kristián toho jména IV., král denemarský, při
Ferdinandovi císaři skrze své psaní za Fridricha falckrabí se
přimlauval, aby jemu provinění jeho, nimž on vinen nebyl, nýbrž
ti tu vinu na sobě nésti mají, kteří jemu nerozvážlivě radili, aby
korunu království českého přijal, což také on, jakožto pán ještě
mladý, dle raddy svých neopatrnýcb rádcův učinil, nejmilostivějl
odpustiti a jemu důstojnost kurůřstskau i jeho země, oboje totiž
falckrabství, navrátiti ráčil; ale ta přímluva žádnýho aučinku ne
měla a on Fridrich falckrabí s manželkau i s dítkami svými v ci—
zině bydleti musel.

Císař Ferdinand aby vojskem proti novým nepřátelům, kteří
při Fridrichovi íalckraběti stáli a proti císaři zdvihati se počali,
dostatečně zaOpatřen byl a proti ním do pole postaviti se mohl,
poručil v Čechách, v Moravě, v Slezsku i v Rakausích najímati,
které v těch zemích Albrecht z Waldšteina. (jehož císař Ferdi
nand II. knížetem fridlandským učinil) k ruce J. M. Cské najímal
a císaře svými penězi zakládal, jemuž tři hlavnější kraje v Čechách
k vynahražení těch na verbování téhož vojska zapůjčených peněz
měly býti postaupeny; a v těch již jmenovaných zemích dvadceti
tisíc vojákův mělo býti tehdáž najato. Podobně císař dvadceti tisíc
kozákův z Polska míti chtěl a od stavův slezských devětkráte sto
tisíc tolarův k vojenské pomoci tehdáž žádal, jemuž ti stavové
šestkráte sto tisíc tolarův podvolili se dáti.

Albrecht z Waldšteina, kníže fridlandské, shromáždiv k tři
dceti tisícům vojsko, s ním do země Hesské i do Dolejších Sas
vtrhl, města Halberstatu i jiných mnohých míst a měst se zmocnil.
Podobně tehdáž hrabě Tilly, bavorského vojska. vůdce, s lidem
sobě svěřeným nepřátelský země procházel a města i hrady do—
býval. — Toho času Karel kníže z Lichtenšteina dvojí knížectví
v Slezsku, Jagerdorfské a Opavské, od císaře dostal.

Beckovského Poselkyně H. 3. l
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2 Kap. XVI. Uherské záležitosti; Divy.

V Edenburku, městě uherském, října měsíce v přítomnosti
Ferdinanda císaře a Ferdinanda, nejstaršího jeho syna, sněm držán
byl, na němž stavové uherští na místě Štencla neb Stanislava
Thurzy z Bethenfalvi za palatina s vůlí císaře jakožto uherskýho
krále, volili Mikuláše Esterhazýho, nejvyššího sudího královského
dvora, jenž byl v počtu palatinův uherských osumdesátý palatin,
z oken radního domu vivat! vivat! volajíce. — Palatina uherskýho
následující jest důstojnost: 1. při volení uherskýho krále má první
hlas; 2. jestli jest král nedospělých let, palatin bývá jeho poruč
níkem a opatrovníkem; 3. palatin sněm rozpisuje v nepřítomno
sti krále aneb v jeho dětinství ; 4. jest nejvyšší hejtman neb
hlava po králi celého království uherského i všech obyvatelův;
5. obyvatelé království uherského mají-li jaké mezi sebau rozepře,
jeho povinnost jest takové slyšeti, sauditi a porovnati; 6. jestli by
se kdy mezi králem uherským a mezi obyvateli téhož království
nějaké nedorozumění stalo, aneb kdyby se státi mělo, palatin má
býti a jest prostředníkem takového nedorozumění; 7. kdyby král
nemohl aneb nechtěl nějaké legátství neb poselství slyšeti, on pa
latin má a může je slyšeti; 8. palatin jest uherského království
nejvyšší saudce; 9. v nepřítomnosti královské jest místokrál v Uhřích ;
10. jest saudce Kumánův a celé dalmatské království jest také
jeho saudu poddáno.

Dáleji na tom sněmu stavové uherští snesli se, aby J. M. Cské
a Kské nejstarší syn Ferdinand z některých podstatných příčin
co nejspíšeji na království uherské korunován byl; což císaři když
arcibiskup ostřehomský Petr Pazman, sv. římské církve kardinal
z tovaryšstva Ježišového těmi důstojnostmi obdařený, přednášel,
císař z takové náchylnosti stavům uherským nejenom přívětivě
děkoval, ale také své povolení k tomu dal, aby korunau uherskau
syn jeho byl korunován; kteréžto korunováni dne 8. měsíce pro
since také se slavně vykonalo; ku kterémužto v nově korunova
nýmu králi uherskýmu Betlem Gabor, sedmihradské kníže, mnoho
štěstí také vinšoval a jemu tu korunu, kterau sice míti chtěl,
však obdržeti ji nemohl, přál. ——Jaké ceremonie a slavnosti při
korunování uherskýho krále se dějí, o nich vejš jednáno jest 1).
Koruna i plášt pochází od sv. Štěpána, prvního uherskýho krále,
a jest ten plášt tak pěkný, jako by dnes byl ušitý.

Pan z Wartemberka “) ijeho paní manželka od svých vlastních

') Beckovský II. 1. str. 262 a násl.
*)Otto Jindřich.
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poddaných sedlákův, také doktor Kaplíř 1), na hradě pražském při 1625
appelací radda, od svý vlastní manželky ohavně v Praze byl
zmordován.

Před sv. Filipem & Jakubem mnoho kobylek k Litoměřicům “0231333"
přiletěla & pořád všechny k Pátku v kraji Slánským, šest mil od
Prahy vzdálenému, letěly. -— Okolo téhož města Litoměřic uká- VÝŠĚÍDŠÍO'
zalo se neznámé vojsko, k němuž komissaři když z města vysláni
byli a jak by bylo, také odkud by ono přijelo, tázati se chtěli,
ono před jich očima zmizelo.

Do města Žatce roj včel přiletěl a na dláždění v rynku se 1:23,252,13“
posadil, také jelen k samé Žatci a s ním zajc přiběhl.

U vigilii Nanebevzetí Panny Marie když pacholci pole k Se- 33,333;
dleckýmu klášteru přináležející blíž městečka Malína vorali, vy
rostlé z země zlato co mírný drát tlusté, které se po záhoních
táhlo, našli, a nevědíce co by to bylo, mlynáři je za chléb dali,
které on do Zbraslavského kláštera k tehdejšímu opatu donesl
a žádný více takové zlato na tom poli nehledal.

Na den sv. Vácslava v Novém Městě proti Strnadovům „213333
v domě 11Donátů řečeném děvečka služebná domněle mrtvá neb “*

raději v mdlobách na márách ležící, jejížto pohřeb po poledních
měl býti, k sobě přišla a obživla.

Pozdvihli se okolo Brandejsa a Lisý sedláci, majíce bílý 503136130
praporce a na nich zlatý kalich namalovaný, kteří přijedauc do
Lípy, ji zapálili, ale v krátkým čase rozehnání i mnozí z nich
přísně trestáni bylig).

Dne 1. máje měsíce ve čtvrtek po 20. hodině k východu al.-ĚÉÍŠÚŠL
slunce velká hvězda se ukázala a ohniví draci v povětří lítali.

Ve dvě hodiny na noc nad domem Saiteróvským v městě Potfkán'v
Rakovníku lev s nedvědem v povětří se potýkal tak dlauho, dokad
lev nedvěda nepřemohl; po takovém potýkání při tom lvu ukázal
se velký muž s malým pacholátkem. Na to divadlo všickni téměř
obyvatelé rakovničtí s velkau hrůzau se dívali, jakž staré pa—
mátky města Rakovníka vysvědčují.

Mezi desátau a jedenáctau hodinau polovičného orloje před kg„glg;g,;_,
polednem dne 26. prosince v Čechách vidíno bylo slunce v roz- zel?
ličné barvy se měnící, z něhož vycházely kaule & proti sobě se
házely, jako by se potýkaly, z sebe třeskot vydávaly, v dým se

,) Správně: Kapr Daniel.
') Viz Dačického Paměti I. str. 304.

1*
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1625 proměňovaly a od nich dolů na zem jiskry jako od nějakých ra
chetlí padaly.

MorvCo- V Čechách, v okolních i v vzdálenějších zemích takový mor
' byl, jaký žádný člověk nepamatoval; tehdáž v Českým Brodě do

40 osob každodenně na morovau ránu umíralo. V Jihlavě přes

1911023113111p“: devět tisíc lidu také toho roku umřelo 1). — Za odvrácení toho
moru po všech kostelích pražských začalo se modlení 40 hodin,
které dosavad trvá, i také v středu po tři neděle půst byl
tehdáž nařízen.

Žfffěhmoo Přítomnýho i minulýho roku, jakž zde již dotknuto jest '),
muchv častá rozmlauvání raddy císařské o to měli, zdaž by ti dva ko

stelové, jeden v Menším a druhý v Starém Městě pražském, od
1623 Luteriánův vystavení a léta 1623. na poručení Ferdinanda císaře

zavření, měli se zbořiti, aneb kdyby měli v své celosti zůstati,
zdaliž by ten v Menším Městě pražském na půdě neb na
gruntech k Strahovskému klášteru přináležejících vystavený, měl
tomu Strahovskému klášteru postaupen býti. Někteří za dobré to
býti uznávali, poněvadž při tom kostele velký hřbitov se nachází,
na němž by se mohli osadní pohřebovati, aby při tom kostele
fara vyzdvižena byla. Posledně Ferdinand císař ohled maje na
vítězství, které nad zpronevěřilými na Bílý Hoře blíž Prahy

501130355?v přítomnosti Bohu milýho muže Dominika, karmelitánského bo
" ““““- sáckého řádu řeholníka, který při sobě obraz Marie Panny v Stra

konicích zázraky se stkvějící (sic), šťastně obdržel, ten Svaté Trojice
nový luteriánský kostel tomu karmelitánskému řádu s přináleže
jícím hřbitovem daroval, při kterýmžto kostele ten řád pro du
chovní bratry Karmelitány klášter vystavěl, v němž oni dosavad
bydlejí; nacházímv jedné knížce staré, že tento kostel pod
jménem sv. Trojice Pikharti aneb Plačtiví bratři vystavělia).

11333033- Druhý pak nový kostel v Starém Městě pražském od těch
Luteriánův vystavený dán byl minulýho roku řeholníkům svatého
Františka z Pauli, jinak Paulánůln, do něhož oni také dne 30.
prosince v minulým roce uvedeni byli. Na tom jejich kostele
itaké nad všemi dveřmi při tom kostele stojícího a k tomu
kostelu přináležejícího domu, v němž luterianští kněží své obydlí

') Ibidem H. str. 257.
') Beckovský II. 2. str. 400.
3)Plačtiví bratři čili Míkulášenci byla sekta jiná nežli Pikharti,

Čeští Bratři. Pouze slovo „l)rati'i“ bylo zde příčinou, že se dvě různé. vy
znání v jedno směšovala.\'iz Jirečkův članekMikulášenci v Č. Č. M.
1876. str. 47.
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měli, tato slova spatřili: „Quod minimis meis fecistis, mihi fecistis; 1625
Cokoliv mým nejmenším jste učinili, mně jste učinili.“ Kterýžto MĚLŠ'Č'O'
nápis kdokoliv četl, pravdivě sauditi mohl, jako by ti Luteriáni
to předzvěděli, že ten kostel i jich celé obydlí ne pro ně pre
dikanty, ale pro duchovní bratry Paulány, kteří Minimi, to jest
Nejmenší, slují, vystaven byl.

Podobně za téhož Ferdinanda císaře po šťastném vítězství 33330333
nad zpronevěřilými na Bílý Hoře obdržaném do jiných busických vm"
kostelův pražských, zvlášť do farních, jiní řádové uvedeni byli,
jako: Dominikáni v Starém Městě pražském kostel sv. Jiljí s farní
osadau a kostel farní sv. Michala archangela v témž Městě Ser—
vité, jinak Služebníci Marie Panny, v Novém pak Městě pražském
sv. Vácslava kostel farní Augustiniáni Bosáci dostali, při nichž ti
řádové kláštery stavěli a v nich dosavad bydlejí.

Dne 22. února troje slunce spatříno bylo nad Prahau a duha 3325;LHP;
okrauhlá. o polednách i hvězdy některé viděné byly. MDM

Měsícečervence o půl noci dvakráte hrom udeřil: jedenkráte “"N““
do domu Vácslava Všetečky na Pachu u Hory Kutné a podruhé
do věže kláštera Sedleckýho. zeď roztrhal, dráty u hodin přetrhal
a v kapli sv. Ondřeje hořejší klenutí prorazil.

Dne 22. června měsíce z poručení J. M. Cské. krále českého 3:20:31
vydán jest odevřený list, že císař v svých dědičných zemích žád- “333,30“
ných jiných obyvatelův mimo katolíkův trpěti nechce, a kteří by
k víře katolické přistaupiti nechtěli, těm že užívání královských
desk zemských na věčnost zapovídá.

Když mnozí nekatoličtí kněží z Čech vypovědění zase do téhož Novýuit
království tajně se navracovali &.svý bludníky buď v jich obydlí Děláš.
navštěvovali aneb je k sobě do hor, do lesův i do jiných skrejších m
(v tichem duchu) svolávali,je těšili,k stálostinapomínali atd., hned
jak se to proneslo, nový otevřený císařský list měsíce července vydán
a po celém království posílán byl, v kterým ipokuta na ty, kteří
by takových kněží tajně přechovávali, i náhrada těm, kteří by je
vyzradili, jmenována byla, ta však na dobré vůli vrchnosti zá
ležela a zjevně v tom listu vypsána nebyla. Některé vrchnosti při
svých poddaných tu pokutu zostřili a ji až na ztracení hrdla vztaho
vali, zrádcům pak mzdu padesáte stříbrných dáti připovídali. Byli
tehdáž mnozí chyceni a do vězení dáni, z nichž mnozí svého nepo- Com nimi
řádného kněžství se odřekli a k víře katolické přistaupili. Vácslav
Lipen a Daniel Tychyk, oba sedmdesátiletí starcové v Mladé Bole
slavi, Daniel Algin v Strakonicích, Vavřinec Šrám v Čáslavi,
Viktorin Adami v Praze, Daniel Šteffan v Znojmě a jiní jinde
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1025 nekatoličtí kněží tuhým vězením stíženi byli a z něho spíšej;
vyjití nemohli, dokad prve na sebe revers neučinili, byl-li by
kdo více v království českém av přivtělených zemích nalezen, aby
hlavu ztratil. Mnozí penízy se vypláceli a někteří s hanbau (jako
Daniel Alginus) biřicem z měst a míst vyvedení byli. Pět kněží
takových nepořádných: Josefa Tomaida, Petra Grineusa, Jakuba
Rytíře, Jana Hradského, Vácslava Pacovského z niklšpurgského
vězení Arnošt hrabě Mansfeld, vojanský generál, vysvobodil, daje

1626 za ně pět katolických kněží, které on v městě Opavě léta 1626.
zajal 1).

nl;jf_f_-r==-I_íl-_iúč\t_f)Město Litoměřice z obecného a jednomyslného všech měšťanův
[Ž.Q'ÍÍŠÍÍÍSČŠZsvolení léta 1517. dne 21. srpna měsíce ustanovili & do kněh

\'iři- městských, také do knih každýho cechu neb řemeslníckýho pořádku
1517 vepsali, aby žádný pod jednau spůsobau oltářníl Svátost přijí

mající, byt on i tu v tom městě rodilý byl, za měšťana pro za
chování lepší svornosti přijat nebyl. Přimlauval-li by se který
saused téhož města, aby takový pod jednau za měšťana byl přijat,
ten a takový každý saused aby se v čtyrech nedělích pořád
zběhlých neprodleně vyprodal & z města se vystěhoval. — Toto
svolení a jako utvrzené právo celých sto let bez zrušeníaž do
císaře Ferdinanda 11.stále trvalo, dokud Mikuláš Mrázek, který se
v tom městě Litoměřicích přiženil & Bartoloměj Kollenius, který
sobě v tom městě dům kaupil, městské právo žádati nezačali; to
když jim obaum odepříno bylo, stěžovali sobě to při královský
kanceláři české. I byli na tu kancelář obeslání dva z téhož města
raddní páni s městským písařem, kteří od nejvyššího kanclíře,

"““"“m' také od Pavla Michny, při té kanceláři sekretáře, nejenom ostrau.:.-nu l-\'ln; !:

„jít?-j"11,3%domluvu slyšetí, ale také na. hradě pražským dotud, dokud by
"""-“i byl“těm dvaum městské právo v Litoměřicích dáno nebylo, v arrestu

seděti museli, v kterým také celých devět dní seděli. Po pěti
měsících on Mikuláš Mrázek do raddy téhož města vsazen a posledně
také císařským rychtářem učiněn byl, který, jsa katolík horlivý,
pečlivě k tomu nápomocen byl, že téhož města obyvatelé nekatoličtí
pozbyvše svých nekatolických kněží, do kostela mezi katolíky cho
diti museli, jestli chtěli uložené peněžité pokutě ujíti. O jich kvíře
katolické spasitedlném přestaupení Valerian Magnus a František
z Rozražova, oba kapucíni, pilně a neustále pracovali. -— Aby se

*) Všecko to, jakož i následující 'zprávy o katolické reformaci líčeny
jsousjistýmizměnamidle Historie 0 těžkých protiv-enstvích církve
české. Viz vydání Hirschberského str. 161, 278, 287, 288 a 298.



R. 1625. (mas.) 7

v pravdě věděti mohlo, kteří do kostela chodějí a kteří nechodějí, 1625
nařízeno bylo tohoto 1625. roku vBílau sobotu, aby se jména mě- Emauz:
štanův na cedulkách popsali; to když se stalo, desátníci po domích 31.6.3533
chodili & každýmu cedulky, na nichž jméno jeho napsáno bylo,"o'ltilaby
dali, s tím por—učením,aby nazejtří v neděli Velikonoční i také

v ostatní dva Velikonoční svátky každý se v kostele najíti dal,
mši svatau i kázání pobožně poslauchal a na jistotu toho, že tak
učinil. vycházeje z kostela, jednu takovau cedulku zvoníkovi vrátil.

Kdokoliv kolikrát koliv nařízeného dne v kostele nebyl, ten toli- 333533
krát pět kop do vykázanýho místa pokuty složiti musel. museli

Když se výroční slavnost Božího Těla přibližovala, díl jízdných „311550331
dona Baltazara Merarada (sic) 1), Spanihele, císařských vojákův do W museu
toho města Litoměřic přijel a všem obyvatelům poručeno bylo,
aby se všickni na procesí v den Božího Těla s náležitau pobožností
najíti dali. Osobám raddním i jiným mnohým předním měšťanům
voskové svíce rozličnými barvami okrášlené, aby je oni při té

procesí rozsvícené nesli, dané byly. Pavel Stránský, osoba raddní, 535111113;
i také tehdáž on berník krajský, že při té procesí najíti se nedal, " „.
hned po té procesí karneta těch jízdných do jeho domu poslána
byla; ti z koní zsedavše a jeho samého (an se před nimi skryl)
nenalezše, nad manželkau jeho spůrně se potřásali, jí klíče vzali,
kuchyně, špižírny, také vinných sklepův se zmocnili, co kde kjídlu
našli vařiti i pécti dali a až přes nešpory jedni druhým připíjejíce,
také z domu jiným víno posílajíce, všickni hojně bodovali. Potom
pak, že sbírky krajské peněžité i obilné v zvláštních pokojích tu
shromažděné ležely & nimi oni hýbati nesměli, bez dalšího v domě
štercování k svým ostatním vojákům z domu odjíti museli, předce
tehdáž karnet vtom domě vinný sklep zapečetil a z něho, kdy se
mu líbilo, víno sobě přinášeti dal. Jiří Kosín (zet jednoho raddního
pána) před vojenské právo postaviti se musel, jemuž Vavřinec de
Medici, Vlach, jeho výstupky předstíral, kterých se on proti kato- Měšťanno
líkům dopustil, smrtí mu hrozil a posledně v domě raddním do 4233313..
arrestu dáti ho poručil, v němž on tak dlouho seděti musel, dokud “"“
to vojsko do říše proti Denemarkovi z :města toho neodjelo. 
Následujícího roku nové nastalo zlé.

Don Martin de Huerda, jinak Hurt, Španihel, přijeda s svými nyuovmk
císařskými vojáky jízdnými do města Bydžova, deset mil od Prahy 33:33:
a tři míle od Králové Hradce ležícího, hned konšele i celan obec m?.ii.p"'
do raddního domu svolal, jim vůli císařskau_ přednášel, také víru

') Správně:Marradasa.
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1625 katolickau, jak nejlípe mohl, schvaloval, k ní aby všickni nekato
ličtí přistaupili, jim přívětivě radil a zdaliž to učiniti hotovi jsau,
jich se tázal. Hned jeden jmenem celé obce, Jan Kolačník, odpověd,
že se to státi nemůže a oni všickni že při svém (bludném) ná
boženství stále trvati chtějí, tak smělau a Martinovi Hurtovi ne
milau dal; on hněvivě don Martin z místa svého vyvstal, svým
regementem, jejž v ruce držel, silně toho Kolačníka nejenom zbil.
ale také zavolav biřice, z města ihned cestau přímau, an se on
ani v svým domě zastaviti nemohl, vyvésti dal. Ostatní obyvatelé
prohlásili se & připověděli, že se chtějí v katolický víře dáti vy
učovati. Mnozí však z nich, nechtíce opustiti bludu svého. tajně
z města ustraniti chtěli, protož tak své manželky s věcmi svými
(k nim se také některé vdovy připojily) před sebau do ciziny vy—
slali; to ale když k vyzrazení přišlo, hned don Martin svý vojáky
jízdný za těmi ženami i za vdovami vyslal, jimž oni. co při těch
utíkajících našli, všechno jim pobrali a je zpátkem do Bydžova
přivedli, do vězení dali a dříve nevypustili, dokad s manželi svými
víru katolickau nepřijali.

ŠÍÍŽŽŠ'ŠŠŠ Do města Žatce po vypovědění a vyhostění se do ciziny
vyuoovm.Jana Regia, téhož města děkana, přišli katoličtí kněži do téhož

města a obyvatelům víru katolickau horlivě kázali. Když ale ti
obyvatelé v své bludné zatvrzelosti trvali, posláno bylo do téhož
města ne v počtu sice velkém císařské vojsko pro uvarování ně
jakého pozdvižení a nepokoje; ono však předce přinucovalo oby—
vatele do kostela k Službám Božím choditi a před Svátosti Oltářní
klobauky z hlav snímati i před ní se klaněti. Na slavnost Božího
Těla že Bohuslav Strialius, purkmistr, při veřejné procesí přítomen

Treatmby-nebyl, 50 tolarův pokuty složiti a vojákům jak mnoho se jich
v jeho domě směstknati mohlo, vína i všelikých krmí dostatek za
celý tři dni dáti musel. Posledněji dne 12. měsíce srpna přijel
do téhož města s jinými svými don Martin Hurt a hned dva ode
vřený listy v kostele i v domě raddním vyhlásiti dal. Jeden
o biblích a jiných evangelických knihach, aby takové každý oby
vatel, který by je měl, pod pokutau sto zlatých rejnských aneb
pod přísným za pět neděl vězením do raddního domu přinesl;
druhý list v sobě obsahoval, aby všickni obyvatelé do kostela na

Dotodelakmše svaté a na kázaní i k jiným Službám Božím a k cvičením
ÍŽŠ'Žbyoho.katolickým chodili, pod pokutau pět zlatých rejnských a třích

liber vosku, kolikrát koliv by to kdo zameškal. Knihy podezřelé
a nekatolické když dne 22. téhož srpna měsíce do raddního domu
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v baufn velkým snešené byly, hned za městskými zděmi na velkau 1625
hromadu dříví neb na hranici skladené a Spálené byly. 523233?

Královské město Domažlice (které Němci Tust, jiní Taus, Dom-2M!

latináři Tusta jmenují) chtěl tehdejší podkomoří dle císařskéhoššťgšrišš
poručení k víře katolické přivésti, o čež at se všemožně staral museli
i co nejpilněji pracoval, darebná byla všechna práce jeho. To
když on dne jednoho sobě na ně před don Martinem Hurtem
v Praze při přátelském shledání stěžoval, hned na to on don
Martin odpověděl: „Kdo se chce se mnau o 500 dukátův založiti,
jemu to dokáži, že Domažličtí v brzkým času katolickau víru
přijmau.“ Pan podkomoří když k tomu základu svolil, hauf svých
vojákův ihned on don Martin vzal. s nimi do města vtrhl, raddním
osobám po 10 i po 20, míň i víc, do jednoho domu dávaje, jim
dovolil, aby sobě oni dle své libosti živi byli. Tím spůsobem
tvrdým, také každodenním katolických duchovních dlauhým na
pomínáním větší díl obyvatelův téhož města k přijití víry kato
lické přivedl a základ 500 dukátův na panu království českého
skutečným podkomořím Přibíkovi Jeníškovi v krátkým čase vyhrál,
kterýmu také od pana podkomořího oni složeny byly; tu ale celau
summu on pan podkomoří zase na Domažlických pod titulem po
kuty předestřené vyhledával a od nich ,také skutečně takových
500 důkátův dostal a tak žádné tehdáž ztráty neměl.

Blízko Benešova na panství tehdáž pana Pavla Michny celý máš?““
rybník v krev se obrátil a voda v něm tak krevnatá po tři
dni trvala.

Na moravských a slezských pomezích sletěly se velký haufy „322.50
ptactva, totiž vran a kavek, a to ptactvo u vsi Bartošovic ne- “*V
daleko města Fulneka dalo sobě bitvu, celý den která trvala
k velkému podivení všech na ni se dívajících; vran několik tisíc
dolů spadlo, kavka sotva která, však předce mnoho jejich pyskův
neb nosův na zemi ležících se spatřovalo. Sedláci, k tomu divadlu
se zbíhající, plný pytle vran odnášeli.

Kaplička neb domeček Panny Marie Lauretánské v Hájku K?“ Lau—
dvě míle od Prahy když vystavena byla, Arnošt, arcibiskup pražský Hutu“po
a svaté římské církve kardinál, dne 2. července o slavnosti Na
vštívení Panny Marie svatau Alžbětau k větší cti a slávě nejsvě
tější Trojice, Rodiěky Boží Panny Marie Lauretánské, svatého
Vácslava, svaté Lidmily a jiných svatých, jichž svaté ostatky on
pan kardinál do oltáře té kaple vložil, kdež také dosavad po
čestně odpočívají, na poniženau žádost pana Floriana Theodora
hraběte Žďárského, té Lauretánské kaple zakladatele a dobrodince,
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1625 v přítomnosti mnoho vysoce urozených pánův a mimo duchoven
stva velkýho zástupu jak z Měst pražských tak také od jinud
příchozího, dle církve svaté spůsobu tu novau Lauretánskau ka

Podruhéonapličku posvětil. Ta kaplička poněvadž dokonalau podobu Laure—
pomcm' tánské kaple v zemi vlaské se spatřující neměla, ji on pan hrabě

Florián Žďárský celau téměř dal změniti &jako z nova vystavěti
1030 léta 1630., kterau opět jakožto dokonalau vlaské kaple Lauretánské

podobiznu již dotknutýho 1630. roku také on pan kardinál Arnošt
Adalbert z Harrachu znova posvětil dne 8. září měsíce. Při po—

Ph“tompa-svěcení tomto posledním následující páni: pan Adam hrabě z Wald
šŠŽŽŽŽŠj“ÍÉšteina, království českého nejvyšší purgkrabí, pan Jaroslav Bořita
"mmm“ hrabě z Martinic, v království českém nejvyšší hofmistr, a vysoce

urozená jeho manželka paní Maria Evsebia rozená Šternberková
s svými dvaumi dceruškami s Lucií a s Barborau, pan Paris
hrabě z Ladronu s manželkau svau paní Annan Marií rozenau
hraběnkau Žďárskau, pan Jaroslav hrabě z Šternberka, pán na
Lnáři atd., a jiných horlivých Panny Marie milovníkův velcí zá—
stupové přítomni byli. Také on pan hrabě Florian Žďárský u
tý Lauretánský kapličky pro paustevníka & té kapličky opatrov
níka dal vystavěti domeček, v němž on i také poslézeji duchovní
otcové řádu svatého Františka Serafínskýho Bosáci, byvše k du
chovním službám povoláni, několik let pořád bydleli. Jací darové
tý nové kapličce Lauretánské dání byli, o některých zde nížeji
v létu 1630. zmínka se děje 1).

Sedum..,. Mergenthálští poddaní opanujíce nenadále Mergenthal, svýho
cšcččžšjfgf'púnaz Wartenberga i jeho paní zamordovaliQ). V kraji Králo
WQL'ffd'i'Hradeckým v mnohých místech sedláci zamordovali svý dědičný

pány, také některý správce. Okolo Hory Kutné pána z Werdy,
hejtmana téhož místa, také zamordovali sedláci.

1626 Léta 1626. Dne 3. února měsíce Adam Žabský 8), poslední

]) Spisovatelemknížky „Loretanské“byl Tursellinus Horatius,
jehož spisu Bcckovský zde ipi-i r. 1630. k svému' vypravování užívá.. Viz
č. (3. M. 1878. str. 161.

') Mluví se o tom již nahoře na str. 2. Zprávy jiné (Památky H.
227. a IV. 188., pak Bern au Album der Burgen und Schlesser in Bohmen
str. 24.) udávají však, že pan Jindřich Otto z Vartenberka byl zabit na Če_r
veném Dvol'e u Markvartic, což topograficky ne úplně souhlasí s Mer
genthalem.

') Spravněji Zapský ze Záp. — O téže věci mluví se již nahoře
na str. 8.
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ztoho rodu pán, pro zamordování pana Kapra i pro jiný vej- 1626
stupkysvý stat byl před Bílau věží na hradě pražském v hodinu “““"“
7. ráno polovičního orloje a v kostele sv. Tomáše v Menším
Městěpražským pohřben byl.

Dne 24. dubna měsíce Albrecht z Waldšteina, kníže Fridlanské, W333“
naje tehdáž při sobě přes dvaceti tisíc císařského vojska, v dolej- Man—fold“
šíchSasích při Labi řece 1) hrabě Mansfelda porazil, přes čtyry
tisícepěchoty zmordoval, jízdné k utíkání přinutil, přes tři tisíce
pěchotyzajal, 37 praporcův, 17 velkých děl, 4 mořdíře a všechny
llansfeldský špížní vozy dostal. Všechny praporce (mezi nimi
nacházel se také hlavní Mansfelda praporec) do Vídně císaři
poslal.

Mansfeld v krátkým čase shromáždiv ostatní svůj lid a dostana 3:35:21“33
zfranské i z švejdské země vojenskau pomoc, s knížetem vejmar- 1332331?
škj'm, dennemarskýho vojska vůdcem se spojil, do Slezska i do
Moravyvtrhl, města i hrady dobýval a učiniv všudy velké škody,
zvlášť na panství kardinála & olomauckýho biskupa z Ditrich
'teina, také na panství Karla knížete z Lichtenšteina, k městu

límměříži se hnul, chtěje se města zmecniti; ale dostana zprávu, Kroměm
2—v městě mnoho lidu jest k mužnému odporování hotovýho, do Ob
lher pospíchal, chtěje se s Betlem Gaborem, sedmihradským
ánížetem spojiti, za nimž Albrecht z Waldšteina s svým vojskem
aké pospíchal a od města Trnavy k uherskýmu palatinovi9) při

;vt-ia. s ním se radil, co by činiti měl; nebot na Mansfelda, po- dWĚIĚŽŠÍŠ
cěradž jeho vojsko pro dalekost cesty velmi bylo zemdlené, tehdáž táhl
ještě udeřiti a s ním se potýkati nemohl. Jan Arnošt kníže z Wai
;Ern opustil Mansfelda, s vojskem svým do Moravy, odtud do
Flezska se navrátil a všudy kam jenom přijel, velký škody činil.
Albrecht z Waldšteina blíž města Trnavy s vojskem svým odpočí

75e když uslyšel, že Betlem Gabor Nový Zámky, uherskau pevnost,,Nošýazunky
falehl, Mansfelda zanechal honiti, Novým Zámkům k pomoci po- 0113337
epíchal & od nich Betlema Gabora odehnal.

Arnošt hrabě Mansfeld, o němž se zde častá děje zmínka, Mansfelddo
žhdáž v Nydrlandu, v Čechách, v uherské, vfrancké zemi i v jiných“Budemeěatuk.
krajinách velmi známý generál, nenadále v Uhřích se rozstonal
; mechaje k opatrování vojsko své Betlemovi Gaborovi, do Varův
Ltbdo lázně při městu Budě ležících, maje svobodný průchod
?iTurků sobě daný, odejel, kdež ačkoliv dobrého zdraví nabyl, však

") U města Desaavy.
') MikulášoviEsterházymu.
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1626 v krátkým čase do nové nemoci v Makrovici, místě chatrn,
padna, chtěje do Benátek jeti, umřel, jehož tělo služebníci j
z té Mokrovice na půdu benátskau dovezli a je v Spalatru '

“33.35.12“hřbili. Byl on syn z levýho boku od Petra Arnošta hraběte
z Mansfeldu, řiditele krajiny lucemburgskě, zplozený &.od císaře
Rudolfa poctivostí obdarován. — Podobně kníže z Waimaru Jan
Arnošt v Hořejších Uhřích u Sv. Martina na palčivau zimnicí
umřel itaké Kristian, kníže brunšvickě, v Halberštatu umřel.
Tak hle! smrt proti třím J. M. Cské nepřátelům se spikla a je
roku jednoho do hrobu položila.

Pgů' V neděli po sv. Petru v Okovách velké povětří v Praze
bylo a hrom sedmnáctekráte udeřil; nejprv k Matce Boží na
Lauži i do Tejna v Starém Městě pražském i na jiná místa
v Městech pražských, a mnoho škod nadělal.

„23:35:13 Zámek v Kladskn od hromobití zapálen a velice porušen b_vl.
Procesív Dne 8. listopadu v neděli tak jako minulýho roku šla pro—

“'"“ cesí z kostela sv. Víta na Strahov & po mší svatých i po kázání
odtud šla na Bílau Horu a zase do kostela sv. Víta se navrátila.

310113303 Tělo sv. Norberta, magdeburskýho arcibiskupa a premon
nad. stratenskýho řádu zakládatele, který v městě Magdeburku léta

1134 1134. (jiní píší 1142. roku) dne 6. června měsíce svaté umřel
a v kostela Panny Marie pohřben byl, v tom kostele pod oltářem
Sv. Kříže nalezeno, jejž císař Ferdinand II. od auřadu konšel
skýho a od obce města Magdeburku šťastně po mnohých přede
šlých žádostí (sic) vyžádal, že ono vyzdviženo, do Čech vezeno a
v Doksanským klášteře duchovních panen téhož premonstraten
skýho řádu počestně složeno bylo a tam až do následujícího roku
odpočívalo.

sedim.. Rakauských sedláků do osmdesáte tisíc srotilo se, kteří
'$:er v Hořejších Rakausích _dotudvelké škody činili, dokud od císař

ského vojska rozehnání a jich vůdcové strestáni nebyli.
mam ur. V kostele bilínským spatřuje se hrobový kámen a na něm
“333 následující slova z mosaze do toho kamene vsazena se nacházejí:

Anno Domini 1626. sepultus est N. N. Vitášek P. quondam prae
positus Peltnbergensis ordinis militaris Crucigerorum cum rubea
stella, tandem parochus Unhostensis et Kladnensis, Patria Bili
nensis atd. —Léta Páně 1626. zde pohřben jest N. N. (jmenoval
se on Jiří) Vitášek, někdejší probošt na Peltnbergu blíž Znojma,
řádu bojovnickýho Křižovník s červenau hvězdau, posledně farář
v Unhošti a v Kladně, rozen z Bíliny atd. — Byl on postavy ne
velké, velmi muž silný, který místo obyčejné dřevené hole uží
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vával (neb nosíval a s ní chodívával) železné hole velmi těžké, 1626
která. dosavad v proboštství Křižovníkův s červenau hvězdau na
vrchu sv. Hippolita v markrabství moravském blíž města Znojma
v své celosti se nachází.

Dům Plataiský v Starém Městě pražském při farním kostele (,a—3333.
sv. Martina znova na den sv. Marka Ev. za vejsadní vyzdvižen ní
byl, jak potvrzuje doleji zde položený list císařský, v městě Vídni
císařskau pečetí roku 1626. na den sv. Marka Ev. potvrzený. —
O tom Plataiským domě v prvním dílu Kroniky, jinak v Posel
kyni starých příběhůvčeských, na listu 541. krátkau zmínku jsem
učinil. Také o něm píše Vácslav Hájek v svý Český Kronice
na listu 322. Podobně Bartoloměj Paprocký v „Poslaupnosti1333301"
knížat, králův, biskupův, arcibiskupův a všech ostatních třích Q““ “'
stavův království českého“ takto o tom Plataiským domu píše:
„V létu Božím 1350. obyvatelé pražští město své pilně stavěli pří- 1350
kladem krále svýho, kterýž oblíbiv sobě krásná. stavení, nemalau
summu peněz každýho roku vydávati poručil na stavení kostelův
ke cti a chvále Boží, a mnozí z pánův, z rytířstva i z duchov
ních, znamenavše vtom pilnost královskau, vydávali se nápodobně
na velké stavení netoliko kostelů. ale i domův, v čemž se zane
prazdňovali netoliko domácí a i hosté i cizozemci. Arnošt, arci
biskup pražský, na svůj dům, jenž jest pod mostem pražským,
velký naklad učinil; biskup litomyšlický, aby jemu v tom nic
napřed nedal, slavnau věž u svýho domu, kterýž byl mezi domem
arcibiskupským a mezi klášterem sv. Tomáše, postaviti dal; kní
žata a hrabata z cizích zemí, aby se pánu svýmu, králi římskému
a císaři volenýmu, zalíbili a při něm častěji býti mohli, velké
sobě a nákladné stavěli domy. Fridrich, kníže burgundské, maje
hojnost zlata i stříbra, s povolením královským rozkázal nejprve
z kapličky sv. Martina, kterau byl jeden doktor písma svatého
málo před tím postaviti dal při zdi městské staro-pražské, velkau
kaplu učiniti a kaupiv tři domy na témž místě, kde pravějí, že
jest nejvyšší místo v Městě pražském, dům veliký na zdi městské
k poledni a při něm věž vysokau vystavěti poručil a z něho pa
vlač do kaply sv. Martina, v kterýmžto domě na ten čas, když
\'ácslav Hájek svau Českau Kroniku psal, bydlel nějaký Holec

' a potom Melchar z Rórova a Zigmund z Dřežnice (sic); a za času
práce moje s knihau tauto (ta kniha téhož Bartoloměje Papro
ckého v Městě pražském u dědice Jana Šumana dne 19. července
léta 1602. vytištěna byla) bydlel v tom domě Jan Platais z Platn- 1602
šteina, rodem Němec.“ ——Až potud on Bartoloměj Paprocký.
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Otec již jmenovanýho Jana Plataisa jmenoval se Arnold
(máteř jmenovala se Rozalie Šenhofíin) v Hořejších Sasích v městě
Wittemberku od urozených rodičův zplozený, který pro svau
zvláštní v umění právním učenost dvaum tehdejším bratrům, Mau
riciusovi a Augustovi, knížatům saským nejenom byl velmi milý,
ale také přednějšími v Wittemberku“ auřady od těch dvauch bra
trův obdařen byl. — Jan Platais, téhož Arnolda a Rozalie syn
jediný, o němž Paprocký zmínku činí, po pilném cvičenív litemím
iv právním učení, byv on již tehdáž panic dospělý, rozličné
země a cizí krajiny pro nabytí většího umění procházeje, posledně
do království českého ido hlavního města Prahy přišel, míniv
sobě po dalekých cestách v něm odpočinauti, také v něm se osa
diti, což také učinil; který v malým čase nejdřív. v Starém Městě
pražském raddním pánem, také potom císařským neb královským
rychtářem, poslézeji královským nad ungeltem v pražským Tejně
auředlníkem, potom pak z ohledu jeho chvalitebné věrnosti, uče
nosti i také z ohledu mnohých cizozemských povědomostí raddau
císařskau a královskau, také kanceláře české dvorské německým
sekretářem od císaře a krále českého Rudolfa II. nejenom učiněn,
ale také a vůli téhož císaře i s snešením královských stavův
českých na obecným sněmu pražským za obyvatele téhož krá
lovství léta 1604. přijat byl 1). Podobně dle starobylého v slezské
zemi řádu a obyčeje v dvojím té země slezské, totiž v Svídnickém
i v Jaurovském knížectví, z příčiny jednoho v těch již jmenovaných
knížectvích ležícího a Grossgusmansdorfg) nazvaného panství od
všechněch toho obojího knížectví stavův za urozenýho obyvatele
uznán, přijat a ctěn byl. Poslézeji z ohledu jeho věrných po nč
kolik let prokázaných pilnýcb služeb jej Rudolf II. nejenom do
stavu rytířského v království českém milostivě vyzdvihl, ale také
slavnějším novým erbem, jehož dosavad obojího pohlaví potomci,
když to zde léta 1715. píši, svobodně užívají i také svým
císařským majestátem slavně ho on Rudolf II. obdařil i také mi
lostivě nařídil, aby on Jan Platais, dědicové i poslaupníci jeho,
na budaucný věčný časy jmenovali se i psali Plataisové z Platten
šteina.

Po vykročení z bídného světa k šťastně věčnosti císaře Ru—
dolfa II., Matiáši Ferdinand II., císařové římští & králové čeští,

1) D e s k y z em sk é, kvatem trhový zlatý fol. R 9. de dato 1605., ve
čtvrtek po Povyšení sv. Kříže.

') Správně: Gross-Gnttmannnsdorf.
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téhož Jana Plataisa z Plattenštcina v jeho vzáctným auřadě, totiž
v sekretářství německém kanceláře české dvorské, nejenom ho
milostivě potvrdili, ale také za svau raddu dvorskau ho vždyckny
uznávali. Jak věrně on Jan Platais svůj auřad a povinnost za
stával, 2 následující zprávy se poznává:

Když tři čeští stavové kacířští (stavové katoličtí vždyckny
císařům a králům svým českým věrni a poslušni zůstávali), totiž
stav panský, rytířský a městský, proti císaři a králi svýmu Ferdi
nandovi II. bauřiti a zdvihati se počali, ano také ohavné zbauření,
o kterém v předešlých kapitolách dosti obšírně píši, s nenabytau
škodauobyvatelůvčeských,jak vinnýchtak také nevinnýc h, ti
kacířští stavové čeští když způsobili, všemožně toho zbauřeuí ne
pokojné hlavy o to se snažili, kterak by mezi jinými císaři Fer
dinandovi II. a králi svýmu korunovanému věrnějšími raddami
a auředlníkami také toho Jana Plataisa, raddu dvorskau a kance
láře české dvorské německýho sekretáře, v svým domě při farním
kostele sv. Martina. v Starém Městě pražském bydlícího (ten dům
od toho Jana Plataisa dosavad se jmenuje dům Plataiský, ač.
koliv on od tehdejšího času do rozličných rukauch obyvatelův
českých se dostal a nyní léta 1715. při rodu pánův hrabat
z Šternberga s všemi starodávními vejsadami svými pozůstával)
k jich zlýmu aumyslu ti kacířští stavové čeští přitáhnauti a na—
mluviti mohli. Pročež při počátku lahodnými slovy, připovídáním
mnohých darův i vzáctnčjších auřadův zemských, také ujištováním
jistého obdarování k svý straně přitáhnauti ho usilovali, radili
a žádali, aby on víry katolické a věrnosti, kterau se on Ferdi
nandovi II, králi českýmu, pánu svýmu, přísežně zavázal, docela
se odřekl a k nim přistaupil. Což když on učiniti nechtěl, ani
to dle svého dobrého svědomí učiniti nemohl, tu teprva direkto—
rové neb nepořádní království českého řiditelové v Praze shromá
ždění a od kacířských stavův českých ustanovení, z prostředku
svýho posly k němu vyslali a jemu vzkázali: Jestli on se víry
katolické neodřekne & své jméno i příjmění s dokonalým aumyslem
jich vůli skutečně vyplniti, k jich jménám i k přijměním v ode
slaným v přítomným rejstříku nepřipíše, že všechno jeho zboží
a statek obecní chase a jednomu každému rozebrati a o ně se
rozděliti dovolejí, nadto že ho do podzemního smradlavého vězení
vsaditi, železnými pautami Opatřiti, hladem &.žížní mrtviti i ji
nými rozličnými mukami trápiti dají. Uslyšíce oni direktorové od
svých k tomu Janovi Plataisovi vyslaných, že on se ani tím jejich
přísným vyhrožováním pohnauti, ani k nim pánům stavům pod

1626
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1626 obojí, jinak evangelickým, přistaupiti nechce, hned ho direkto—
rové poručili do tuhého vězení zavříti a rozličně mrtviti. Když
pak oni ani tak k straně svý a k zlýmu aumyslu přitáhnauti ho
nemohli, jiný posly a s nimi také popravního mistra k němu do
vězení poslali, přísně jim poraučejíce, aby jemu ihned jeho tvrdo
šíjnau hlavu"kat před nohy položil. On Jan Platais spatřiv s těmi
vyslanými přítomného kata, od něhož té chvíle stat býti měl,
vzal své péro a na sobě daným rejstříku, na němž rozličná již
jména i příjmění od rozličných panův napsaná byly, tato slova
napsal: Si omnes consentiunt, ego Joannes Plateis a Plattenstein
non, dissentiol Jestli všickni svoluji, já. Jan Platais z Platten
šteina ne, odpíráml Těm pak slovům takto on rozuměl: „Jestli
všickni kacíři čeští svýmu králi zpronevěřilí k tomu škodlivémn
pozdvižení svoluji, já Jan Platais, katolík vždyckny horlivý a pánu
mýmu králi českýmu věrný, k tomu pozdvižení nesvoluji, nýbrž
jemu cele odpírám.“ S tím jeho podpisem když ten rejstřík při
nešen a ten podpis od sekretáře direktorům hlasitě čten byl (ten
sekretář při tom rychlém čtení nepozoroval tuto přestávku neb
napsanau čárku mezi těmito slovíčkami: non, dissentio, trochu ne
patrně položenau) jinače se oni direktorové nedomnívali, nežli že
on s nimi věrně a stále v štěstí i v neštěstí trvati míní a bude,
protož ho z toho vězení hned propustiti poručili, což se také ne
prodleně stalo.

"1730532“ Po nedlauhým čase dověděvše se direktorové, kterak on Jan
' "F'- Platais opět, kde jenom může, mnoho dobrého katolíkům a mnoho

protimyslného zpronevěřilým Čechům činí, hned oni poručili, aby
kdekoliv on zastižen bude, do svýho domu veden a tam stráží
dobrau zaopatřen byl. To když se vykonalo, poslali k němu dva
komissaře ti páni direktorové &jemu přednésti dali: Jestli Fer
dinandovi II. věrným býti nepřestane a víry katolické se neod
řekne, že jistě všechno jmění jeho do své obecné zemské komory
vezmau a na to také on smrtí ohavnau bude museti umříti. On

3320111;bil těmi slovy když se nedal pohnauti, nýbrž veselau myslí jim od—
pověděl, že on pro víru katolickau i pro J. M. Kskau i Cskau
pána svýho nejmilostivějšího Ferdinanda II. rád chce umříti, hned
ti dva komissaři k němu řekli, poněvadž od svého zlého před
sevzetí upustiti on nechce, že páni direktorové tu poslední milost
jemu prokazují a ještě dnes jeho při živobytí zanechávají, zejtra
ale že jistě ohavnau a dávno již zaslaužilau smrtí bude museti
umříti, ku který aby se dle svýho spůsobu hleděl ještě dnes při
hotoviti. On z toho potěšený, nejenom těm dvaum komissařům
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za to poselství vlídně děkoval, ale také za to je přívětivě žádal, 1626

abyoni nejenom pánům direktorům, ale také celýmu světu ozná- ĚVŠĚ'ŠLtŽÍ
milí, že velmi rád pro víru katolickau, pro císaře a krále svýho ““e
ipro svau milau vlast chce a hotov jest všechno své jmění ztra
tili i také ohavnau smrtí umříti. Direktorové to uslyšíce, hned
nařídili, aby p0pravní mistr zejtřejšího dne do Plataisovýho domu
se vypravil a tomu Janovi Plataisovi hlavu od těla oddělil.

Následujícího dne ráno, když všechny věci k tý ohavné smrti
nřihotoveny byly, Bůh dobrotivý a milosrdný toho mnohými pra- Umřel:—u
' . . . , . , sv. Jakuba
cemu, starostmi l věkem sešleho muže duši prostredkem časné bylpohfben.
&přirozené smrti k sobě povolati a od ohavné, dávno již jemu
ohrožované smrti vysvoboditi ráčil 1). Těm tí'ím císařům římským
: svým králům českým vždyckny věrný Jan Platais z Platten
šieina a na Grossgusmansdorfu více než třidceti let v rozličných
:éžkých pracech potřebovati se dal a posledně v Starém Městě
pražském v kostele sv. Jakuba blíž oltáře sv. Antonína pohřben
byl, kam také dědicové a potomci jeho pohřebováni byli.

První jeho syn Jan Arnošt Platais z Plattenšteina na. Gross- “Ruti-";D“
;usmansdoríu a Dřechově (sic), když písma svatého bakalářem '
&obojích práv doktorem v Praze byl učiněn, výhost dal světu,
svátost kněžstva přijal, do Říma putoval a tam ačkoliv v nezná.
mosti, pro jeho mnohé ctnosti a chvalitebnau učenost tak se du—
chovenstvu zah'bil, že papež Pavel V. domácím svého papežského
dvora prelátem ho učinil. Izvěděv on, jak nebezpečné proti svýmu
císaři a českýmu králi Ferdinandovi II. a velmi škodlivé pozdvi—mužhoruiv
žení v příčině mnohotvářného svobodného náboženství v své milé
Vlastiv království českém povstává, z Říma do Čech se navrátil,
tvý příbuzný a některý dobrý přátele v Praze navštěvoval, je
i jiný katolíky horlivě napomínal i žádal, aby oni při svý samo
spasitedlný víře pevně trvali a svýmu králi věrní zůstali; nadto
do Moravy pospíchal, tam mnoho kacířův k víře Kristově, také
mnoho zpronevěřilých k věmosti císaře a krále Ferdinanda II.
šťastně přivedl, hotov jsa všechno své jmění i život ztratiti. Čehož
dověděvšese moravští direktorové kacířští, hned ho do žaláře Dodal“
m'řiti, pauta na nohy, také i na ruce jemu zavěsiti dali, o nic
Maji (když mu již do dvacíti a sedm tisíc jeho jmění svatokrá
hině vzali) oni nepečujíce, toliko aby ho (jako v Praze čeští di

') Na proskribčních listinách direktoriální vlády nacházclo se jméno
Phteisovo mezi těmi, jenž „v úřadech a službách zemských nikdy více
Hui nemají.“— Skala III. 83., Slavata II. 219.
nús-kon Pannu-nsu. s. 2
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1626 rektorové Janovi, otci jeho, skutečně učiniti mínili) co nejspíšeji
katanům v moc dali a ohavnau smrtí usmrtili. Když on v tom
tuhým žaláři již mnoho měsícův rozličně & nevinně mrtven byl,
těm direktorům moravským ještě deset tisíc zlatých rejnských
složiti a dáti musel, chtěl-li býti z toho žaláře propuštěn. On

713232933z toho vězení když vyšel a z Moravy do Čech se navrátil, opět
“353“ pro víru Kristovau, pro Ferdinanda, císaře a krále českého, také

pro svau milau vlast horlivě pracoval a mnoho dobrého spůsobil.

:;ggngňgegTaké tehdáž jeho otcovským napomínáním královské město Launy
v Čechách (to město po porážce kacířských Čechův na Bílý Hoře
blíž Prahy Albrecht Waldštein na poručení císaře Ferdinanda II.
svým vojskem císařským oblehl, jemuž obyvatelé launští mužně
odporovali a se ani vzdáti, ani císaře Ferdinanda II. za svýho
krále a pána uznati nechtěli) téhož Ferdinanda za svýho krále
uznalo, přijalo a věrnost slibovalo. jemuž on Albrecht Waldštein,
o němž se nížeji častá zmínka zde děje, za jeho pečlivě vyna
snažení drahýho koně plesnivé barvy daroval, kterýho on Jan
Arnošt Platais svýmu bratrovi Karlovi Fridrichovi zase daroval,
na němž on na hrad pražský kauřadu svýmu jezdíval. Nad to také
tehdáž velkau přízni papeže Řehoře XV. a císaře Ferdinanda II.

hmmm, on Jan Arnošt Platais učiněn byl vyšehradským, holomauckým,
"Z“,ÍEĚ“' na hradě pražským u sv. Víta a vratislavským u sv. Kříže kanov

níkem i také v Brně na vrchu sv. Petra arcijahnem.
Apoštol- Brzy potom Karel Karaffa, téhož papeže Řehoře XV. při

ÍČŠÍmŠiiŽŠÍdvoře císařským Ferdinandovým v Vídni posel apoštolský, učinil
133533, toho Jana Arnošta svým vikariusem v království českém. Posled
33152533.:něji učiněn on také holomauckým proboštem i oíiciálem, také

byl' císaře Ferdinanda II. i dvauch arciknížat rakauských, Leopolda
i Karla, raddau; nejposlézeji hlavního kostela holomauckého kapi—
tola po smrti kardinála Františka z Ditrichšteina, holomauckýho
biskupa, (opominula ta kapitula Ferdinanda II. císaře syna, který
téhož biskupství žádostiv byl) jednosvorně toho Jana Arnošta
Plataisa z ohledu jeho velkých a mnohých zaslaužilostí za svýho
holomouckýho biskupa v počtu holomouckých biskupův čtyrycátého
sedmého vyvolila, který však Spíše nežli od Svatosti papežské
Urbana VIH. potvrzení toho svého biskupství dostal, nenadále
roku 1637. dne 21. srpna v hodinu pátau s poledne,“ maje

„Holommon věku svého 52. léta, v Holomauci svůj život svatě dokonal,
“ “""“- do Prahy sprostě, jak sám za to v svém živobytí žádal,

vezen, v Novém Městě pražském u Augustiánův Bosákův v ko
stelu sv. Vácslava v malý kapličce pod jménem sv. Vacslava
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vystavené, kterýhožto svatýho jakožto svého velkýho patrona
on Jan Arnošt každodenně vraucně vzýval a ctíval, sám sobě
pohřební místo vyvolil, vyžádal a spůsobiti dal, počestně byl
pohřben, jehož ten svato-Vácslavský klášter za svýho jestli ne
fundatora, aspoň za svýho velkýho dobrodince a patrona dosavad
uznává, jehož obraz také v tom klášteře nad refektářními dveřmi
také se spatřuje.

Ten Pánu Bohu, církvi katolické, také císařovi Ferdinan
dovi II. králi českýmu pro své obzvláštní ctnosti a pro mnohé
velké zaslaužilosti velice milý muž Jan Arnošt Platais, cokoliv od
císaře, krále svého, žádal, snadně vyžádal, jakž se to dostatečně
poznati může z následujícího císařského a královského listu,
o kterým jsem již také málo vejš zde zmínku učinil, jehož slova
jsau tato:

My Ferdinand II. z Boží milosti volený římský císař, po
všeckny časy rozmnožitel říše a uherský, český, dalmatský, char
vátský atd. král, arcikníže rakauské, margkrabí moravské, lucem
burgské a slezské kníže a lužické margkrabí atd. atd.

Oznamujem tímto listem všem, že jsme, poníženě prošeni
od ctihodného kněze Jana Arnošta Plataisa z Plattenšteina,
kanovníka holomauckýho a vratislavského, raddy naší věrného
milého, jakož jsme času nedávno pominulého dům jeho v Starém
Městě našem pražským na Uhelným trhu, vedle fary sv. Martina
ležící, u Holců slove, který jest za starodávna od knížat burgund
ských vystaven, též mnohými svobodami obdařen byl, z šosu
a z jha městského již jmenovaného Starého Města pražského
(pod kteréž jest pro rozličné příhody a proměny časův přišel
& tudy z dotčených svobod jeho dokonce sešlo) vyníti, vymazati,
a jej jemu Plataisovi do desk zemských dědičného království
našeho českého, se vším & všelijakým k němu příslušenstvím, tak
jakž v svých mezech a hranicích obmezen jest, za svobodné
a spupné dědictví zřídivše, k takovému vkladu jistého relatora,
vložiti a vepsati rozkázali, abychom mu další milost učiniti, toho
dapříti a dovoliti ráčili, aby on i jeho dědicové & budaucí držíte.
lové téhož domu v témž domě všelikau živnost vésti a provozovati
mohl a mohli. — K jehožto pokorné prosbě nakloněni jsauce
a prohlídajíce k věrným, pilným a platným jak od otce jeho Jana
Plataisa odtud z Plattensteina, raddy našeho věrného milého,
císařům římským a králům českým Rudolfovi a Matiášovi, slavné

2>l=

1626

V Praze po
hrbon.

List na voj

List na dům
Plataiaký.



1626

20 Kap. XVI. Plateisové z Plattenšteina.

a svaté paměti, ano i nám samým při povinnosti své sekretářské.
tak také při jiných rozličných a důležitých jak císařských a krá.
lovských, tak i v cizích zemích vykonaných komissích &pojezdích.
obzvláště pak při obecních sněmích k milostivému zalíbení Jich
Milostí i našemu se vší ochotností činění, službám a v čas toho
ohavného a před málo lety v dědičných královstvích & zemích
našich trvalého pozdvižení k prokázané věrnosti & stálosti, pro
kterau jest v svrchu psaným domě svém v arrestu skrze štastnau
smrt z tohoto světa vykročil, tak také od téhož syna jeho Jana
Arnošta Plataisa k velkému snížení a protivenství, kteréž jest
dlauhým vězením, panty, odsuzováním hrdla a položením pozdvi
hlým a zprotivilým poddaným našim drahně deset tisíc zlatých
rejnských rancionů vystál: — s dobrým rozmyslem naším, jistým
vědomím mocí královskau v Čechách svrchu psaný dům od všech
práv a povinností městských, od berně, daně, lozunkův a jiných
poplatkův osvobozujem, v kterýmžto domě on Jan Arnošt Platais
z Plattensteina i jeho dědicové a budaucí držitelové téhož domu
svobodně a bez překážky hosti chovati, jej najímati, vlaská_
uherská i jiná přeSpolní vína, pokudž čas privilejmi Pražan vy
měřený jest, jiná pak domácí vína, všelijaká piva a medy přes
celý rok k pohodlí lidskému šenkovati a dávati mocti budau.
nejsauce nám, ani dědicům našim a budaucím králům českým.
ani Pražanům, ani žádnému jinému z takového pití nic dávati
ani platiti povinni. Též všelijaké jiný obchody & živnosti v něm
provozovati budau mocti bez překážky všelijaké; a v témž domě
i v zahradě při něm má. ovšem starobylý freiunk držán a zachován
býti, tak aby žádný neměl a nemohl se tu ničehož nenáležitého
dopustiti pod pokutau starodávní o tom vyměřenau. A kdož by koliv
tento list měl aneb míti bude z často psaného Jana Arnošta Plataisa
z Plattensteina aneb z jeho dědicův & z budaucích aneb jednoho
z nich dobrau vůlí .a svobodnau, ten má a míti bude túž moc
i též plné právo ke všem svobodám i k jiným věcem v tomto
listu položeným, jako oni sami. Protož přikazujem větším i menším
auředlníkům desk zemských království našeho českého nynějším
i budaucím, věrným našim milým, když kolivěk od nadepsané'ho
Jana Arnošta Plataisa z Plattensteina neb od dědicův a držitelfn
svrchu dotčeného domu požádani budete, aby ste tento list náš
císařský ve dsky zemské vložiti a vepsati rozkázali bez zmatkův
a všelijaké odpornosti, jináče nikoliv nečiníce. — Tomu na své.
domí pečet naši císařskau k listu tomuto přivěsiti jsme rozkázat
ráčili. — Dán v městě našem Vídni v sobotu den památky :sv
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Marka Evangelisty Páně, léta 1626. a království našich řím- 1626
ského VIII., uherského VIII. a českého IX.

Ferdinand.
Zdenko Adalbert princeps de Lobkowicz.

S. R. Bohemiae Cancellarius.
Ad mandatum S. G. M. proprium.

Tento list nachází se při dskách zemských království če- „2312323
ského v quaternu trhovém citronové barvy druhém, léta 1646. amazon
v auterý po neděli Provodní, to jest dne 10. Aprilis sub litera '
B. 17. A ten list neb majestát ve dsky zemské do toho quaternu
s povolením 'J. M. Cské radd a auředlníkův pražských menších
desk zemských na vejmínku v něm doloženau a na žádost převora
i celého konventu kláštera sv. Vácslava v Novém Městě pražském
řádu sv. Augustina Bosákův skrze Jiřího Matěje Rovenského
z Libán hory 1), advokáta zemského, přednešenau, vložen & slovo
od slova vepsán jest.

Ten pak dům Plataisovský po smrti svýho pana otce on Jan 11313312—
Arnošt v dílu svého dědictví dostal & jej tomu klášteru svato— Ausumm.
Václavskému kšaftem odkázal, kterýžto kšaft téhož Jana Arnošta
Plataisa, jemuž ten list císařský dán jest, nachází se v třetím
zeleným quateruu trhovým léta 1637. O. 17. zapsaný. 1637

Druhý syn jeho a bratr Jana Arnošta Plataisa jmenoval se Sixtus„.
Sixtus Arnold z Plattenšteina a na Grossgusmansdorfu, který když “01mm"
v dOSpělýmvěku v Pánu usnul, také v kostele sv. Jakuba v Starém
Městě pražském při svým panu otci pohřben byl.

Třetí jeho syn byl Karel Fridrich Platais z Plattenšteina na 33153:
Grossgusmansdorfu, Kobylníku a Radošíně, z Prahy do cizích zemí taia.
odjeda, tam několik let službu vojanskau hrdinsky a chvalitebně
zastal a tak se cizozemským řečem vyučil i takové povědomosti
v válečných věcech nabyl, že císař Ferdinand II. za svýho v vo
janských věcech sekretáře milostivě ho přijal. V kraji Slánským
když on Karel Fridrich dva pozemský statky, Kobylník 2) & Ra
došín 3), sobě kaupil a na vzáctnčjší od císařského dvora sobě
připověděný auřad očekával, nenadále roku 1625. v Praze umřel 1625
a také v kostele sv. Jakuba v Plataisovským pohřebním sklýpku
blíž oltáře sv. Antonína byl pohřben. Nachází se v novým žlutým
trhovým quaternu léta 1623. E. 23. při dskách zemských království 1523

1)Správně:z Libánské hory.
2)Spravněji: Kobylník y.
') Lépe: Radešín.
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1626 českého, že císař Ferdinand II., král český, tomu Karlovi Fridri

33311231“chovi ty oboje statky, Kobylník a Radošín, za 27250 zlatých rejn
mvm- ských v hotovosti a zauplně složených prodal.

Šgimpšmj Čtvrtý jeho syn Vilím Theodor Platais z Plattenšteina,
v svým mladým věku a v panictví k věčnosti štastné z bídy světa
odešel a v témž Plataisovským sklípku v kostele sv. Jakuba od
počívá.

$$$; Jedinká dcera toho Jana Plataisa, někdejšího při český
' dvorský kanceláři sekretáře, Kateřina, zasnaubena byla Janovi

Lober, nad appelací královskau na hradě pražském raddě, a ti
oba, když bez dědicův dlaubo v svornosti živi byli a v Pánu usnuli,
také v tom Plataisovským sklípku u sv. Jakuba pohřbeni byli.

“Étang“ Vejš jmenovaného Karla Fridricha, v válečných věcech císaře
' Ferdinanda II. v království českém sekretáře, jedinký syn byl

Karel Fridrich, teprva po smrti otce svého zplozený, který když
liternímu, také íilosovskému i právnímú umění pilně se v Praze
vyučil, do vlaské, do francauské i do jiných zemí ciz'ých odjel.
Že pak tehdáž Švejdové nepřátelským spůsobem království české
sužovati počali, do Čech se on navrátila na svých statcích: Ko—
bylníku, na Radošíně tu dlauho pokojně bydlel, dokad Švejdové
Menší Mesto pražské zrádně neopanovali; kteréhožto času on do
Starého Města pražského přijeda, rytířský odpor chvalitebně těm
Švejdům, kteří Nové i Staré Město pražské oblehli a je mocně
dobývali, každodenně činil 3 po zavřeném mezi císařem a korunau
švejdskau pokoji, když se na svý statky z Prahy navracovaJ, oba
až do gruntu od Švejdův Spálený našel, který také on posledně.
přinucen byl prodati. Jak on mužný odpor v Městech pražských
Švejdům činil, dostatečně to potvrzuje list od císařeFerdinanda III.

1649 jemu daný. -— Následujícího roku, totiž 1649., on Karel Fridrich
Platais pojal sobě za manželku urozenau pannu Annu Sidonii
Františku, rozenau Fuxin z Rošteina, s ní 19 let živ byl; po

1668 sledně 1668. léta dne 13. září, maje on věku svého 44 léta,
v zámku Kláštera Hradištského nad řekau Jizerau v kraji Bole—
slavskěm život svůj dokonal a tam v kostele blíž toho místa,
Klášter Hradištský nazvaného, pohřben byl, zanechaje svau man—
želku s čtyrmi dítkami (víceji ona jich sice jemu zplodila, však
jich několik v dětinství umřelo) osiřelau, jichž jména jsau: An
tonín František, Anna Barbara, Sidonie Estera, Jan Karel Fer
dinand, a ty ona šťastně vychovala, o nichž také nyní nětco v krát
kosti připomenu.

Antonín František Platais z Plattensteina a na Gross'g-us.
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mansdorfu, nyní jmenovaného Karla Fridricha a Anny Sidonie 1626
Františky Fuxin neb Fuxové z Rošteina prvorozený syn, na 533,33;
statku svýho pana otce v Kobylníku 1651. zplozen byl, který 1651
v svém dospělém panictví při pěším nejvyššího Ludvíka Laporty
regementu vojanskau službu přijal a svůj první žold v Praze
sobě zaslaužil. Když ale tehdejších časův někteří království uher
ského obyvatelé, císaři Le0poldovi I. a králi svýmu nevěrní, bau
řiti se počali, on Antonín František Platais s svými spoluvojáky
do Uher přijda, svau vojanskau službu tak dobře zastával, že
nejenom při svý kumpanii leutnantem neb zástupníkem učiněn
byl, ale také k většímu auřadu vojanskýmu velkau naději měl;
který však v svým panickým stavu léta 1673. dne 19. měsíce 1673
března, maje věku svýho 22 let, v Zatmaru, uherské pevnosti,
v Pánu usnul a tam v kostele tovaryšstva Ježišového na slavnost
sv. Jozefa pohřben byl.“

Anna Barbora Plataisova z Plattensteina léta 1652. dne 331,13;
5. prosince v Novém Městě pražském narozena a v kostele farním “0
sv. Jindřicha pokřtěna byla, za manželku se dostala Ludvíkovi 1652
z Pusterly (ten rod Pusterlanský v knížetství mediolánském jest
velmi starožitný), Laportskýho regementu nejstaršímu hejtmana
a v Hořejších Uhřích v Pataku kommendantovi, který také v tý
pevnosti Pataku léta 1680. dne 13. dubna umřel a tam v kostele 1680
tovaryšstva Ježišového pohřbený odpočívá. Po smrti toho jejího
prvního manžela. pojal ji sobě za manželku urozený a statečný
rytíř Benedikt Kacia (ten rod v mediolánském knížetství také
jest starožitný) při regementu Kaiseršteinským tehdáž leutnant,
který léta 1683. při obležení vídeňském rytířský Turkům odpo— 1683
roval. Narodil se on v Praze 1647. roku, umřel léta 1704. dne 1647
17. října a po třích dnech v kostele u Františkánův Hybernářův 1704
v Novém Městě pražském v sklípku téhož Kaciovskýho rodu při
svých rodičích pohřben byl, maje věku svého 57 let.

Sidonie Estera Plataisova z Plattenšteina zasnaubena byla ŠŠŠÝÝŠŠQ
urozenýmua statečnýmu svaté římské říše rytíři Janovi Stanislavovi Plame
Firtovi z Firtenburgu, při Laportovským regementu hejtmanovi,
který pro svý rytířský a vojanský činy proti zpronevěřilým Uhrům,
častokráte věrně dokázaný, učiněn byl v Hořejších Uhřích v pev
nosti Kallo řečeué císařským kommendantem. — Narodil se on
v Imbachu v Rakausích léta 1634. dne 7. máje, umřel léta 1705. 1634
dne 17.—dubna v Praze a po dvauch dnech u sv. Jindřicha 1705
v Novém Městě pražském pohřben byl, kde také Sidonie Estera
manželka jeho, která 1656. roku na statku pana otce svýho 1656
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na.
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24: Kap. XVI. Plateisové z Plattenšteina.

v Kobylníku narozena byla a roku 1713. dne 27. října v Pánu
usnula, její tělo na hřbitově blíž velkýho oltáře při tom kostele
sv. Jindřicha v Novém Městě pražském odpočívá.

Jan Karel Ferdinand Platais z Plattensteina a na Grossgus

Fuxové syn, léta 1659. dne 11. srpna měsíce v Praze narozen
a následujícího dne v farním Starého Města pražského Tejuským
kostele křtěn byl. On když následujících let v literním, také
i v rytířském rozličném cvičení chvalitebně se vyučil, s vysoce
urozeným panem Karlem Arnoštem, svaté římské říše hrabětem
Waldštcinem pět let pořád rozličné cizí země, skrz celau téměř
Evropu projezdil a velmi dobře českau, německau, latinskau, vla
skau, španihelskou i francauskau řeč mluviti uměl. Po některým
čase svého do Čech navrácení k dvoru Jana Fridricha, svaté
římské říše hraběte z Waldšteina, arcibiskupa pražského, za
jednoho mezi přednějšími dvořenína se dostanu, při tom dvoře
několik let pořád až do smrti téhož pražského arcibiskupa stále

trval a svůj auřad chvalitebně zastával; také on v tom čase při
královským auřadě pánův královských místodržících a saudcův
zemských na hradě pražském obyčejnau povinné věrnosti přísahu

1633 léta 1688. dne 7. maje učinil, která také při dskách zemských
na tom hradě do knihy pod lit. S. 24. v témž 1688. roku dne
10. máje vepsané se nachází.

Posledněji on Jan Karel Ferdinand Platais z ohledu
velké svých předkův zaslaužilosti, ano také z ohledu rozličných
mnohých,věruých. slavných domu rakauskýmu prokázaných služeb,
nejenom _svýmvzáctným předkům od císařův římských milostivě
udělených velkých milostí žádostivé svýho rytířskýho stavu i erbu
potvrzení obdržel, ale také on jak pro sebe tak pro svý dědice
a potomky obojího pohlaví novau milostí obdarován a o jeden
stupeň vejšeji, totiž do starožitného rytířského stavu v království
českém i také témuž království v přivtělených zemích přijat i vy

1096 výšen byl, jakž to všecko list císařský, léta 1696. dne 20. listo—
padu v městě Vídni císařskau pečetí i podpisem císařské ruky
stvrzen, obšírně vysvědčuje a potvrzuje. Tento nyní jmenovaný
Jan Karel Ferdinand Platais z Plattenšteina a na Grossgusmaus
dorfu posavad v panickým stavu, maje let věku svýho 56. trvající,
podobně jeho málo vejš zde jmenovaná a ovdovělá sestra Anna

1715Barbara ještě tohoto 1715. roku, když toto zde píši, oba při
živobytí a při dobrém zdraví se nacházejí. — To buď zde z pří
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ležitosti Plataisovskýho domu, 0 kterým obyvatelé pražští dávno
již něco gruntovného žádali věděti, v krátkosti připomenuto.

Jan Greiffenňelicl), v Plzni rozený a opat kláštera Sedle
ckého, věci svýho kláštera, které v Jihlavě od časův husitských
v domě raddním, jakožto v městě bezpečném složené byly, s velkau
těžkostí, ačkoliv jemu v tom Strahovský opat, Kašpar Gve
stemberg, velmi nápomocen byl, sotva vymohl a do svého kláštera
odvezl.

Na mnoha místech v Čechách bylo velké hromobití, také
v Plzni městě k Černýmu klášteru udeřil a jej zapálil.

V sobotu po Božím Těle dne 13. Junii neb června měsíce
mezi hodinau 13. a 14. vyšel oheň v Horní ulici v Městě Brodě
Německým z domu Doroty Vaňkové, vdovy, mezi žlaby od Kate
řiny její (sic) střeštčné položený, který svau prudkostí tu celau
ulici až k samýmu kostelu, také jedno hořejší pořadí v rynku,
i také jinau ulici, Rossmarkt neb Koňský trh nazvanau, též 4 sla
dovny, pivovar horní neb hořejší, bránu horní, dvě bašty, střechy
na zdích městských okolo půl města, předměstí horního velký díl,
4 stodoly a mnohá jiná stavení v půl třetí téměř hodině spálil
a v popel obrátil. Tehdáž samých domův devadesáte sedum a sau
sedův i jiných osob čtrnácte shořelo.

Nejvyšší páni auředlníci a saudcové zemští jmenem a na
místě J. M. Cské ráčí skrze zřízený svý komissaře konšelům
Menšího Města pražského porauěeti, aby oni všech obyvatelův
téhož Města, kteří katolického náboženství nejsau, před sebe do
raddního domu povolali a jim 'jistau J. M. Cské vůli v známost
uvedli a k přijetí náboženství katolického napomenuli a měli.
Také těm, ješto by nad jiné tvrdošíjnější a urputnější byli, ozná
mili: jestli že by ale oni k náboženství katolickému přistaupiti
nechtěli, tedy že netoliko měšťanství, ale také ivšechněch živností
svých zbaveni býti mají. — Usauzeno v kanceláři české 13. Febr.
léta 1626.

V městě Mladé Boleslavi od dvauch set let blud Jednoty
bratrské neb Plačtivých bratříg) (nekatolické náboženství) trval,
&také v tom Městě té Jednoty bratrské starší správcové měli své
sídlo až do 1623. roku, odkudž téhož roku oni s všemi svými
domělými duchovními i také z celého království českého i 2 při

,) Správně:Greifenfels.
') Viz nahoře na str. 4. pozn. 3. — Celý odstavec 0 reformací opět

vzat jest z Historie 0 těžkých protiv. církve české str. 272, 281 a násl.
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1626 vtělených zemí do ciziny vypověděni byvše, vystěhovati se museli.
Po jich odchodu v tom městě dva kapucíni víru katolickau vraucně
rozhlašovali, kterau někteří přednější, odřeknauce se bludu, přijali
s velkau horlivostí & potom také do raddy konšelské přijati a do
sazeni byli. Že ale v tom městě mnoho se nacházelo ještě zatvr
dilých z Jednoty bratrův, uvedeny byly do něho tři praporce cí
sařského vojska tohoto 1626. roku, kdež hned měsíce února. ně

T'jggčggo'kteří z měštauův vypověděni a jiní do vězení dání byli. Na to dne
53.53.33?20. března také vypověděn byl Adam Trubač, Jan Bukač a Petr

Stehlík, všickni tři přednější měšťané, z nichž každýmu hůl čtvr
hranná, do rukau dána a na ní každý (na všech čtyrech stranách)
každého vina napsána byla. Adam Trubač na jedný straně své
hole napsaná měl tato slova, ku kterým on se přiznával, že tak
mluvíval: „Žádný není tak mocný, aby jeho svědomí rozkazovati
mohl;“ též, že on nebude ďáblu duši svau obětovati, jako jiní činí ;
na druhý straně té hole četly se tato slova: „Vy jste chtěli vašeho
krále vyhnaného míti a nyní hle, král váš vyhání vás“; na třetí
straně psáno bylo: „Jdi a ně se poddaným býti Bohu a králi
tvýmul“: — neboť on řekl komissařům, že nemá slaměné duše,
aby jí tak lehce vážil; na čtvrté straně své hole psáno bylo:
„Kdyby on svau duši ztratil, zdaliž by mu císař jinan dal ?“ — Tak
se on ptáti obyčej míval. — Jan Bukač také ta slova (mimo své
viny) napsaná měl, jeho pak vina takto psána na jedné straně
jeho hole byla: „Jan Bukač proto se vypovídá, že řekl, že všickni
noví katolíci jsau lotři, zrádcové, Bohu zpronevěřilí.“ ——Co Petr
Stehlík na svý holi čtverhranné napsáno měl, dověděti se nemohlo;
nebot on z brány městské vyjda, polámal ji & kusy rozházel.

Jiní obyva— Tito ač z vlasti vypověděni byli i také do ciziny se vystětelé mlado

Tlťeťš'ifšihovalí, předce ostatní téhož města Mladé Boleslavě obyvatelé,
dani- zvlášť dva muži raddní v svobodném literním pražském umění

mistři, Jiří Kezelius a Jindřich Daniel z Semanína, také s nimi
Daniel Mikonius, písař městský, podobně Bartoloměj Lang, truhlář,
i Jiří Smidarský, také jiní mnozí v počtu velkým nekatoličtí mě
šťané, když v svém bludu neustupně trvali, do raddního domu vo
láni a napomínáni byli, aby se vůli císařské poddali & k víře ka
tolické přistaupili. Oni v svým předsevzetí bludném nepohnutedlni
trvajíce, do vězení dání a v něm mnoho týhodnův neb neděl za
vření býti museli, až posledně, když někteří z nich v něm do ne

A z něhomoci padli a Jiří Smidarský v něm také umřel, ti vězňové pro
p'oťůifčmpuštěni byli, dostavše delší termin k rozmýšlení, chtějí-li buď

k víře katolické přistaupiti aneb v starém bludu trvati a z vlasti
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vypověděni býti, což také se jim v následujícím roce pro jich tvr- 1626
došíjnost skutečně stalo.

Do města Litoměřic když regement Brejnerovského vojska 223353333;
císařského pěšího přišel, hned do některých přednějších domůvšmvyalgjm'
po 10, po 20 i po 30 mušketýřích vloženo bylo a jim se dostatek
jídla i nápoje dáti muselo. Mimo toho sužovali ti trapičové tak
nelitostivě všechny měšťany, zvlášť nekatolíky, že jich více nežli
jedna polovice tajně z města odešla. a ti téměř všickni do města %mémoni
Pernna, v margkrabstvím míšenském ležícího, ustranili. Císařský "jmmuseu
rychtář a jiní k tomu zřízení do Perna, míšenského města, k těm
z Litoměřic odešlým měšťanům přívětivě psali aje napomínali,
aby se s manželkami, s dítkami, také s všemi svými domácími
zase do svých domův navrátili, 3 ten však výminkau, aby také
následujícím šestím artikulům přivolili a je vyplniti všemožně se
snažili, chtějí-li v Litoměřicích pokojně bydleti; byli ti artikulové

v latinské řeči sepsaní tito: Předně, v městě oni, kteří nekato—jArtiĚliošó
líci jsau, ať bydlejí jako podruzi, navrátiv se každý s celým domem n prinavra
svým; za druhé, dítky své ať po katolicku cvičiti dají a od té
spasitedlné víry katolické přijetí žádného neodcizovali; za třetí,
dospělejšího věku ať se v té víře vyučují, na kázání a k saukro
mnímu o víře katolické rozmlauvání neb na katechismus ať pilně
chodějí ; za čtvrté, posty ať zachovávají, na procesí ať chodějí,
svátky od sv. církve ustanovený ať světí a jiných zevnitřních ka
tolických řádův ať se přidržují; za páté, nic škodného proti ka
tolíkům zaumyslně aťpřed sebe neberau &nepraktikují; za šest é,
nenavrátí-li se kdo do slavnosti Jana Křtitele, potom se navrátiti
nebude mocti. —- Ačkoliv jsau se téměř všickni z Perna do svých 033160113ddoo
obydlí litoměřických navrátili, že ale katolickau víru přijmauti 6-11
nechtěli, opět do toho města Perna větší jich díl odšel, kdež se
jich starých imladých přes pět set nacházelo, samých litoměřických.

Město Králový neb Královny Hradec, ztrativší nekatolického Krt—WH“dečtí ]: víte

pastýře svýho Jakuba Hrabeu 1) s jinými jeho pomocníky, dostalo le'ckf'.
katolického pastýře duchovního a arciděkana Jana Celestina, phmwm
který svým duchovním vyučováním a napomínáním za čtyry celý
léta málo obyvatelův pro jich neustupnost velkau k víře katolické
přivésti mohl, jako on tak jiní duchovní otcové. I poslán byl do
toho města celý Brejnerovský regement s tím poručením, aby
odtud neodcházeli, dokud celé město k víře katolické nepřistaupí.
Hned svolání byli raddní páni, také celá z města i z předměstí

') NominativHrabaeus. — Jirečkova Rukověť]. 258.
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1626 obec, brány se zavřely, jedni po druhých předvoláni a napomínáni
byli, aby císařské vůli se poddati a v katolické víře vyučiti se
dali. Kteří to učiniti svolovali, do svých obydlí pokojně odešli,
kteří se na odpor stavěli, ti do arrestův odsíláni byli, tak že
v domě raddním každý pokoj, sklep, síň, kaut vězněmi naplněn
byl; po domich také ihned vojáci rozložení byli, s dovolením,

13313153!aby co chtějí dělali. Z tak velkýho počtu měšťanův toliko 28 se
odew- nacházelo, kteří víru katolickau přijmauti nechtěli (jiní všickni

k té samospasitedlné víře přistaupili) a s ztrátau zemskýho zboží
do ciziny odešli s manželkami, s dítkami, s čeledí. Mezi těmi
28 měšťany nacházel se Simeon Daniel z Semanína, Jan Tobole
cius, Jan Žák, Jan Nygrin, Pavel Jakobus atd.,.větším dílem oni
i ostatní učení muži; s nimi také vyhostil se ztoho města doktor

3313131:thMikuláš Alkoncius, lékař, který pracně do vozu dal se vložiti
33355131;(nebot on pro podagrické bolesti několik let z lože nevstával)

101- a do Lešna, polského města, dal se zavésti, jehož doktor sv. písma
Jiří Vechner, z akademického někdy tovaryšství jeho přítel a již
také téhož obecného exilium, jak oni tehdáž říkali, neb z vlasti
vyhostění aučastník, divě se v tak bídném těle takové téhož
doktora Alkoncia udatnosti, těmito verši vítal:

De quo condoleam, de quo commirer, Acontil
In te prae reliquis obvenit exulibus,
Miror, quod patria exieris pedis impos; et illud,
Quod nunc usque malum Te premat, hoc doleo.
Lucida vis animi est, cum nec tum deficit ipsa,
Cum vires aegro in corpore deficiunt

To jest:
Akonci! proč se diviti?
proč nad tebau lítost míti?
Při tobě více se vidí,
než při množství jiných lidí.
Divím se žes, vyšel z vlasti
nemoha nohama vlásti.
Lituji, mnohé bolesti,
že musíš tak těžce nésti.
Tvé mysle moc osvícená
i tu není přemožená,
kdež tělo bídně sklíčené
od svých sil jest opuštěné.

„onom „ Ten doktor Alkonci, lékař bídný, všecken sklíčený, v tor
83351? městě Lešně šest let ještě ač velmi bídně živ byl a posledně dn
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25. února 1632. roku umřel. — Simeon Daniel z Semanína v tom
městě purkmistrem neb konšelem učiněn byl a tak tam léta
1654. svůj život dokonal.

Po vykonané v Launech městě reformaci (ji někteří jmeno
vali přeháňka) neb k víře katolické obrácení a nekatolíkův při
vedení, don Martina Hurta, rozenýho Španihele, dne 6. ledna
měsíce do města Žatce nenadále jizdní vojáci přijedauce, do
domův měšťanův těch, kteří katolickými býti nechtěli, hned uve
deni byli a. velkau summu peněz od těch měšťanův vymohli; za
nimi dne 20. téhož ledna také i on sám Martin Hurt přijel a tak
měšťany zastrašil, že mnozí domy, také co měli všechno opustiti
a do ciziny ustanpiti mínili. On ale hned na dvéře domu rad
dního list odevřený dal přibíti. zapovídaje, aby bez jeho povolení
žádný pod ztracením hrdla z brány a z města nevycházel. Násle
dujícího dne purgkmistra téhož města on don Martin do vězení
dáti poručil a spíše ho z něho vypustiti nechtěl, dokad, že kato
líkem býti chce, purgkmistr nepřipověděl. Také on don Martin
dva raddní pány, Matiáše Litomyšlského a Samuela Klatovského,
že před velebnau Svátostí Oltářní se neklaněli, do železných paut
tehdáž sevříti a celých čtrnácté dnův tak sevřené v vězení seděti
nechal, dokad nepřipověděli, že k víře katolické přistaupějí. —
Opět on don Martin dne 26. ledna svolav radu i celau obec, do
provázen byl od katolických kněží iod vojenských hejtmanův,
přišel do raddního domu a všem, aby se společně všickni vůli
císařské poddali, k svatý zpovědi a k jiným katolickým cvičením
chodili, také Svátost Oltářní pod jednau spůsobau přijímali, po
raučel i také sliboval, kteří se tak zachovají, že od vojákův míti
bndau polehčení, jiným pak tvrdošíjným že se dvojnásobně přitíží
a aby hned každý sám za sebe odpověděl, chce-li tomu v třích
nedělích zadosti učiniti. Když z raddních pánův žádný tehdáž
(neboť se každý jeho prchlivosti bál) jemu neodepřel, hned předce
jeden z starších obecních, Vácslav Vysocký, pokorně žádal, aby
při svém starém náboženství (raději bludu) zachován byl. Don
Martin rozhněval se, 7. své stolice vstal, k tomu Vácslavovi při
staupil, jej pohlavkoval i zlobivě domlauval těmito slovy: „Nejsi
šelmo hoden na tomto místě státi! dám tě za ruce i za nohy
svázati _a do nejhlubšího vězení vhoditi, kde světla žádného ne
uhlídáš a když scepeníš, dám tě katům pohřbiti atd.“ —1 poručil
hned profausovi svýmu vojanskýmu pauta přinésti, biřicům pak
rozkázal ruce i nohy jeho sevříti, hrdlo do železného kruhu dáti,
od něhož na tlustým řetěze visely palečnice a do žaláře ihned
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1626 vhoditi, kdež za tři neděle, an k němu žádný mimo katolických

kněží připuštěn nebyl, v tom těžkém sklíčení držán a chlebem|
33,232? toliko & vodau živen byl. Když mu ortel smrti, proto že svau

je" prostořečností bauřku v lidu stropiti chtěl, přečten byl, lekna se
on, že k víře katolické přistaupiti chce, svolil, žádaje, aby mu
toliko spíšeji dovoleno bylo do Teplice jeti; dostana on takové
dovolení, z Žatče ne do Teplic, ale do Míšně ujel a víceji se do
Žatče nenavrátil.

Podobně jiní všichni žatečtí možnější měšťané z města ujíh'
mínili, ale že brány dobrau stráží opatřené byly, aby žádný vyjíti.
ani co svého vynésti mohl, v skutek svůj aumysl uvésti nemohli:

Jinýchvíceněkteří však předce kudy jen mohli i skrze mezery zdí městských
"333356 utekli tak pokautně, že se jich posledně, samých předních osob,

více než sto vynašlo, kteří zanechavše a opustivše všechno zboží
své, do Míšně také ustranili; mezi nimi nacházela se předního
měšťana Jana z Králic manželka, žena bohatá, která velkých
nábytkův hojnost, dům i všechno zanechavši, rinštokem, kudy
nečistoty z města tekau, vylezla a za manželem do Míšně pospí
chala. V Míšni když ti Čechové mnozí velkau bídu snášeli a do

DoČechproČech pro almužnu tajně se navracovali, nenadále popadáni a do
33:33 vězení dání byli, což se také dvaum učení pražského mistrům.

Lucínovi') a Falkonovi, přihodilo, kteří zjímáni a za celý rok
v vězeni držáni byli. Potom je don Martin Hurt na zámek
Velhartický poslal, tam je dlauho vězel &posledně na jistý reversy
polau mrtvé propustil.

gagy“ V Praze síra pršela a nedlauho potom obraz Božího Umu
„;g=*;„;„_čení, na mostě pražském vyzdvižený, od hromobití byl porušen.
„2053333Horská v Praze brána (nyní se také ona jmenuje brána Le0pol

dova i také Nová, proti Spravedlnosti stojící, ačkoliv již i jiné
dvě v Novém Měste pražském blíž kostelův sv. Štěpána & sv.
Petra nyní jsau vystavené) sama od sebe po tři noci se odevřela.
s velkým stráže zděšením, což také strážní přísahau potvr-diu
museli.

1206 V tom městě Žatci léta 1206. dne 21. srpna v pondělí po

31133333Nanebevzetí Panny Marie v hodinu jedenáctau kostela farního za
nocawt. ložen byl kámen gruntovní.

„mm„mw Purgkmistr a konšelé města Žatce tento titul konsistoři do-
13,353; lejší neb pod obojí poslali do Prahy: Vysoce převelebným a pře-.
“"“““- urozeným pánům, pánům, veleslavné konsistoře assessorům, celé

1)Správně: Luciovi.
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bible, jak Novýho tak Starýho Zákona učitelům, obojího práva, 1626
jak duchovního tak světského, nejzběhlejším, umění lékařského nej
zkušenějším, celého poctivého pořádku kněžskýho cechmistrům
k dodání.

Konsistoř hořejší bývala v domě arcibiskupským blíž hradu
pražskýho a ta byla katolická., pod jednau spůsobau Krista Pána
přijímajících. Druhá konsistoř bývala dolejší někdy při kostele
Tejnským v Starý Praze, někdy v Emauzích a někdy jinde a ta
bývala pod obojí spůsobau, pod spůsobau vínai chleba Krista
přijímajících.

Jeden Waldšteinský trubač polní neb vojanský při nesmírném 3335531,
korbelování byv opilý, zlýmu duchu připil & druhého dne byl na- ““““"
lezen v posteli zaškrcen s stočeným krkem.

Léta 1627. Dne 12. února v pátek kníže Karel z Lichten- 1627
šteina, místodržící nejpřednější J. M. Cské & Kské v království %;,fžgf'
českém, v Menším Městě pražském po sedmé hodině v noci v svým “532,50"
domě-, přemožen byv těžkým katarem, umřel.

Na den sv. apoštolův Filipa a Jakuba v sobotu tělo sv. Nor- Nggtmváo
berta z Doksanskýho kláštera do Prahy skrze Horskau, jinak Novau Prahy» 've
bránu blíž kostela sv. Jindřicha převezeno, do Tejnskýho kostela zeno"
v Starém Městě pražském neseno a na oltář počestně položeno
bylo, odkudž následujícího dne vzato, s procesí slavnau do Stra
hovského kostela doprovázeno &v něm Opět na oltář položeno bylo 1).

V pondělí na den slavnosti Nalezení sv. Kříže kardinál 53:33:32;
z Harrachu. arcibiskup pražský, v domě pana hraběte Martinice, cent.
nejvyššího komorníka v království českém, kaplu světil.

Dne 29. měsíce císař Ferdinand stavům českým nejenom cšiiů'fpái“
všechno jich provinění odpustil a je na milost přijal, ale také ŠŠŠ.,Živí—3
všechna jich předešlá privilegia, svobody a obdarování následujícím "ragga“
listem milostivě potvrdil, kteréhožto císařského a královskýho
listu obsažení slovo od slova jest toto:

My Ferdinand II. z Boží milosti volený římský císař, po
všecky časy rozmnožitel říše a uherský, český, dalmatský, char
vátský atd. král, arcikníže rakauské, margkrabí moravské, lucem
burské a slezské kníže a lužický margkrabí atd.

Vyznáváme tímto listem a všem vůbec v známost uvozujem:
Jakož vědomé a zjevné jest, kterak jest se království naše dě

1) Viz o tom v P. Čermákově pěkném,čtění hodnémspisu Premon
atrati v Čechách.
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dičné české času nedávno pominulého proti nám in forma univer
sitatis mocně zprotivilo i ohavnau a takovau rebellií začalo, že
jsme též království naše dědičné české z donucené potřebys zna
menitými válečnými vejpravami, s vynaložením vší možnosti naší
a slavného domu našeho, zase s pomocí Pána Boha mečem dobyli
a je pod naši moc uvedli, pročež bychom slušně všeckny témuž
království náležející privilegia, pokudž a jak daleko se ta na stavy
království českého aneb universaliter jejich vztahují, zrušiti a vy
zdvihnauti mohli.

Ale vzhledše na stálau věrnost některých obyvatelův dotče—
ného království českého, kteří raději svau vlast opustili, nežli by
se proti nám byli postavili, též také že již na větším díle často
jmenované království české k víře naší svaté samospasitedlné
katolické přistaupilo, ano i mnozí z věrných radd a z služebníkův
našich se v něm osadili; za kterýmižto příčinami jsme se 2 při
rozené dobrotivosti a milostivosti, po bedlivém toho všeho uvážení,
na tom ustanoviti ráčili, aby svrchu psané království naše české
zase v jisté stavy, jakž naše obnovené zřízení zemské to
v sobě šířeji obsahuje a zavírá, vyzdviženo býti a všeckna i vše
lijaká privilegia, obdarování, svobody a majestáty, jenž by proti
témuž obnovenému zřízení zemskému nečelily (jakož pak všeckno
to, co tak, jakž dotčeno, proti takovému zřízení zemskému jest
a obzvláště dva za králování císaře Rudolfa, toho jména Druhého,
slavné paměti, od osob, jenž se pod obojí jmenovali, vynucené
majestáty, první na náboženství a druhý na upuštění od všeli
jakých pokut, ztracení statkův, za věci neplatné a již zrušené
vyhlašujeme, držíme a máme) bez překážky jednoho každého
člověka užívati a nimi se těšiti mohlo, též také mocí listu tohoto
našeho císařského a královského, s nadpředpoloženau vejmíukau
a vyhražením, všecka & všelijaká, od slavných předkův našich
stavům téhož království českého společně, jako i jednomu každýmu
stavu rozdílně, obzvláště pak stavu panskýmu v létu 1502. v středu
před nedělí postní Reminiscere nadaná & propůjčena privilegia,
práva a svobody, kteréž by (jak svrchu dotknuto) proti témuž
novému zřízení zemskému nečelily a že jsme o nich jiné naří
zení neučinili, schvalujem, obnovujem & potvrzujem, přiříkajíce
za nás i za dědice naše, budaucí krále české, že všecky čtyry
stavy a celau obec téhož království našeho dědičného českého.
též také každý stav obzvláště při jejich právích, spravedlnostech
a dotčeném od nás obnoveném zřízení zemském ochraňovati
a zachovati chceme. Nechceme také žádný berně a daně od
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poslušných stavův našich jináčeji, nežli na sněmích podle artikule
v tom zřízení zemském pod literau A. 5. položeného žádati
a mimo to, co by tak kdy stavové svolovali, na ně jiných daní
a herní neukládati. Též nechceme na žádnau osobu z stavův
království našeho dědičného českého aneb na statky jich de facto
neb mocí sahati, než jednoho každého na jeho právě slyšeti
a po rozeznání té věci podle práva a Spravedlnosti kráčeti.

A poněvadž jest rozdílnost v náboženství největší příčinu
k té minulé rebellii podala, tedy chceme a máme všecky stavy
svrchu psaného království našeho dědičného českého v jednotě
církve svaté římské katolické zdržeti a zachovati a žádné jiné
víry a náboženství aneb provozování jeho v témž království českém
netrpěti, nýbrž kteří ještě k nahoře jmenované víře katolické ne
přistaupili, je náležitými próstředky k tomu přivésti dáti. tak aby
v jednotě víry a mysli srovnani jsauce, předně Pánu Bohu vše
mohaucímu a nám tím lépeji slaužiti a tudy obecné dobré a uži
tečné fedrovati mohli.

Naposledy chceme také každýho času strany mince takové
nařízení učiniti, nímž by obecnému dobrému v témž království
českém dobrými a hodnými penězi spomoženo býti, též skrze to
živnosti a obchody lidské aby zrůst svůj bráti mohly. — Tomu
na svědomí pečeť.naši císařskau větší k tomuto listu a majestátu
jsme přivěsiti rozkázati a v něm se rukau vlastní podepsati ráčili.
-— Dán v městě našem Vídni v sobotu po slavném hodu Seslání
Ducha Svatého na apoštoly, jinak 29. dne měsíce máje, léta od
narození Syna Božího 1627. akrálovství našich římského 8., uher
ského 9. a českého 10. počítajíc.

Ferdinand. Ad mandatum
S. 0. M. proprium

Zdenko Ad. princeps de Lobkovicz Otto Nosticz.
S. B. Bohemiae Cancellarius. Jan Kasper.

Albrecht z Waldšteina, kníže fridlandské, vezma vojsko cí—
sařské z Čech, z Moravy do Slezska z jara táhl s hrabětem Tillym,
bavorského vojska vůdcem, na krále dennemarskýho společně tiskli,
jej nejprv do hollstainské země i posledně až do zámořských krajin
vytiskli & všech téměř luneburských i meklenburských měst se
zmocnili. Zanechal sice král dennemarský v Hollsteinu margkrabí
z Durlachu s vojskem svým, ale itomu posledně netoliko Hollštein
ale i Jutland těsný byl.

S povolením Ferdinanda císaře dne 18. července sjezd byl
držán v městě Kolmaru, na němž kníže lotrinské i wirtemberské,
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34 Kap. xvr. Jednání mezi Ferdinandem a Fridrichem falckým.

1627 Fridricha falckraběte plnomocníci, přijeli, aby toho falckrabí s cí
Eílťčfidšg.sařem, jakožto s králem českým, porovnali a smířili. Na tom
33332 sjezdu krumlovské kníže 1),císařský plnomocník, následující punkta

těm falckrabským komissařům neb plnomocníkům přečísti dal:
1. Poněvadž J. M. Cská bez jediný dané příčiny tak těžce skrze
Fridricha falckrabí uražen jest, protož aby se on falckrabí před
J. M. Cskau ponížil a jej císaře, jakožto krále českého, odprosil;
2. aby on falckrabí království českého, poněvadž ono domu ra
kauského jest dědičné, cele se odřekl a to., od stavův českých
téhož Fridricha za krále českého volení za nepořádné uznal;
3. poněvadž Maximilián, kníže bavorské, s náležitými slavnostmi
kuríirštem učiněn, za takového vyhlášen, přijat i dosazen jest,
taková důstojnost při něm že zůstati má; 4. víra katolická i také
rozdílní duchovní řádové a řeholníci, poněvadž do falckrabství
uvedeni jsa'u, aby se na prostředky pomyslilo, kterak by to oboje
budaucně zachováno býti mohlo; 5. české království i jiné dědičné
domu rakauskýho země poněvadž od nepřátelského lidu českého
i falckrabskýho velmi jsau zbubené, ano také J. M. Cska nemaje
dostatek žoldu k zaplacení vojska svýho, v jistý summě zlata. Ho
řejší i Dolejší Lužice, také zem při Ensu v Hořejších Rakausích
ležící, svým věřitelům že musel zastaviti, protož ty zastavený
země aby on falckrabí vyplatil a J. M. Cské je odevzdal aneb
autraty vojenské vynahradil.

(mnm-eana Na ty paterý skrze císařskýho plnomocníka přednesený
ÍÁÍZŠLŽ'Žpunkta ti falckrabští páni poslové .a plnomocníci následně odpo

věděli: 1. Co se před J. M. Cskau povinné poníženosti Fridricha
falckraběte dotýče, ta aby se skrze třetí osobu k tomu schopnau
na místě téhož Fridricha stala, poněvadž on Fridrich tak jak
sluší hotov jest před J. M. Cskau se ponížiti, s tau však vej
mínkau, aby při takovém jeho ponížení ničehož se nedálo, co by
témuž Fridrichovi a jeho potomkům k nějaký hanbě budaucně
slaužiti mohlo; 2. co se království českého ik němu přivtělených
zemí dotýče, že se jak on sám Fridrich tak také jeho nejstarší
syn, jakožto od stavův českých za čekance přijatý a vyhlášený,
všeho práva, který by koliv na něm míti mohl, odříká, s tan však
vejmínkau. aby zase témuž Fridrichovi i jeho potomkům dědičné
jeho kuríiřství s svým příslušenstvím navráceno bylo, té jsa on
naděje, že J. M. Cská jemu to milostivě uděliti a dopřáti ráči;
3. co se bavorského kuríiršta dotýče, že on Fridrich aumysl

') Jan Oldřichz Eggenbergu.
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J. M. Cské k tomu cíliti vyrozumívá, aby témuž knížeti bavor
skému důstojnost kuríirštská mocně odňata nebyla, čehož také že
on Fridrich nežádá, té jsa nicméně naděje, že on kníže bavorské
jemu Fridrichovi, dětem a potomkům jeho, takové kuríiřství, ja—
kožto jich dědictví, dobrovolně postaupí; kdyby pak se to za ži
vobytí Fridricha státi nemohlo, k tomu že on falckrabí dobrovolně
svolnje, aby kníže bavorské tak jako on Fridrich titule kuríiršt
ského užíval a jeden po druhým svůj auřad kurfirštský při sněmích
říšských zastával, s tau však vejmínkau, aby po smrti bavorského
lmížete na Fridrichovi dědice jich dědičné kurfirštství s náleže
jícím příslušenstvím zase připadlo; 4. důvěřuje se Fridrich falc
krabí, že J. M. Cská obyvatele v obojím falckrabství k víře ka
tolické nutiti, ani duchovenstvo katolické tam již uvedené dále
zdržovati nebude, nýbrž všechno při předešlým spůsobu a chvali
tebné zvyklosti zanechá; 5. co se vynahražení nákladův na vojsko
císařské vynaložených dotýče, že Fridrichovi falckraběti takové
náklady není možné vynahraditi, poněvadž jeho poddaní i celý
země skrze vojnu také do největší chudoby přišly, & byť se těch
zemí on Fridrich i také nyní cele ujal, že by z nich své náležité
vyživení s dvorem svým míti nemohl.

Podobně v příčině téhož Fridricha falckraběte kurfiršti v mě
stě L'lilhausu sjezd drželi a následující věci jednosvorně zavřeli:
1. aby on Fridrich falckrabí před J. M. Cskau bez dalšího od
kladu se kořil a s náležitau pokorau jej odprosil; 2. aby se krá
lovství českého i všech přivtělených zemí jak on sám tak i na
místě svých dětí a všechněch potomkův na. věčné časy odřekl;
3. kuríiřstskau důstojnost aby nikdá více na sebe nepotahoval,
nýbrž takovau při knížeti bavorským zanechal a jej za kuríiršta
uznal; 4. ačkoliv všechny vojanskě autraty povinen jest J. M. Cské
vynahraditi, však poněvadž to učiniti věc jest jemu nemožná,
protož J. M. Cskau za to poníženě žádají, aby dle své nejmilo
stivější náklonnosti v té věci ráčil ho co nejlípe prostředkovati;
f:. jestli on Fridrich falckrabí tyto zde dotknuté věci náležitě vy
plní, aby J. M. Cská jemu i potomkům jeho díl falckrabství dle
libosti k vyživení vykázati a dáti ráčil; 6. kdyby pak on Fridrich
ktěmto zde dotknutým věcem přistaupiti &je vykonati nechtěl,
nýbrž déleji vojenským spůsobem římskau říši obtěžovati nepře
stával, že všickni kurfiřsti s celau mocí svau J. M. Cské kpomoci
jednosvorně přispívají & proti témuž Fridrichovi budau pomáhati
bojovati.

Císař Ferdinand s císařovnau manželkau svau, s Ferdinandem
3=lt
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36 Kap. XVI. Sněm na hradě pražském.

synem svým, králem uherským, také s obaumi svými arcikněžnami
i s celým dvorem z Vídně v neděli dne 18. měsíce října v pět
hodin po poledních do Měst pražských, maje při sobě čtyry pra
porce pěchoty a tři praporce jizdných, šťastně přijel & slavně od
duchovenstva, panstva i od měštanův pražských vítán byl, který
hožto času na Petříně, jinak na vrchu sv. Vavřince, z velkých
děl neb z kusův třikráte vystřeleno bylo, všemi zvony se zvonilo
a Te Deum laudamus, Tě Boba chválíme, zpíváno bylo.

V přítomnosti J. M. Cské sněm obecný na hradě pražským
dne 15. listopadu držán byl, na němž z poručení J. M. Cské
následující věci stavům českým přednášené byly: 1. že J. M. Cskai
pánům stavům nejmilostivěji dává věděti a svůj aumysl vyjevuje,
že manželku svau dne 21. měsíce listopadu a Ferdinanda svýho
nejstaršího syna, uherského krále, dne 25. téhož měsíce českau
korunau ráčí chtíti dáti korunovati; 2. všechny čtyry stavy české
J. M. Cská napomínati ráčí, aby den před korunováním Ferdinan
dovi, J. M. Cské nejstaršímu synu, jakožto téhož království českého
dědici, v přítomnosti J. M. Cské věrnost a poddanost slibovali:
3. aby J. M. Kska'. revers neb zápis na sebe učinil a se zavázal,
že za živobytí J. M. Cské, svýho pana otce, zprávy království
českého & přivtělených zemí se ujímati a ji sobě nikterak osobo
vati nechce; 4. stavové aby schopné osoby volili, které by královský
klenoty, totiž korunu, zlaté jablko, sceptrum a jiné věci nésti
měli, také aby dle chvalitebné zvyklosti náležitý dary jak Její
Mti císařovně, jakožto český královně, tak také i králi Ferdinandovi
při korunováni dáti neprodlívali; 5. k pomoci císařského vojska,
jehož Albrecht z Waldšteina nejpřednějším jest vůdcem a vojan
ským auředlníkem, také k pomoci pražského vojska, pomezních
zámkův, hradu pražského i hlavního kostela pražského sv. Víta,
jakož také na pomoc do Turek nařízenébo poselství i těch darův,
který ono s sebau do Turek vzíti má, v každý quatember
neb v každý suchý dni dvakráte sto tisíc zlatých rejnských,
každý po 60 kr. počítajíce. aby stavové skládali; 6. při tý dani,
neb při vybírání a shromažďování těch nařízených peněz má se
rovnost při obyvatelích království českého zachovati, tak aby
chudí utiskáni nebyli; 7. vdovám i sirotkům těch mužův, kteří
z Čech do ciziny pro víru neb pro náboženství odešli a svý
manželky i své dítky Opustili, kterak by se pomocti a jim se
zadosti státi mohlo, aby stavové na to pomyslili; 8. mezníky na
pomezích neb na hranicích bavorských, saských, brandeburských
a falckrabských bez dalšího odkladu aby se postavily; 6. plavba
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po řece Vltavě od Prahy do Litoměřic, odtud do Hamburku 1627
dáleji kterak by se v skutek uvésti mohla, také aby stavové
k svému povážení tu věc vzíti neprodlévali atd. atd.

Stavové čeští, na tom sněmu shromáždění, následující od- Odpověď"s volení ano

pověď svého snešení a svolení J. M. Cské učinili, totiž: 1. děko- ĚŽ'mĚ'ÍŽĚ'
vali stavové J. M. Cské, jakožto králi svýmu, že netoliko on sám, m“
ale také s císařovnau manželkau svau, také s Ferdinandem, synem
svým, králem uherským, Města pražská navštiviti ráčil; 2. děko
vali také stavové, že J. M. Cská, jakožto jich nejmilostivější
král, jich všech čtyr stavův privilegia, obdarování a svobody
svým císařským a královským majestátem (který málo vejš zde
položen jest) nejenom potvrditi, ale také všechny předtím zpro
nevěřilý obyvatele království českého zase na milost přijíti ráčil;
3. děkovali dále stavové, že netoliko on císař hřešícím jich pro
vinění milostivě odpustiti, ale také obnovené zřízení zemské
vůbec vyhlásiti & jedna samospasitcdlná víra katolická aby v tom
království českém svůj toliko průchod měla, zříditi ráčil; 4. děko
vali také stavové témuž císaři za to, že on více ne skrze svůj
odevřený císařský & královský list od stavův českých, ale na
obecným sněmu od těch stavův dle starobylého spůsobu daň
budaucně žádati připovědíti ráčil; 5. žádali stavové, aby on císař
s dvoremsvýmna hradě pražským budaucně bydleti
a. svau přítomností to tak velice již ochuzené království v přede
šlau slávu vyzdvihnauti ráčil; 6. co se od J. M. Cské k stavům
českým předneseného sněmovního aumyslu, tak budaucího císařovny
manželky, tak i Ferdinanda, nejstaršího J. M. Cské syna, na
království české korunováni dotýče, že jemu v přítomnosti
J. M. Cské náležitau věrnost a poddanost před jeho na to krá
lovství české korunováním dle obnoveného zřízení zemského
všickni čtyři stavové nejenom slibovati, ale také obyčejnau, tako
vého korunováni tejkající se daň složiti hotovi jsau, totiž Její
Mti císařovně, jakožto český královně, čtvrtý díl budaucí svato
Jiřské činže, kterau poddaní svým vrchnostem obyčejně skládati
povinni jsau i také kterau každoročně skutečně skládají, novému
pak českýmu králi Ferdinandovi polovic takové činže dáti a v šesti
nedělích po dni sv. Jiří na hrad pražský složiti se podvolují.
Kdo by pak žádných usedlých poddaných neměl, toliko svý peníze
pod aurokem aneb komorní činži by měl, ten, buď on světská
neb duchovní osoba, svobodník, man aneb kdo koliv by byl,
má čtvrtý, také i poloviční díl svato-Jiřskýho terminu z užitkův—
svých na hrad pražský k tomu zřízeným berníkům dáti a složiti;
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1627 7. stavové z prostředku svýho následující pány volili, kteří by
korunu, zlaté jablko, sceptrum ajiné k témuž korunováni potřebné
věci z kaple sv. Vácslava vyzdvihnauti, je k oltáři sv. Vácslava
přinésti a je na něj počestně vložiti měli, totiž: z duchovního
stavu vyvolen byl Šimon Brosius z Horšteina, arcibiskup tra—
pesuntský, sufragán arcibiskupa pražskýho a probošt hlavního kostela
pražskýho sv. Víta; Kašpar Arsenius z Radbuzy, děkan téhož
kostela sv. Víta; Kašpar z Kwestcnberku, opat kláštera Stra
hovskýho. Z panskýho stavu vyvolen byl Vilím Slavata
z Chlumu, Košumburku a na Mělníce, svaté římské říše hrabě.
vladař domu Jindřicho-Hradeckýho, nejvyšší hofmistr království
českého atd.; Jaroslav Bořita z Martinic, sv. římské říše hrabě.
pán na Smečně, Hogensdorfu & Slaným, nejvyšší komorník králov
ství českého atd; Fridrich z Tallenberka na Nemyšli, Novým
Domašíně a Vlašímě, nejvyšší sudí zemský a president nad appe
lacemi na hradě pražskématd. Z rytířskýho stavu: Krištof
Vratislav z Mitrovic na Březině a Dirném, nejvyšší písař v králov
ství českém, Přibík Jeníšek z Aujezda na Svrčovsi, Štěpanovicích
a Březnici, podkomoří v království českém atd., Krištof Chanovský
z Dlauhé Vsi, na Chanovicích, Svíraticích a Aujezdci, Králo
Hradeckýho kraje purgkrabí atd.

533333; Podobně od těch čtyr stavův také ti voleni byli, kteří
“u" s děkanem hlavního kostela sv. Víta, také s hejtmanem hradu

pražskýho v již jmenované sv. Vácslava kapli královskau korunu,
zlaté jablko, sceptrum a jiné k tomu korunováni přináležející
věci, když by se ona na oltář sv. Vácslava v té jeho kapli počestně
složily, opatrovati měli, totiž: Sezima z Vrtby na Vrchotových
Janovicích, Křesicích, Votici a Novým Hrádku, sv. římské říše
hrabě, J. M. Cské, jakožto českého krále, hofmistr atd. &Vácslav
Heraklius z Kumburku a Bliživa na. Zvíkovici atd.

Daňmísto 8. Stavové čeští místo osumkrate sto tisíc zlatých rejnský chosumknt

$$$; který od nich císař v punktu pátým svého sněmovníhopřednášení
žádal, na čtyry terminy, začnauce první termin od prvního dne

1628 měsíce ledna roku následujícího 1628., uvolili se dáti následovně:
Každý usedlý sedlák, na jakých koliv gruntech bydlící, složiti
musel 6 zlatých rejnských, každý Pražan z domu svýho ití, kteří
šosovní domy v Městech pražských měli, ročně dáti museli 16 zl.
rejn.; každý kupec neb kramář a handlovní člověk, s tau však
vejmínkau, aby jak Pražan, tak také kupec a handlovní člověk
bohatší chudšímu k pomoci byl, dáti musel 54 zl. rejn.; každý
farář 3 zl. rejn. 36 krejcarův; man, svobodný sedlák atd. 24 zl.



R. 1627. (1628 ) 39

rejn.; ovčák 5 zl. rejn., 24 kr.; ovčácký pacholek 2zl. rejn. 12 kr.;
Zidovstvo v Čechách 56000 zl. rejn.

Mimo této dotknuté summy, kterau stavové čeští J. M. Cské
na čtyry terminy následujícího roku (však toliko na ten budaucně
běžící rok) uvolili se dáti, ještě jinau summu peněžitau mezi sebau
svolili následujícím respective osobám složiti, totiž: Její Mti císa
řovně, jakožto královně české, z pouhé toliko přívětivosti 37500 zl.
rejn.; Janovi Oldřichovi, knížeti na Krumlově & Egenbergu
15000 zl. rejn.; Zdeňkovi Vojtěchovi knížeti z Lobkovic, nejvyš
šímu kancliři království českého, také místokanclíři, sekretářům
&jiným při český královský kancelláři dvorské slaužícím, z ohledu
potvrzených privilegií království českého se tejkajících, dle staro
bylýho řádu a zvyklosti dáno bylo 12000 zl. rejn.; Adamovi z Wald
štejna na Komorním Hrádku nad Sázavau, Lovosicích, Dobrovicích
&Novým Waldšteině, nejvyššímu purgkrabí pražskýmn, ná zvele
bení k jeho auřadu patřícímu hospodářství 5000 zl. rejn.; Kristo
íovi Vratislavovi z )Htrovic, nejvyššímu písaři v království českém,
navystavení domu k témuž jeho auřadu přináležejícímu 4250 zl. rejn.

Tato již dotknutá summu, totiž 73750 zlatých rejnských, ná
sledovně zbírána byla a přes čtyry následující měsíce: prasinec,
leden, únor 3. duben sebrána, při sv. Jiří celá do berně na hrad
pražský od jednoho každého osobně takto odváděti se musela:
Každá vrchnost z každýho poddanýho svýho (však z vlastního
měšec) měsíčně dáti musela 5 krejcarův, každý poddaný usedlý
z svýho měšce také měsíčně dáti musel 5 kr., farář měsíčně 6 kr.,
měšťan usedlý měsíčně 24 kr., kupec měsíčně 1 zl. rejn. 21 kr.,
man, svobodný sedlák atd. měsíčně 36 kr., ovčák měsíčně 8 kr.,
ovčácký pacholek měsíčně 3 kr., Židovstvo v Čechách měsíčně
1400 zl. rejn.

9. Stavové čeští na žádost J. M. Cské k tomu svolili, aby
žádný v království českém pořád tři létá žádnau vysokau zvěř
pod pokutau 300 kop míšenských ani nestřílel ani jakým koliv
Spůsobem nehonil. Jeleny pak o desíti růžcích, však toliko od
sv. Jana Křtitele až do dne 8. září měsíce, dovolovalo se stříleti
&honiti. Srnky a danihelky dle možnosti mají ušanované býti,
všaksrnce a danihele každá vrchnost a pán na svých gruntech
v nyní dotknutý čas může honiti i stříleti.

Černá. zvěř toliko od začátku měsíce října až do posledního
dne prosince může se honiti a stříleti, sice v žádný jiný čas po
ts tři léta pod 'pokutau 300 kop míšenských nemá se ona stří
leti ani honiti.

1627
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1627 Od začátku čtyrydceti denního postu až do dne sv. Jiljí žádný
ani v poli ani v lesích nemá. zajíce honiti, méněii stříleti, po
něvadž skrze takové téhož času honění jak na mladých zajících
tak také i na osení velké škody se činí. V horách pak dovoluje
se zajíce kdy koliv honiti i stříleti.

Po celém království českém všechny vlčí i jiné rozličné zvěře
škodlivé jámy v čtyrech nedělích od zavření tohoto sněmu mají
se zaházeti a žádná nová v těch třích letech pod pokutau 500 kop
míšenských nemá se dělati.

Na jednu míly okolo měst pražských žádný ani světský ani
duchovní člověk pod pokutau 100 kop míšenských nemá v těch
třích letech zajíce honiti, méněji stříleti.

Nedvědý, vlky, lišky &jinau škodlivau zvěř i ptactvo ško
dlivé každýho času i kde koliv každýmu svobodno jest honiti,
stříleti a hubiti.

Bažantí, tetřevy, korotve samce může každý pán na svých
gruntech svobodně chytati i stříleti, však samice se vynímají a pod
pokutau 50 kop míšenských po ta tři léta hubiti se nedovoluje.
Kdo by pak do tenátek neb do jiných nástrojův korotve chytal,
ten má jednoho mladýho samce a dvě samice (jednu starau
a druhau mladau) na svobodu pustiti, však od středopostí až do
začátku měsíce září takové chytání se nedovoluje.

Ověáckým psům klacky neb knytlíky mají se na krky zavě
siti, aby běhati a zvěř plašiti nemohli. Sedláci také svý psy na
pole s sebau bráti nemají atd.

“as;—Ifni; Dne 21. listopadu v neděli před sv. Kateřinau korunováni
NŽ'ŠŽAIŠÍ'I'římské císařovny na království české v kostele sv. Víta na hradě

pražským následovně se dálo. Když se všickni legáti neb slavní
poslové, knížata, hrabata i jiní vzácní páni v sedum hodin ráno
na hrad pražský sjeli a všechny věci k nastávajícímu korunováni
potřebné přihotovené byly, z královskýho obydlí do téhož kostela
sv. Víta šli stavové čeští, za nimi císařští komorníci, po nich
dvořané dle svýho stavu a auřadu, je následovali císařské raddy,
po nich šli Augustus falckrabí z Naiburka a Snlzbachu, kníže
z Wirtemberka, kníže kardinál z Ditrichšteina, olomaucký biskup,
legát papežský po pravý a legát španihelský po levý ruce, hrabě
z Meggau, císařský hofmistr, nesa svýho auřadu berlu, pět heroldův
v svých oděvích k jich auřadu přináležejících, za nimi nesly se
císařský klenoty; hrabě z Salmu nesl sceptrum, hrabě z Fíršten
bergu nesl zlaté jablko, hrabě Mansfeld nesl zlatohlavovau podušku,
na níž v kostele koruna císařská na oltáři se postavila; po nich
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šel Jan Krištof stavu panskýho pán z Peru, císařskýho dvora
maršálek, s obnaženým mečem, za ním šel Ferdinand III., J. M.
Cské nejstarší syn, král uherský, maje na hrdle zlaté rauno,
jehož následoval císař v svým císařským oděvu, nesa na hlavě
císařskau korunu. S císařem šlo duchovenstvo, preláti a kanovníci
pražští, i Arnošt z Harrachu, kardinal a pražský arcibiskup, všickni
v svých oděvích, majíce na hlavách biskupské čepice, za který
mižto nesly se království českého klenoty; a pan Krištof Vratislav
z Mitrovic, nejvyšší písař v království českém, jinak zemský, nesl
sceptrum, pan Fridrich z Tallmberka, nejvyšší sudí zemský, nesl
zlaté jablko, pan hrabě Adam z Waldšteina, nejvyšší purgkrabí
pražský, nesl korunu království českého; posledně šla císařovna
mezi dvaumi biskupy, za nimi šla nejvyšší jejího dvora hofmistrně,
po ní císařovny dvořenínky a posledně jak vzáctné paní, tak také
panny české i _německé. Ti všickni zde již jmenovaní když do
kostela sv. Víta vešli, všechny dveře kostelní se zavřely a žádný
do kostela vpuštěn nebyl.

Tehdáž na prostranství hradu pražského při kostele sv. Víta
stály čtyry praporce pěchoty a dvě kumpanie kyrysařův neb oděncův,
podobně i na jiném prostranství v tom zámku stálo pražských
Měst měšťanstvo, zbraní Opatřeno, pilnau na tom hradu po všech
místech stráž držíce. V kostele po pravý straně velkýho oltáře
krásný trůn pro císaře a nížeji po tý straně jiný trůn pro Ferdi
nanda, uherskýho krále, třetí pak v prostředku kanovnických
a panských stolic před tím velkým oltářem pro císařovnu vyzdvižen
byl. Po levý straně téhož velkýho oltáře stolice ozdobně přihoto
vené byly pro papežskýho i španihelskýho legáta, také pro kardi
nála z Ditrichšteina. Podle kůru musikantskýho vyzdviženo bylo
lešení, na němž v svým pořádku seděli knížata a jiní vzáctní
páni, jakož také moravští i Slezští poslové z těch zemí od stavův
vyslaní. Vzáctné pak paníi panny na druhém lešení při královské
modlitebnici vyzdviženém a okrášleném, i také na pavlači stály.
Dvě arcikněžny rakauské v královské modlitebnici seděly. Cesta
od velkýho oltáře až do zemské svědnice červeným a bílým suknem
prostřena byla. Když císařovna Marie Anna pod drahý nebesa
k svýmu trůnu vstaupila, císař před velkým oltářem stoje v svým
trůnu pod nebesy žádal, aby manželka jeho, císařovna římská,
na království české korunována byla, která také ihned, jak se on
císař do svýho trůnu posadil, od svých dvauch biskupův, takéi od
kněžny abatyše svato-Jiřské k oltáři doprovázena, od kardinála
z Harrachu, arcibiskupa pražskýho, olejem svatým pomazána, za
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1627velký oltář vedena, kdež v místě schválně k tomu přihotoveném
do jinýho oděvu se oblékla a do svýho trůnu zase doprovázena
byla. Na to jmenovaný kardinál z Harrachu velkau mši svatau
slaužiti začal, jemuž čtyři preláti slaužili a ostatní po levý straně
velkýho oltáře své sedění měli. Po epištole císařovna k velkýmu
oltáři přiklekuauc, korunau českau korunována byla (tu korunu
nad její hlavau držel on kardinál, dva přístojící biskupové, aba
tyše kláštera u sv. Jiří na hradě pražským a nejvyšší purgkrabí
pražský) & královské majestáty, totiž sceptrum a zlaté jablko do *
svých rukau ona císařovna vezmauc, zase od oltáře do svýho trůnu
dovedena byla; na to se Te Deum laudamus, Tě Boha chválíme,
atd. zpívalo, z čtyrmecítma velkých děl neb mosazných kusův na
vrchu sv. Vavřince nad Prahou ležícího i z malé zbraně od vo

jákůvi od zbrojných Pražanův na hradě pražským se střílelo,
což také po druhé při pozdvihování velebné Svátosti Oltářní se
dálo. Po vyzpívaném Credo císařovna od svých dvauch biskupův
opět v čas oběti k oltáři vedena byla a naněj velký zlatý peníz
jakožto obět položivši do trůnu se zase posadila. Když se čas
k přijímání přiblížil, Opět ona k oltáři přivedena, s velkau pobož
ností Boží drahé Tělo z rukau kardinála z Harrachu přijala a do
svýho trůnu se navrátila.

Po vykonání mše svaté opět tak jako předešlo dvakráte
z velké i z malé zbraně po třetí se střílelo a všickni z kostela
do zámku k dskám zemským v předešlým pořádku šli, kdež
v schválně okrášleným pokoji císař i císařovna svá císařská mnoha
z sebe zvlékli, korunu, zlaté jablko, sceptrum odložili & v svých
obyčejných šatech do zemské svědnice k obědu šli. Při tabuli
neb při stole J. Mti Cské seděli: nejstarší jich syn Ferdinand,
král uherský, dvě arcikněžny císařské, oba kardinálové, oba legáti,
starší kníže z Altanu s svau nevěstau slečnau Šternberkovau.
s'kterau on kníže v stavu sv. manželstva v “tom kostele sv. Víta
po korunováni císařovny od kardinala z Ditrichšteina potvrzen
byl. A poněvadž v království českém 'ten obyčej jest, že při
korunování královny české pánův nejvyšších auředlníkův &saudcův
zemských českých, jako: nejvyššího pana purgkrabího pražskýho,
nejvyššího hofmistra, nejvyššího komorníka, nejvyššího sudího,
nejvyššího kanclíře i jiných auředlníkův a saudcův zemských paní
manželky při takovém hodování svý tabule neb stoly každá zvláštně
přistrojené mívají, protož také při tomto korunování takový
tabule stkvostný jídlami opatřené pro ty paní v saudné svědnici
přihotovené byly, z nichž každá, vezmauc k sobě svýho pana
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manžela, k svý tabuli s ním se posadila; a tak ti všickni v pří
tomnosti J. M. Cské v té saudné svědnici stolili. Ten oběd přes
tři hodiny se prodlaužil. Po obědě v přítomnosti J. M. Cské,
císařovny a všech pánův vysoce vzáctných v kostele sv. Víta
nešpor, po něm komedie a u večer radostní oheň na vrchu
sv.Vavřince, který od osmé hodiny až do půlnoci trval, držán
byl,a tak ten den šťastně se skoncoval.

Dne 25. měsíce listopadu J. M. Cské nejstarší syn Ferdinand,
král uherský, obyčejnými slavnostmi na království české v kostele
sv.Víta také korunován byl. jemuž stavové čeští předcházejícího
minulýho dne 24. listOpadu v přítomnosti J. M. Cské povinnost
neb přísahu nejdříve v jazyku českém a potom také jazyku ně
meckým konali a na to za krále v těch dvauch jazykách neb
v řeči české i německé ho vyhlásili.

Dne 25. měsíce prosince velké hromobití a blyskání v Čechách
bylo,které s náhlým přívalem dosti dlauho trvalo.

Sedláci a poddaní pana Michny a s nimi i jiní, jichž se přes
esun) tisíc shromáždilo, pozdvihše se a Kašovice, Rataje, zámek
Sternberg, Domašín, Vlašim & jiná městečka, tvrze i zámky do
stanauc, je oblaupili. Vlašimští svého hejtmana stali, hlavu jeho na
tyčpostavili a tělo rozsekali, protože jest jednoho kněze pod obojí
spůsobau přijímajícího umořil. K Benešovu přijdauce, klášter
sv. panny Barbory v pátek slezli a oblaupili. Jich vůdcové byli:
Adam z Chodějova, pán z Michalovic, dva páni Lvové, pán z Ště—
chenic') & jiní. '

Domeček neb kapličku Lauretánskau v vídenským kostele,
duchovním bratřím & řeholníkům sv. Augustina přináležejícím, při
obydlí císařským císařovna vystavěti dala &. v tý kapličce aby
každau sobotu Loretánská letanie zpívána byla, nadala, ku které
mžto nadání dvě stě zlatých rejnských každoročně císař z své
komory přidávati poručil. Pro duchovní bratry Augustiány pau
stevniky císař Fridrich toho jména Třetí, přijmím Krásný, 3 vůlí
svých bratří Albrechta'a Otona, knížat rakauských & štyrských,
léta 1327. na tom místě, kde tehdáž stál dům Murbachskýmu
klášteru Kartuziánskýmu přináležející, klášter i kostel dle slibu,
inet-fmse Pánu Bohu i svatýmu Augustinu, v žaláři bydleje, zavázal,
staveti počal; spíše však nežli to stavení zhotovil, z bytnosti časné
k věčné se odebral, a tak po něm Otto, bratr jeho, ten klášter
ikostel dostavěl ado něho z vídeňského předměstí, Proter nazva

3) Správně: z Těch enic.
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1627 ného, bratry Augustiniány paustevníky uvedl, v němž oni až do
1630 léta. 1630. (někteří píší až do léta 1640.) a do dne 15. měsíce
1640 máje bydleli a jej dne toho na žádost císaře Ferdinanda II. a dle

vůle i potvrzení papeže Urbana VIII. bratřím Bosákům téhož sv.
Augustina postaupili, kde oni dosavad bydlejí. Ten kostel po svém

1349 vystavení pod jmenem sv. Augustina 'léta 1349. dne 1. list0padu

ŠŠŠ'ÍÍŽŠŽŽŠÍposvěcen byl. Bratřím pak paustevníkům Augustiniánům před Vídní,
ač dosti daleko od města, při silnici neb obecný cestě klášter

1642 i kostel pod jmenem svatých Šebestiána i Rocha 1642. nákladem
císaře Ferdinanda III. stavěti se počal, kde také oni dosavad by
dlejí ; místo toho domu k Maurbachskýmu klášteru Kartuziánskýmu
přináležejícího on Fridrich císař, toho jména IH., tomu klášteru
Maurbachskýmu podstaupil dům, který se Saicerhof nazývá.

522113311; Vejš v létu 1624. připomenutý Zikmund Kdovský, Karmelitán
uvedeni.a téhož řádu již v tomto 1627. roce generální v Čechách ko

missař, od císaře Ferdinanda II. farní kostel sv. Havla v Starém
Městěpražském místo předešlýho Karmelitánskýho kláštera i kostela
Matky Boží Sněžné, z obzvláštní téhož císaře přízně a milosti
když vyžádal, on Zikmund Kdovský a s ním kněz Ambrož Bardu
cinus, Litvan, kněz Šebestián Tazimierský, Polák, fráter Eliáš
Chojnovský jahen, Sedmihraěan, a fráter Albrecht Breský, který
dne nedělního před tím do téhož kláštera uvedením, totiž dne 21.
března měsíce, Karmelitánský oděv přijal, skrze Kašpara Arseniúsa,
hlavního kostela pražskýho děkana & pražského arcibiskupství
oficiála, v přítomnosti pánův královských místodržících a celého
magistrátu staro-pražskýho, do toho farního kostela sv. Havla i do
k témuž kostelu přináležejícího farního domu dne 25. března mě
síce na den Zvěstování Panny Marie uvedeni byli, jakž se to všechno
z listu císařského tohoto 1627. roku dne 27. dubna měsíce i také
z listu kardinála z Harrachu, arcibiskupa pražského, také téhož
roku dne 16. měsíce září psaného, dostatečně poznává.

Nos Ferdinandus secundus, divina favente clementia electus
Romanorum imperator semper Augustus, ac Germaniae, Hungariae,
Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae rex, archidux Austriae,
dux Burgundiae, marchio Moraviae, Lucemburgensis et Silesiae
dux marchioque Lusatiae.

Ad perpetuam rei memoriam notum facimus tenore praesen
tium universis et singulis. Cum imperatores, reges et principes
muneris sui ratione teneantur non tantum subditorum saluti con—
silio et armis prospicere eaque, quae ad statum rei publicae pacis
que et tranquillitatis conservationem pertinent, curare, verum etiam
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quae ad propagandam et tuendam nominis gloriam et augmentum
verae sanctaeque religionis nostrae Catholicae Apostolicae Romanae
spectant, indefesso studio promovere eorumque, qui sub vita regulari
degentes postpositis mundi voluptatibus ad famulandum Deo sese
obtulerunt et per divini verbi praedicationem aliaque ecclesiastica
sacra munia omnium salutifere (sic) impenduut, commodisprospicere,
eorundem pios conatus studiose promovere. Et vero accedens
uostrae Majestatis praesentiam honorabilis, devotus, sincere nobis
dilectus Sigismundus Gdowsky, ordinis beatissimae virginis Mariae
de Monte Carmelo commissarius generalis, humillime supplicans,
ut de benignitate nostra Caesarea Regiaque dicto ordini Carme
litarum templum quoddam in Antiquae urbis nostrae Pragensis foro
scrutario, qui vulgo Tandelmarck dicitur, situatum et ad sanctum
Gallum dictum in suum spiritualem usum una cum omnibus ad id
spectantibus pertinentiis dare atque concedere clementer dig
naremur.

Nos itaque qui augmentum et propagatiouem sanctae reli
gionis Catbolicae piorumque locorum exaltationem intentis affec
tamus desideriis, votis supplicantis hac in parte benigne du
ximus annuendum. Quapropter ex certa nostra scientia non per erro
rem aut improvide, sed animo deliberato, sano et maturo, procerum
aliorumque fidelium nostrorum accedente consilio, authoritate regia.
tamquam rex Bohemiae, memoratum templum ad sanctum Gallum
una cum omnibus et singulis ad idem spectantibus pertinentiis
praefato ordini Carmelitamm dedimus, concessimus atque assig
navimus, prout vigore praesentium damus, concedimus et assig—
namus ita, ut inibi _ejusdem ordinis fratles juxta sacro—sanctos
canones et ipsius ritum atque institutum Deo sine cujusvis per
turbatione et molestia perpetuo famulari nec non piis eorum ob
sequiis et exercitiis publicis et privatis concionibus et spectatae
virtutis exemplis populum docere, atque idem templum cum omni
bus juribus et quibuscunque pertinentiis mobilibus et immobilibus,
quaeque a nobis cedi possunt, libere, quiete, plene et integre in
posterum get perpetuis temporibus possidere, iisdemque omnibus
absque ulla exceptione pacilice uti fruique possiut ac valeant.
Et pr0pterea maudamus universis et singulis superioribus et infe
rioribus officialibuscaeterisque subditis nostris per regnum nostrum
Bohemiae ubilibet constitutis, cujuscunque status, gradus seu prae
eminentiae extiterint, imprimis vero judicibus Nostris regiis, con
sulibus, senatibus et reliquis incolis Triurbis Pragensis, praesentibus
et futuris, ne supradictos fratres Carmelitas in possessioue saepe
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nominati templi ad sanctum Galium et aliarum ad id spectantium
pertinentiarum sive in personis sive in rebus molestent, nec a .
quopiam alio super his omnibus turbari aut quocunque modo mole- '
stari permittant, sed potius illos juxta hanc nostram donationem :
et confirmationemnostro nomine efíicaciter tueantur et conservent,
secus sub animadversione et poena nostra gravissima nequaquam
facturi. In quorum fidem diploma hoc manu nostra subscriptum
sigilli Nostri caesarei regiique appensione communiri jussimus.

Datum in civitate nostra Viennae vigesima septima die mensis
Aprilis anno salutis millesimo sexcentesimo vicesimo septimo, regno
rum nostrorum Romani octavo, Hungarici nono et Bohemici decima.

Ferdinandus.
Zdenko Adalbert Princeps de Lobkowicz Ad mandatum

S. R. Bohemiae Cancellarius. S. C. Mtis proprium
Otto Nosticz. K. Kasper.

Na druhý straně toho císařskýho listu, darování kostela sv.
Havla i fary se tejkajícího, následující smysl v latinské řeči obsa
žený četl se:

Gratis et amore sine taxa.
Ut orent admodnm reverendi domini patres Carmelitae Pra

genses Deum pro Sdencone principe de Lobkowicz, domina. prin
cipissa Polixena de Lobkowicz, sua consorte, et principe Wenceslao
de Lobkowicz illorum íilio, ut Deus misereatur illorum et concedat
cis, ut possint in gratia Dei vivere et mori.

Viennae ll. Calend. Junii 1627.
Zdenko Ad. Princeps de Lobkowicz.

Darmo z lásky bez ceny.
Aby se modlili velební otcové Karmelitáni v Praze bydlící

za Zdeňka kníže z Lobkovic, za kněžnu Polixenu z Lobkovic,
manželku jeho, i za Vácslava kníže z Lobkovic, jich syna., aby
se nad nimi Bůh slitovati & jim tu milost dáti ráčil, aby oni
mohli v milosti jeho svaté živi býti a umříti.

Dúno v Vídni 22. maje 1627.
Zdeněk Ad. kníže z Lobkovic.

Approbatio et coníirmatio Reverendissimi ac Eminentissimi
S. R. E. Cardinalis de Harrach, archiepiscopi Pragensis.

Nos Ernestus divina miseratione S. R. E. Cardinalis ab
Harrach, Archiepiscopus Pragensis, legatus natus, S. C. R. Mtis
intimus consiliarius, nec non supremus ac generalis magister
ordinis Crucigerorum cum rubea stella per Bohemiam, Moraviam,
Silesiam et Poloniam.
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Univer-sisChristi fidelibus, praesentibus et futuris, ad quorum
notitiam praesentes pervenerint, aut pervenire contigerint, salutem
in eo, qui est suorum fidelium vera salus etc.

Etsi ad negotia singula humeris pastoralis officii incumben
tia cautelae sufl'ragium diligenter adhibere debeamus, ad illas
tamen praecipue, per quas animarum saluti consulitur, vivis gratia,
defunctis misericordia apud Altissimum eflicacius impetratur, cultus
augetur divinus uberius, ac malitiis via praecludit futurisquo pe
riculis fortius obviatur, confirmationis robur diligentius apponere
aspiramus; sane literas serenissimi principis et domini domini
Ferdinandi secundi, Romanorum imperatoris semper Augusti, Hun—
gariae et Bohemiae regis, domini ac regis nostri clementissimi
pro parte venerabilis nobis in Christo sincere dilecti Sigismundi
Gdowsky, Ord. Bohemiae V. Mariae de Monte Carmelo commissa
rii generalis, super donationem Carmelitarum templi in antiquae
urbis Pragensis foro scrutario (quod Dantlmarck dicitur) siti et
ad 5. Galium nuncupati, latas et concessas nobis sanas et integras
praesentatas nos recepisse, ad majorem autem rei evidentiam
earumdem de verbo ad verbum praesentibus inserendum duxisse
noveritis tenorem, qui sequitur: Nos Ferdinandus etc. etc. —
Cum .itaque a nobis petitur, quod justum est et honestum, tam
vigor aequitatis, quam ordo exigit ratiouis, ut id per sollicitudinem
ofiicii nostri ad debitum perducatur effectum, exhibita (sic) quaedem
petitio memorati commissarii generalis Sigismundi Gdowski conti
nebat, quod cum sua Caesarea Regiaque Majestas eidem commis
sario supradictum templum una cum omnibus ad id spectantibus
pertinentiis pia liberalitate donaverit: Nos quoque ofiicii nostri
ratione ita exigente more antiquitus laudabiliter observato illud
confirmare dignaremur. Cujus precibus ex paterno affectu nostro
inclinati grato concunentes assensu supradictam donationem & sua
Caesarea Regiaque Majestate factam omnibus suis punctis, clau—
sulis, conditionibus et articulis approbamus et ratificamus, autho
risamus et authoritate archiepiscopali, qua fungimur, ordinaria
in Dei nomine confirmamus. In quorum lidem et testimonium prae
sentes literas fieri, manu nostra propria subscriptas sigilique nostri
appensione jussimus communiri. Datum Pragae in solita nostra
archiepiscopali residentia die decima sexta mensis Septembris anno
domini sexcentisimo supra Millesimum vigesimo septimo etc.

E. cardinalis ab Harrach. Antonius Schilling de Gríienklberg,

L. S. cancellarius, comes palatinus.

1627
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1627 Téhož kostela sv. Havla i k němu přináležejících věcí císař
ské těmto Karmelitánům darování a postaupení vloženo bylo do

1665 desk zemských, do knihy zeleně vázaný a pozlacený, léta 1665.
v pátek po Povýšení sv. Kříže, totiž dne 18. září měsíce sub. lit..
C. 14., a do tý knihy list ten císařský od slova k slovu také
vepsán jest.

oxa'ŠŠ'Žf'ŠtŘŠii Kteří Karmelitáni ponejprv do Čech z obzvláštní přízni
doČech. a náchylnosti císaře římského a krále českého Karla IV. přišli

& od něho do Nového Města pražského k Matce Boží Sněžné uve
deni byli. ti byli Sasové rození, z německých zemí příchozí; a ti

ŠÍŠŠŠŽĚeŠ'Žátehdáž noví Karmelitáni (jakož i ti, kteří v Polště i v Dacké zemi
nam. svý kláštery měli) provinciálem neb svým duchovním správcem

1462 vrchním hořejších zemí německých až do léta 1462. se řídili, až
teprv tohoto 1462. roku v generální kapitole neb v duchovním
obecným shromáždění, v Nydrlandu v městě Brislu držané, Poláci
a Čechové, to jest Karmelitáni v Polště i v Čechách svý kláštery
mající, od jiných národův neb od karmelitánských klášterův přes
polních odděleni byli a svým zvláštním provinciálem říditi se počali.

1379 V generální kapitole brugenský řádu karmelitánskýho léta 1379.
snešeno i zavříno bylo, aby v pražským klášteře u Matky Boží
Sněžné ten karmelitánský řád své generální studium neb učení
měl, což se také až do nešťastného těch řeholníkův přinucenýho
odchodu v tom klášteře vždyckny zachovávalo.

Noyýna Opět nový odevřený list císařský dne 31. července po krajích
p'ÍŠiinŠŠfn'království českého se nosil a na veřejná místa v městech i v jiných

místech obecních se zavěsoval. Vejtah toho listu jest tento:
My římský císař a král český, pro zachování dobrého svě

domí, žádnýho více, jak z nižšího tak z vyššího stavu, poddaných
našich v království českém obojího pohlaví při svých zastížených
bludích kacířských trpěti nemíníme a nechceme &. protož tém
vyšším stavům termin šest měsícův, aby se svaté a samospasitedlné
římské katolické víře naučili, dáváme. A aby se snad nedostávalo
těch, od nichž by spasitedlné naučení a správu dostatečně bráti
mohli, pobožným nařízením, reformaci komissaře z stavu duchovního
i politickýho příkladný muže jsme zvolili. Protož také vidělo se
nám tímto mandátem naším všechny ujistiti a napomenauti, aby
všichni a jeden každý, časný a věčně spasení své na péči maje,
od dotčených komissařův této reformací pilně se v víře římské
katolické vyučovati a k naší vůli se nakloňovati nezanedbával.
Kterauž naši vůli jestli by kdo v tom terminu šestměsíčním sobe
neoblíbil a s námik víře naší se nesrovnával, ten ani v království
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našem zůstávati, ani svými statky vládnauti žádného práva míti 1627
mocti nebude; nýbrž tomu chceme, aby takoví na nejvýš zatvrzení,
statky své mezi katolíky rozprodajíce, při dobíhání šestměsíčnýho
termina z našeho království českého i z přivtělených k němu
zemí jinam se odstěhovali a nikdy více, leč by víru katolickau
přijali, se nenavracovali atd. Aby se pak někdo nedomníval, že
se ta reformaci pro peníze, aneb pro nějakau jiuau kořist a ne
pro čest a slávu Pána Boha všemohaucího, aneb ani pro spasení
duší našich poddaných působí a koná, pročež ráčíme se k jednomu
každému dáleji prohlašovati takto: Pokudž by se kdo této milostivě
vůli naší (ač nesmejšlíme) na odpor postavoval, ten aby se bez
všelijakého úplatku i také bez ztenčení jmění svého z země vyhostiti
mohl. Jakož i k tomu dovolujeme, aby každý k prodání a k zpeně
žení statkův svých, též k vyupomínání dluhův svých, v témž krá
lovství českém (k nimžto jim každé právo co nejdříve dopomáhati
má) komuž by kolivz přátel svých, aneb jiným katolickým osobám,
k tomu své plnomocenství dávati mohl atd. ').

Byly tehdáž v myslech lidských divné proměny, také rozdíl- 15233333
ných rad braní a vespolek se radění, čeho se kdo držeti a čemu !=" užívali
ujíti má. Kteří samospasitedlnau víru katolickau přijmauti nemí
nili, ti časně do exilium neb do ciziny odešli; jiní, kterým vlast,
přátelstvoi vlastní zboží, také i čest milá byla, aby do ciziny
odjíti a při svém náboženství bludném auhonu veřejnau trpěti
nemuseli, všelikých chvalitebných i nechvalitebných nástrojův
užívali; mezi nimiž nacházeli se mnozí, kteří svými poníženými
spisy, také skrze svý dobrý a vzáctný přátele J. M. Cskau pokorně
žádali, aby aneb vejpovčď tolikerau, proti těm nekatolíkům vydanou,

proměnil, aneb aby ustanovený v té vejpovědi obsažený termín,.ÉíÍÍěŘ-Éůi.
prodlaužil; podobně nacházeli se mnozí, kteří domnívajícc se, že kyprodával.
papeže i císaře ošiditi mohau, od kněží lakomých sobě za peníze
vysvědčení, že již u zpovědi byli a pod jednau spůsobau Pána
Boha přijímali, lstivě kupovali. A stalo se, že někteří takových
cedulek částku nakaupivše, nimi komissaře nad reformací naří
zené oklamali a v svý vlasti pokojně trpeni byli; některým však
takové o duše tarmarčení nedobře se povedlo, nebot kněz od
sv. Vojtěcha v Novém Městě pražském, Vavřinec Nyžburský,
který příliš svobodně v tom sobě počínal a za takové cedulky od
měšťanům od zemanův, od pánův i od jiných nekatolických
velkau snmmu peněz nashromáždil, přijda k vyzrazení, jat jest

') „Historie 0 těžkých protivenstvích“ str. 249. a 250.
BeckovskéhoPosclkyně II. 3. 4
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a s ním více než sto pražských měštanův, kteří obžalováni, že

A.,;Tf'štjiš'f'Bohu i císaři víru zrušili a na smrt všickni odsauzeni byli; kněz

1631

Termin pro
dlauien ne
katolíkům.

Sllrotci kato—
lklůšmtori'l;J

dávání byli

Vavřinec z kněžského auřadu pro ten zlý aučinek složen a na
staroměstským rynku léta 1631. dne 7. dubna v Praze s jinými
podvodníky stat byl.

Když se již šestý měsíc, jakožto čas od J. M. Cské ustano—
vený, aby se všickni nekatoličtí při jeho k svému konci dobíhání
z Čech i z přivtělených zemí vyhostili a skutečně pod přísným
trestáním do ciziny odešli, přibližoval, J. M. Cská na žádost
mnohých vzáctných pánův vydati ráčila toho 1627. roku dne
6. měsíce prasince nový mandát neb odevřený list, v kterým se
delší čas nekatolíkům v Čechách zůstávati propůjčoval, s přívě
tivým, také i s ostrým napomínáním, aby oni nekatoličtí obyvatelé
s svými manželkami i s dětmi, také i vdovy, k víře katolické co
nejspíšeji snažili se přistaupiti. Sirotci pak, buď že své mateře
mají neb nemají, aby se katolíkům k chování a k cvičení dali,
aneb do klášterův aby poslání a tam v katolický víře vyučováni

na cvičeníbyli; protož také oni obojího pohlaví sirotci, také dOSpělé panny

Kamnekato
neu : Čech

odešli.

Komissařinnad refo
cí nahozen

ství.

od svých matek, od svých tet, od strejcův a ujcův brány a buď
měšťanům, zemanům, rytířům i pánům katolickým, aneb do klá—
šterův k cvičení katolickému svěřeny byli. Posledněji, kteří v svým
bludu trvali a k víře katolické přistaupiti nechtěli, ti zanechavše
svých dědičných sídel, několik set domův, obojího pohlaví, a všech
něch svých nemohovitin, do okolních i do vzdálenějších krajin: do
Foitlandu, do Míšně, do Lužic, Slezska, Polska, do Uher, do Prus.
do Rus, do sedmihradské, do denemarské i do nydrlandské země _
z království českého haufně odcházeli, mnozí statky svý za polo
vičné peníze prodavše, jako p. Karel z Žerotína, který z Čech
do Vratislavě, potom i jinam do ciziny, dlauhověký starec, odšel,
& mnozí nic za ně nedostavše.

J. M. Cská naříditi ráčila za plnomocný komissaře nad
reformaci mnohotvárného v Čechách náboženství tyto pány: arci—
biskupa pražského kardinála hraběte z Harrachu, opata Strahov—
ského Kašpara Kvestenberga, Jaroslava Bořitu hrabě z Martinic,
jinak Sinečanskýho, Fridricha panského stavu z Tallmberka &.
Krištofa Vratislava z Mitrovic, a ti všickni svůj komissařský
auřad v Praze bydlíce vykonávali. Jiní páni a rytíři po všech
krajích tohoto království s připojením duchovenstva katolického
za komissaře také zřízeni byli a v čas potřeby také vojenskau
stráž při sobě měli.

Ti páni komissaři poslali dne 27. března měsíce hejtmanům
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třích Měst pražských nařízení, aby každého Města pražského 1627

hejtman všechny měšťany v poručeném sobě Městě dal sepsatiPěrggšfnamf
& sepsané jim pánům komissařům odvésti. To pak jich popsání díly-opatu.
aby bylo na čtyry díly rozděleno: v prvním dílu neb řádu aby
popsáni byli katolíci zrození, v druhém dílu aby byli katolíci
prve předtím učiněni, v třetím aby se nacházeli kteří k víře
katolické přistaupiti připovídají, v čtvrtým dílu aby byli, kteří
zatvrdilými nekatolikymi (sic) jsauce, katolickau víru přijmauti
odpírají. Takové poručení oni hejtmané císařským rychtářům dali
a rychtářové císařští setníkům a desátníkům je k vyplnění ode
vzdali, kteří také dům od domu chodíce, hospodáře a hospodyně,
čeládku i všechny podruhy neb nájemníky svolavše, jim to poru
čení přednášeli itaké, k kterýmu z těch připomenutých čtyr řádův
kdo chce připsán býti, jich se tázali i také dle jich přiznání tak
je zapsali. To sepsání když skoncováno a nejvyšším komissařům
dodáno bylo, nalezli oni s velkým podivením v prvním, v druhým
i v třetím řádu neb dílu mimo svau naději velmi málo pozname
naných měšťanův. I vyšlo dne 12. července v příčině těch praž- Výpověď
ských měštanův následující vyrčení a výpověď, zvláště proti jich 2333; 322
čtyřem zástupcům a jako vůdcům, Starého Města pražského mě—“mmm
štanům a šedivcům, kteréhožto vyrčení tento jest výtah:

„Ráčili jsme s velikau nelibostí tomu srozuměti, kterak
v Starém Městě pražském mnozí obyvatelé nekatoličtí, měvše sobě
od J. M. Cské milostivě poručení v příčině religie (sic) neb ná
boženství, aby všickni dadauce se z bludů sektářských vyvésti,
pravé spasitedlné víře katolické dobře se vynaučiti a k též svaté
římské katolické víře v jistém termínu (to jest do Velikonoci již
pominulé) spasitedlně přistaupiti, mnohokráte v známost uvedené;
oni však v zaslepenosti své urputně trvajíce &všelijakých neslušných
a netrefných, jen k průtahu této spasitedlné reformaci vedaucích
výmluv a úskokův užívajíce, naposledy tím zavírají, že od svého
navyklého náboženství (ješto ničemně zavedení v bludích sektář
ských vězejí) nikoliv odstaupiti nemíní, tudy jiným na sobě ve
liké pohoršení dávajíce, tak že mnozí, kteří by se sice snáze na
praviti dali, na ně se ohlédajíce, takovým zlým zarputilosti pří—
kladem od obrácení se z domnělého na pravé svaté náboženství
hrubě dlauho zdržování jsau. Mezi kterýmiž urputnými sektáři za
přední jako jiných vůdce býti se poznávají: Jan Theodor Sixt,
Jan Peldřimovský, Abraham Angel a Jan Jakub Hejden atd.
Protož ráčejí Jich milosti páni komissaři atd. jmenem a na místě
J. M. Cské urozeného pána, pana Joachima Slavatu atd. napomí

4*
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nati, aby on při J. M. Cské rychtáři, též purgkmistru a raddě
Starého Města pražského to skutečně nařídil, aby výš jmenovaní
do raddního domu povoláni a jim na konec oznámeno bylo, že se
jim ještě poslední peremptorní termín do posledního dne července
ukládá, tak aby do toho dne k nadepsané víře svaté katolické
římské opravdově přistaupili a hodnověrné, od zpovědníka svého
psané vysvědčení Jich Mtem přinesli; aneb se ihned vyprodali
a nejdéle do západu slunce téhož 31. dne Julii neb července
odsud odstěhovali a již napotom všech Měst pražských i celého
království českého dokonce prázdni byli, leč by na sebe co horšího
dočekati chtěli. A pokudž by tak brzy statky a jmění své prodati
nemohli, dovoluje se jim některé jiné (však katolické) osoby zří—
diti a splnomocniti, skrze něž by se to speněžiti a za nimi do
ciziny poslati mohlo, co by se utržilo; sami pak předce téhož
dne aby se odstěhovali. Avšak ještě před tím přidržáni býti mají
všeckna svá jmění v pořádné poznamenání uvésti, totiž která
jmění neb statky ošacována, a odtud všelijaké dluhy jejich (i výš
jmenovaný pardon za rebelství, zůstáva-li ještě kdo v restu) pla—
titi mají, ač i na pomoc placení dluhův obecních města odtud
jistá quota vzata býti má. Naposledy pak jiným nekatolickým
Pražanům, aby z těchto čtyř osob výstrahu vezmauce, sobě usmy
slili, napomenutí učiniti. atd. Datum 12. července 1627.

Tito zde jmenovaní čtyři vypovědění suplikací, žádost poni
ženau sepsavše a rozmejšlejíce, že krátký termin, v němž svých
věcí nebudau mocti rozprodati, jim nařízen jest, velmi naříkali
a aby on prodlaužen byl, snažně žádali. Na tu jejich pouíženau
žádost dána jim byla dne 23. července odpověď, a ta jich prosba
za smýšlenau pauhau výmluvu & šizuňk jim počtěna byla, s tím
doložením, aby na konec věděli, že jak oni, tak i jiní všickni to.
co vyměřeno jest, podnikati musejí. Posledně předce doloženo
bylo, chtějí-li terminu prodlaužení míti, že se jim (lei do dvauch
neděl, však aby slíbili v tom času aneb v víře katolické se vyna
učiti aneb do vězení jíti. Tím oni předčšeni byvše, pospíšili vy—
jíti, svých manželek chtíce zanechati pro vyřízení ostatních ještě
věcí svých; ale i na ty manželky dne 28. srpna měsíce výpověd
také vyšla, že nikdy ta J. M. Cské mysl nebyla, aby manželstvo
rozlučováno býti mělo, protož aby každá, nechce-li katoličkau
býti, za mužem svým se vystěhovala.

Za těmi čtyřmi jmenovanými nekatolickými Pražany jiných
několik set měšťanův z Prahy i z celého království, také 2 při
vtěleny'ch k němu zemí do ciziny po 70, někdy víc někdy míň,
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hauíně odjíti muselo, a když tak přednější obyvatelové pražští
z vlasti se vyhostili, ostatní tím snadněji a vraucněji k spasitedlné
víře katolické, k nevyslovitedlným svých duší potěšením a s věčným
jich užitkem přistupovali, odřeknauce se někteří bludu Luterového,
jiní Kalvinovéhc, jiní Pikhartského, Jednoty bratrské, &jiní jiného
náboženství kacířského. Ti však emigranti neb stěhující se (ne
exulanti neb vyhnanci) svobodu měli svůj nemohovitý statek,
totiž domy, role, zahrady, lauky a jiná pozemská zboží bud pro
dati aneb plnomocníkům katolickým k opatrování dáti; mohovitá
pak zboží, která se odvézti dala, také s sebau z vlasti vyvézti
moc měli 1).

Od pánův komissařův nad reformací náboženství dne 17. dubna
posláno bylo z Prahy raddě města Mladé Boleslavě následující
poručení: Při předcházejícím přátelském pozdravení předstírali
proti J. M. Cské obyvatelův téhož města velkau neposlušnost
a v svém bludném náboženství neustupnau jich tvrdost, nejvíceji
pak dvauch z nich, Jiříka Kezelia a Jindřicha z Semanína, ivůli
J. M. Cské tak dlauho odporujících. Protož páni komissaři
jmenem J. M. Cské že plné téhož města raddě poraučejí, aby ti
dva zatvrdilí bludníci k zanechání těch škodlivých bludův, jimiž
i jiné sprostější osoby nakazují, opravdově napomenutí byli a raději
k víře katolické přistaupili, což aby se stalo při Vstaupení Páně
na nebe, aneb konečně při slavnosti svatýho Ducha a to pod
pokutau vypověděníjich z království českéhoiz přivtělenýcb zemí.
Podobně aby také oni páni raddní na poručení pánův komissařův
všechny sausedy & obyvatele téhož města, také podruhy i čcládku
obojího pohlaví k přistaupení k víře katolické opravdově napomínali,
pokutau tvrdého, neučinějí-li oni toho, k nim přistaupení atd.
Datum v Praze 17. Aprilis 1627.

1627

Mlada-Bole
slavští ]: ví
řo katolické
upomínání.

Jiné psaní od týchž pánův komissařův také tohoto roku DvaMlada.boleslavětl
k té Mlado-boleslavské raddě z Prahy posláno bylo, jehož výtah movédéni.
jest tento: Opatrní páni a přátelé milí! Za to jsme měli, že žá
dosti naší předešlé dosti učiníte a spolu—sausede vaši, bludův
svých zanechajíce, k víře katolické přistaupějí a obzvláště ti
nejlitější dva bludníci, Jiřík Kezelius &Jindřich z Semanína, podle
jim v předešlým listu předepsaného terminu. Ale porozumíváme,
že i ti dva sektáři neb bludníci, také jiní sausedé v své přirozené
zarputilosti zůstávají a žádný sobě posavad náboženství katolické
neoblibuje. Poněvadž tehdy J. M. Cská proti takovým rebellantům

') „Historie 0 těžkých protivenstvích“ str. 265.anasl., pak 276. a násl.
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5-1 Kap. XVI. Reformace katolická; Privilegia Plzeňských.

s ním se srovnati nechtící jest, (sic), je milosti své císařskéa královské
zbavujea zkrálovství českého i z přivtělených k němu zemí vypo
vídá. My tedy jmenem J. M. Cské vám poraučíme, aby ti dva
sektáři městského práva i všech svobod a živností zbaveni a z ce
lého království českého i z přivtělených zemí co nejdříve vypově
děni byli a tak v nadepsaný den aneb nazejtří při západu slunce
z města vyšli. K tomu také poraučíme, aby všechněm Mladé
Boleslavě nekatolickým měšťanům všechna práva, kaupě, prodaje,
handle zastavena byly pod přísným trestáním; nýbrž i k tomu je
předce přísně mějte, aby oni bez odkladu při dotčeném terminu
náboženství svato-katolické přijali a jeden každý knězi katolickému
se zpovídali, pod pokutau z království vypovědění. A tak žádost
vaše 2 strany vzetí z vašeho města vojenského lidu císařského
snázeji místo najde a v tomto i v budaucím životu vám dobře
bude atd.

1 stalo se, že ti dva vejš jmenovaní a s nimi také několik
jiných vypověděni byli i také skutečně do ciziny odjiti museli.
Za nimi také mnozí tvrdošíjní dobrovolně do ciziny pospíšili,
všechno své zboží opustíce raději, nežli aby k víře katolické při
staupili.

Matauš Ulický, kaplan čáslavský, kněz nekatolický, b_vv
' z českého království vypověděn, Moravu, Uhry, Rakausy procházel

před půl letem do Čech tajně se navrátil, jat, do vězení dán,
dvakráte v městě Čáslavi mučen a posledně pro zbauření českých
sedlákův, jehož on původ byl, o nichž málo vejšeji, ipro jinj
výstupky dne 11. září měsíce k ohavné smrti veden byl, jemuž
u čáslavské šibenice kat nejprv pravau ruku uťal, potom hlavt
stal, tělo na čtyry čtvrtě rozdělil, je na čtyry koly, hlavu na pát;
kůl vstrčil a to všecko okolo té šibenice k divadlu postavil.

Ferdinand císař, král český, v sobotu po památce Proměněn
"maf Krista Pána na hoře Tábor, jinak sedmého dne měsíce srpna

v městě Vídni svým obšírným a právě otcovským listem, jeho
výpis na šesti arších viděl jsem i četl psaný, nejenomkrálů
českých i císařův římských všechna obdarování, práva a svobod;
Plzeňským potvrdil, ale také z ohledu jich v katolické víře stá
losti, jakož i také z ohledu chvalitebné a nikdy nezrušené \'ěl
nosti, kterau jejich předkové ioni vždyckny prokazovali, tak
dosavad prokazují, podobně z ohledu velikých škod, které 01
Plzeňští před, při i po obležení svého města skrz Mansfelda pf
sledním měli a v summě přes pětkráte sto tisíc zlatých rejnskýc
(jak sami jich nepřátelé v svým jednom spisu o dobytí měst
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Plzně sepsaným tehdáž svědčili) ty škody se vztahovaly; nebot 1627
jak sám on Ferdinand císař v tom svým listu dokládá, když prve
zmínku činil atyranství nepřátel nad Plzeňskými provedené vyp sal,
takto píšíc: „Však nicméně takovými ukrutnými prostředky oni
Plzenští od víry sv. římské katolické, od věrnosti a stálosti své
!: nám, císaři, králi a pánu svému, upevněné i utvrzené, jakožto
vždyckny věrní poddaní, odvrácení & odtisknuti násilně býti ne
mohli a tudy někteří o životy své, jsauce od nepřátel zmordováni,
jiní o všeckno jmění, ostatní o živnosti a k nenabytým škodám
přišli i v největší potřebnost, nauzy & bídu, v chudobu, ano
i k žebrotě přivedeni jsau. Za kterýmižto tak znamenitými a pod
statnými příčinami & pro krvavau jich Plzeňských, věrných našich
milých, při nás a při slavném domu našem rakauském zaslauži
lost etc. — On Ferdinand, mimo potvrzení všech jich svobod,
vejsad, nadání a práv, jim Plzeňským také jiné nové následující
císařské a královské milosti uděliti ráčil na budaucí věčné časy, totiž:

Předně, aby auřad plzeňský správu celého města i všech Stprůvši'?
obyvatelův jeho, jako i všeho a všelijakého statku pozemského Šu'i'afiŠicí?
a šosovního, mohovitého i nemohovitého, které dotčené město “ma'
nyní má. aneb ještě budaucně míti bude, také vší politií a juris
dikcí své, bez jakého koliv gubernátora, hejtmana, správce neb
místodržícího, neporušené a stále měl a držel.

Za druhé, vyňal on císař ty Plzeňské z jurisdikcí a com- Odpom
mandi (ta jsau slova v tom listu) i z všeho práva podkomořího 11333213;
království českého, nynějšího i budaucího, zanechaje on sobě, též “"
dědicům svým budaucím, králům českým, takový auřad a obnovení
raddy, také připovídaje, že budaucně skrze komissaře královské
auřad konšelský každoročně o Novém létě obnovován býti &auřad
purgkmistrský po pořádku z jediného na druhého konšele v čtyrech
ty'hodních pořád zběhlých, jakž od starodávna bývalo, s chvali
tebnau kostelní a raddní caeremonií přicházeti &.přenášeti se má.

Za třetí, když Mansfeld město Plzeň opanoval, hned ne- visnicezézia.
snesitedlnau summu peněz na to město uložil & takový peníze ŠŠŽdČŽ-ĚÍIŠŽŠ
aby mu složené byly, pod tyranským vyhrožováním k tomu je bnf"i>cf“fi
Plzeňské nutil. Obec i sausedé, když všechny svý, také ik té dani 'Škymfe
vypůjčený shromáždili (sic) a nimi takovau summu od nich vyhro
žovanou zaplatiti nemohli, některé své vesnice zastaviti i prodati
přinuceni byli, aby Mansfelda upokojiti mohli; takové buď zasta—
vené, buď i prodané vesnice s dvory poplužními ijinými, též
s mlejny a s vším příslušenstvím bez vší vejplaty aby se těm
Plzeňským navrátili a postaupily, on Ferdinand nejenom v létu
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1627 1622. dne 23. prosince těch vesnic držitelům, aby Plzeňským
1622 takové vesnice bez vejplaty navrátili, poručiti, ano také tímto

novým listem to své poručení obnoviti ráčil.
“WWW“ Za čtvrté, také tímto listem naším, píše on Ferdinand, jekúv, nani

;g;,šdóafg;Plzeňské od všeho ložirování, mustruňkův i durchzukův, jak
“mj- v městě našem Plzni i na předměstích téhož města, tak v dveřích je

jich poplužních, gruntech, dvorech, kmetcích a vesnicích osvobozujeme
nyní i vždycky jmenem naším i dědicův našich, budaucích králův
českých. Kdo by pak proti této vůli naší jináče činila škody
nějaké učinil, ten aby takové jim Plzeňským zcela a zauplna
vynahradil.

“ŽŠ-3113131 Za páté. poněvadž Plzenští o svau střelbu v čas jich města
rov-ana.obležení jsau přišli, jim on Ferdinand Mansfeldskau, v Plzni

zanechanau, daroval.
Dorukojem- Za šesté, město Plzeň skrze mnohá rukojemství za pře—
'ĚŠŽĚĚ'$?ledešlý císaře a krále český k velkým autratům, škodám i dluhům
3333033?-poněvadž přivedeno bylo, pročež aby v to dále potahováno nebylo,

“' ani od toho Ferdinanda, ani od žádnýho krále českýho budaucího.
Cloalvojnú- Za sedmé, aby Plzeňští své starodávné clov svých hranách

"""“" k napravování silnic, mostův i zdí městských, od lidu nepřátel
skýho postřílených & zbořených, dvojnásobně vybírali.

you trhové Za osmé, aby v Plzně trhové svobodní na kausky hovězí
'"“ “u“ a všelijaký ovčí i svinský dobytek od první středy postní až do

Božího Vstaupení na nebe v každau pondělí, v středu a v sobotu
v těch týhodních konali a tudy před tím na nejvejš schuzeni,
k nějakýmu zase vzniku a polepšení živnůstek svých přijíti mohli.

Jamu“ Za deváté, aby roční jarmark, který se osm dní před.
533133332a osm dní po sv. Bartoloměji držíval, budaucně aby se on v pondělí

“““"“ po sv. Bartoloměji držeti začal a každoročně za 14 dní trval.
„, am.; Za desáté, že plzeňští obyvatelé v časích vojenskýchzvlášt

ŽŽŠQŠ'ŠÍŠÉŽŽÍskrze obležení a dobytí města Plzně do velkých dluhův přišli
“*“ ""*"“a jeden saused plzeňský pro druhého spolu-sauseda dlužníka

venku v městech královských i věnných, také v městech panských,
městečkéch i v vesnicích obstavuňkami neb arrestem se stižují
i do vězení pro dluhy se dávají a tudy v živnostech svých velké
skrácení a ochuzení trpějí, tolikéž i při jarmarcích jejich, od
císařův a králův českých nadaných, lidé přespolní. svobodní,
městští, jeden pro druhého neb místo druhého spolu-sauseda

„mapa. právem stavním sužováni bývají a skrze takové obstavuňky svoboda
111dil'liiž—Ě',Q"“jarmarčná.se stenčuje a lehčí, poněvadž lidé přespolní k těm
“3333“ jarmarkům pro strach obstavuňkův přijíždětia přicházeti nemohau,
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protož on Ferdinand II. mocí toho svého listu to naříditi ráčil, 1627
aby žádný saused i měštěnín města Plzně, ani předměstský krom
samého jistce, žádnými obstavuňkami neb arresty stižováni, ani
lidé přespolní, též krom jistce, při jarmarcích a trzích plzeň
ských obtěžováni nebyli, & žádný purgkmistr, konšel ani rychtář
takových se neujímal, nepřijímal a nezapovídal pod própadením
neproměnitedlné pokuty sto kop grošův českých, polovice do naší Pokumqo
královské komory české a druhé polovice městu Plzni složení. kopBmw"

Za jedenácté aby formané, karníci a jiní cizozemci na 03113—15156m 0 0 z

dvě míle šíř a dýl okola města Plzně žádné obilí v vesnicích 3335.33;
neskupovali a je dále nevyváželi, ale tož obilí aby na trh do doPlznŠvo
téhož města Plzně dovožována a tu skupována i ládovana byla. D'
A pokudž se kdo proti tomu dočinil, aby takové obilí k dobrému
obecnému města Plzně pobráno a na opravu zdí městských
a jiných zřítin se obrátiti mohlo.

Ferdinand. Ad mandatum
Zdenko Ad. princeps de Lobkowicz S. C. Mtis proprium

S. R. Bohemiae cancellarius. Rafael Mnišovský.

Tento majestát neboližto zlatá bulle do quaternu trhového
druhého zlatého v čtvrtek u Vigilii sv. Ondřeje apoštola Páně
léta 1629. s povolením úředníkův pražských menších desk zemských, 1629
na vejmínku v témž majestátu doloženau a žádost Jana Koleusa
z Kolna z větší & Ondřeje Desoldato z menší raddy města Plzně,
jakožto od pnrgkmistra a raddy starších obecních i na místě vší
obce téhož města Plzně s mocným listem vyslaných & k tomu
zřízených, ve dsky zemské vložen & slovo od slova vepsán jest.

Jiřík Eliáš Telecký z Adlerbergku,
ingrossator dsk zemských.

Ferdinand I. (sic) 1) na království české když v pražském Stadice!
hlavním kostele byl korunován, jemu dle starobývalýho obyčeje “3.5.2553
českého přineseny a před ním vysypány byly lískový ořechy z Pře
myslového liští neb z lískového hauští, které z téhož Přemysla ostnu
neb z bodce blíž vesnice Stadice jmenované vyrostlo. Hledej o tom
něco víceji v Kronice „Poselkyně starých příběhův českých“ nazvané,
na listu 33. Do těch míst 1712.dne 22 máje, když jsem přijel 17,2
a všechno pozorně jsem shlížel, předně spatřil jsem mezi dosti
vysokými vrchy, na nichž dobré a zdravé víno roste, vesnici

') Má státi: III.
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Tšoka') řečenau a v ní nový kostel farní nejsvětější Trojice;
nedaleko té vesnice stojí prostranný dvůr nazván Hliňany, její
obyvatelé těch míst, Němci, jmenují Linaj neb Liuej 2), snad proto.
že v tom místě tehdáž kůň Libušín, pro Přemysla z Vyšehradu
poslaný, byv on unaven a línej, sobě odpočinauti chtěje, vále:
se; ten pak dvůr stojí v místě vlhkém.

Za druhé, viděl jsem i mými kroky měřil jsem nedaleko
téhož dvora Přemyslovo pole nevorané, na kterém stojí domek
zděnný, mající 7 rohův neb úhlův v své okrauhlosti, nedávno
vystavený; má. také on 5 oken a jedné toliko dvéře, jest pak on
od nedávnýho přívalu již porušen; v něm jeden pacholík před tau
povodní nenadálau chtěje se uchrániti, na zeď vylezl, která. když
od toho přívalu poražena byla, on do vody s tau zdí spadl a ihned
se ut0pil. Dýlka toho Přemyslového pole obsahuje 200 mých kročejův.
širokost pak jeho někde jest větší někde menší a leží ono auhorem.
a byt ono se zvoralo a osilo, osení však buď od přívalův aneb od
jiné příhody své porušení brává.

Za třetí, nedaleko od téhož pole k Přemyslový skále, do
které jeho volové dva vpadli a z které hnojná neb k ní podobná
voda teče, (ta skála, když se na ní někdo, v jistém místě stoje
dívá, osobu mužskau vypodobňuje) stojí ves Stadice nazvanáa má
8 sedlákův robotních, 2 polau-sedláky a 2 chalupníky, má také
tři svobodné dvory, dva při sobě a třetí od nich trochu vzdáleněji
stojící, z nichž jeden do Falkenova, druhý do Chomutova a třetí
do města Austí nad Labem řekau měšťanům přináleží, a bývaly
onyjněkdy těch třích sedlákův, kteří Přemysla do Prahy d0provzízeli.

Za čtvrté, při té vesnici Stadice nazvaný a při mimo
tekaucí řece, Bílina řečené, stojí mlejn, při němž i při samý tý
řece Bílině spatřuje se a stojí Přemyslovo starodávní i také dosti
husté liští, z jeho ostnu neb z rolné botky tehdáž za času téhož:
Přemysla vyrostlé, a jest ono řezanými latěmi neb slaupkami nad
člověka vyššími ohraženo, ta pak ohrada, při samé Bílině řece
stojící, lištím hojným naplněná, v své dýlce 22 a v své šírce 20
mých kročejův má. Téhož liští žádný prautek ani větvička ven 2 t)
latové ohrady (ačkoliv to liští při samý ohradě stojí a jí také
převyšuje) nevisí, nýbrž všechny ratolesti neb větvičky a lískové
prutíčko do té ohrady se skloňují; rostau na tom liští velký.
ořechy lískový královským ořechům podobní, z nichž žádný ani

]) Správně:TschochauzŘehlovice.

2) Správně: Hlinay. I
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červivý, ani prázdný nebývá. Částka těch ořechův do Prahy panu 1627

královskýmu flškálovi každoročně se posílává od pana držitele „25311503
téhož gruntu a liští, jenž nyní 1712. roku jest jeho Excellencí '“ ““““
pan hrabě Antonín z Nostic, královský v Čechách místodržící, 1712
nejvyšší hofmistr v království českým a purgkrabí v městě Egru.

Za páté, z druhé strany řeky Bíliny z jednoho vrchu teče
hojný, čistý a studený pramen a nazývá se on, „Přemyslova stu
dánka,“ Ta všechna místa ležejí mezi vrchy v rovném a veselém
položení a ti vrchové dobré i zdravé víno rodějí 1). — Viz Posel
kyni, Kroniku českau, list 33.

Vácslav císař, král český, obecně nazván Lenivý, 1393. roku Podkomoří

udělil Plzeňským to nadání, aby oni podkomořímu, když by u nich ŽÉVŠ'L'ŠJŽŠĚ
on raddu obnovoval, toliko 20 k0p grošův pražských k jeho vyži- 0350131:
vení dávati povinni byli. 1393

Léta Páně 1467. povstala v Čechách střevní avnitřní vojna, 1467
kdež Jiří z Poděbrad, odpadlec od víry katolické, válku zdvihl
proti sjednoceným s církví svatau stavům i městám.

Byl jest pan Zděněk z Šternbergka od stolice papežské za Vojnaproti
vůdce vojsku katolickému představen, toho se věrní křesťané při- R'ÉÉŠÉÍ,V
drželi, zvláště Plzeň, a svazek neb ligam sacram k obhájení víry
svaté vespolek upevnili, o kterém svazku k sněmu říšskému v Norm
berce položenému píšící, Plzeň městem nejkřestanštějším jsau na
zvali; neb ani tehdáž, když za gubernátora toliko on Jiří z Kun
statu zvolen byl, Plzeňští se v tom nepodepsali, jak svědčí Pa
prock ý sub Sternbergicis. — To však město bylo právě sůl
v očích tohoto času nejen městám království tohoto, ale i mo
ravským. Měl jest nejvyšší papež Pavel, toho jména II., starost
0 Plzeň a psal městu Holomauci, by králi Jiřímu, nad Plzeňskými
ukrutnost svau provésti se snažícímu, ani skutkem a přízni, ani
raddau a slovem nepřispěli; ale spolčili se s Holomaucem Brno,
Jihlava, Znojmo a odepsali nejvyššímu biskupu, že odboj plzeňský
proti králi nemůže se právem zastati, ani tím líčidlem osprave
dlniti, jako by obhájení víry katolické vtom vězelo, poněvadž král
stavy od jich náboženství katolického neodtrhuje a Plzeňští sami
na sebe neštěstí kují, když proti kompaktátům a přijímání pod
obojí nešetrně se pozdvihují, je tupí a haní. Zastíral se podobně
sám Jiří u stolice papežské, že by Plzeňští vespolek svár neb
sedící a rozbroj v městě byli str0pili a, obávaje se královského
trestání a přísnosti, od poslušenství jeho byli odstaupili; který

') Jirečkova Čítanka 1.48.
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mižto psaními pan Tomáš Pešina pohnut jsa, in Marte Mora
vico, nechtěl plzeňskau vraucnost v té příčině schváliti.

Přistaupilo k strasti tehdejších časův, že jak napsal Jodocus,
biskup vratislavský, Rudolfovi, biskupu lavantinskému, že prej
Přebírda (sic?) iBudějovice k straně krále Jiřího se uchejlily,
tudy druhé, tak řkauc, oko stav městský katolický v Čechách
ztratil; nicméně přivádění krále Jiřího ihned se vyvrátilo, že roz—
tržitost, která v Plzni vznikla, vlastně o víru a její obhajení
povstala, kdyžto Ondřeje Oremusa, který v kacířstvo upadl, Plzeňští
z města vyhnali, od sebe vylaučili a statek jeho confiscirovali, jak
to vyjádřil Mathias Corvinus, od katolických stavův proti Jiřímu
za krále zvolený a v Holomauci skrz legátý papežské korunovaný,
v majestátu svém Plzni vydaném, o kterém poněvadžpan Pešina
vědomosti neměl, tudy méně náchylným pro jich stranu se ukázal.
Jakož i pravena čtverá města moravská, uznavše svau pochybu,
v svazek s Plzeňskými vešli a v listu příměří, které skrze vy
slané od Casimira, krále polského, legáty, Stanislava z Ostroroha
& Jakuba z Dubné, mezi králem Jiřím a stavy katolickými na.
čas se stalo, položivše Plzeň hned po Vratislavi. po Plzni &straně
její Holomauc i Brno i ostatní tuž města se dostavily. Neméně
krále Mathiáše v svém margkrabství korunovaného opustivše, krále
Jiřího skutečně se přidrželi a Plzeň sice tak pevně, že i po smrti
Jiřího, nechtěje se Mathiáše spustiti, od Buriana z Guttensteina,
jak týž pan Pešina vypisuje, množstvím lidu válečného oble
žena byla, ale se škodau nepřátelskau, kdyžto z nich více nežli
šest set zmordovavše a ztopivše, ostatní od města odpudila').

') K zajímavé polemice mezi Pešinou a Beckovským strany Plzně za.
času krále Jiřího doložiti potřebí následující. Pokud byl Jiřík spravcem Čech,
nedošel uznání u Plzeňských, avšak po smrti Ladislavově zúčastnili se poslové
z Plzně sněmu, na. kterémž Jiřík za krále byl zvolen. Oni také jeho bez
odporu za pána svého uznávali až do konce r. I466. Tehdáž rozeslal papež
ský legat R udolf z Růdersheimu, biskup Lavantský,exkomunikačníbullu
proti Jiřímu po všech městech i hradech českých; i utvořily se v_Plzni dvě
strany, mírná, jejiž hlavou jmenuje se v některých pramenech Ondřej
Oremus, a ho rlivá. Tato hleděla vytrhnouti, se nyní 2 poslušenství krále
Jiříka, čehož také docílila přivinutím se k Jednotě Zdeňka Šternberského
& zůstala pak v nepřátelství s Jiříkem až do. jeho smrti. Co Beckovský dle
Pešiny vypravuje o válce Plzeňských s Burianem z Guttensteina, o tom viz
Palackého Děje V. I., str. 159. a násl. — Jednání mezi papežem a Plzeň—
skými, o kterém nahoře se mluví, dotekl se Beckovský již v 1. dílu své Posel
kyně na str. 889., než bohužel ne tak jasně, jako by sobě přati bylo, ježto
přece zřejmo jest, že vypravování jeho v této příčině zakládá se na li
st inác h.
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Dosáhli Plzenští za tak udatnau a zvlášť v takových pochybách 1627
a temnostech, kde i ti, jenž slaupové církve české býti se zdáli,
viklali neb klesli, zachovanau stálau věrnost a víry jasnost zvláštní
obdarování od Stolice apoštolské, dva zlatý klíče papežský do 32331225“
štítu svého, s vyslovenau zřejmau příčinau: „poněvadž proti synu “02113th
bezbožnosti Jiřímu pro víru svatú zmužile jste bojovali.“ Jenž také
originál excommunicací téhož krále Jiřího v archivu svém podnes
mají Plzeňští. Ita M. S. Plsens e.

Léta 1628. Při času masopustním pozdvihli se sedláci (jichž 1623

do čtyr tisíc pohromadě se nacházelo) na panství pana Trčky 553335333"
okolo Opočna, Nového Města a Smiřic v kraji Králo-Hradeckým ce.-hne...
a velké škody na statcích světských i duchovních činili. Od nich
jeden díl vyrazil se a došel až na panství Kostelecké nad řekau
Orlicí i na panství Castalovské a přiběhnauce oni k vesnici Lhota
Žalmanová nazvané, kněze Kamila, z řeholy sv. Benedikta, (byl
on bratr pana Kašpara Grama, nejvyššího nad jedním rege
mentem pěchoty, pána z Kostelce) dostavše, ohavně ho zamordo
vali. Měšťané pak kostelečtí nad řeknu Orlicí shromáždivše se
s Častalovskými, na ně do vesnice Lible') v noci nenadále udeřili,
jich mnoho zmordovali, zjímali aostatní zahnali, kteří přiběhnauce
k svým předešlým tovaryšům, od nichž se před tím oddělili,
novinu smutnau jim oznámili; kteří chtíce porážku svých tova
ryšův mstíti, mnohem bauřlivčji než kdy prve sobě počínali, nic
nedbajíce na otcovské napomínání svýho pána Trčky, ani na
císařský a královský komissaře. I nemohauce oni jinak skroceni
býti, hned na ně vojáci vysláni byli, těch bauřlivých sedlákův do
pěti set zmordovali, mnoho jich zajali, do Prahy přivedli a ostatní
rozehnali; z těch zajatých někteří byli kolem lámání a do kola
vpleteni, jiní na kůly vstrčeni, některým dne 4. máje měsíce nosy
i uši uřezané i také na zádech cejchové vypálení byli, a tak
znamenaní k svým živnostem propuštěni byvše, více se svýmu
pánu protiviti nechtěli.

Albrecht z Waldšteina v pátek dne 4. února 50 praporův I'ru_1v"_f_crcí
jízdných a 40 korauhví mušketyrských, který minulého roku nepřá- ““ ŠŠŠ-Ím“
tělům odňal, císaři na hradě pražským obětoval, na který se císař,
císařovna, král uherský a český i jiní páni dolů z pavlače dívali.

1) Nominativ Lihcl. — Lhota Želmanova nyní sluje Žalmanka, na
rozdíl od Lhoty téhož jmena na panství Rychnovském.
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1623 On Albrecht z Waldšteina, kníže fridlandské, dostana od Ferdi

ŠŠŠ-3163.nanda císaře knížetství Saganské ]) i také knížetství Meklenburské
““Most“ v zástavě peněžité, (lokad by se témuž Waldšteinovi ta peněžitá

summa nedala, kterau on Waldštein na vojsko císařské vynaložil.
všech téměř míst v Hollsteiuu a Meklenburku se zmocnil; však

mm Gm:potom při dobývání Glikštatu, také při Štralsundu, kterýchžto
Šíťduažmuměst nikterak se zmocniti nemohl, velkau škodu na svém vojsku

“mom vzal, ačkoliv se před obležením města Štralsundu prohlásil: a by
ono řetězy k nebi zavěšeno bylo, že on je musí dobýti. Jednáuo
potom bylo mezi císařem a dennemarským králem 0 pokoj u města
Lubeku, a ten po dlauhém rokování teprva následujícího roku
k zavření přišel.

Kámenn Na poděkování Pánu Bohu, také k věčný památce nad zpronegruntovní
my Hořívěřilými na Bílý Hoře blíž Prahy dne 8. listopadu léta 1620. obdr

“3.11.1353! ženého vítězství, před svým z Prahy do Znojma odjezdem Ferdi
lom byl' nand císař dne 25. dubna měsíce gruntovní kámen pro klášter

1520 Služebníkův Marie Panny a pro kostel pod titulem Panny Marie
de Victoria aneb Vítězitelkyně, v přítomnosti Eleonory císařovny
své manželky, Ferdinanda HI., nejstaršího syna svýho, uherského
i českého krále, kardinála z Harrachu, pražského arcibiskupa.
duchovního otce Jindřicha, zákona neb řádu duchovních Služebníkův
Marie Panny generála, také v přítomnosti mnohých vzáctných
pánův a nesčíslnýho zástupu obecného lidu položil, na kterýmžto

Nápisgrun-gruntovním kamenu následující slova jsou vytesána: Anno 1628.
3:33“ Bf die 25. Aprilis Ferdinandus II. semper Augustus, Catholicae íidei

ly Hoře.
defensor, pro gratiarum actione victoriae contra rebelles et
haereticos anno 1620. die 8. Novembris in Monte albo obtentae,
hujus sacri templi S. Mariae de Victoria primum fundamentum
posuit Urbano Pontiíice Maximo, Eleonora Gonzaga imperatrice,
Hungariae et Bohemiae rege Ferdinando III., archiepiscopo Pragensi
cardinali Ernesto ab Harrach, patre Henrico generali Ordinis
Servorum Beatae Mariae Virginis. — To jest: Léta 1628. dne 25.
dubna měsíce Ferdinand II., vždyckny rozmnožitel římské říše
a víry katolické ochrance věrný, na poděkování proti zpronevěřilým
kacířům léta 1620. dne 8. měsíce listopadu na Bílý Hoře obdrža—
ného vítězství, tohoto sv. kostela pod jménem Sanctae Mariae de
Victoria, Panny Marie Vítězitelkyně, první základ neb gruntovní
kámen položil za času Urbana papeže, v přítomnosti Eleonory
Gonzagy, císařovny,své manželky, Ferdinanda III., uherského a če

1) Správně Z a h aň ské (Sagan) ve Slezsku.
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ského krále, kardinála Arnošta hraběte z Harrachu, pražskýho 1623
arcibiskupa, též duchovního otce Jindřicha, řádu řeholních Služeb—
níkův Panny Marie generála. — Ten pak kostel i klášter d osav ad
nedostavený stojí a jmenovaný řád místo toho místa do Starého
Města pražského uveden byl, kdež při někdejším kostelu farním,
pod jménem sv. Michala archangela vystaveném, obydlí své má.

Město Brod český dne 30. dubna. všechno vyhořelo, kdo by BrodČeský
pak žhářem jeho byl, věděti se nemohlo. Při tom ohni když nějaký Whom
Martin Papaušek, auřadu konšelskýho služebník, z lásky synovské
matku svau nemocnau, aby neuhořela, z domu vynésti chtěl, ohněm
zachvácen s matkau uhořel.

Ferdinand III., uherský a český král, dne 1. máje měsíce mama
na hradě pražským neštovicemi osejpati se počal. 33,33“„333

Vyšlo opět do všech dědičných zemí nové od Ferdinanda “'““
císaře, krále českého, vyřčení v příčině mnohotvárného náboženství, pmumd
aby obyvatelé k víře katolické přistaupili, aneb v druhém půl ,ŠDIÉSÉĚL
létě, prodajíce svý statky, aby ven z země do ciziny se vyho
stili'). — Ten bohabojný pán a horlivý katolík častěji následující
slova opětovalřka: „Raději s manželkau as dítkami mými Aurnysl
žebrati půjdu a žebrotau se živiti budu, nežli bych 33232323
měl v mýchdědičných zemích kacířstvo déleji trpěti.“ “'

On Ferdinand císař minulýho roku od 18. dne října měsíce Snět'ncísař
v Praze bydleje a dne 14. měsíce června přítomnýho roku z Prahy v 323%“
s celým dvorem svým, s manželkaui s dítkami vyjeda, do Znojma
moravského města přijel, kdež stavové moravští následující sne
šení zavřeli a dáti se podvolili: 1. Každý usedlý jak křestan tak
také žid 6 zl. na čtyry terminy ročně aby dal; 2. k opatření
špíže k pomoci pomezních zámkův každý poddaný jednu měřicí
žita aby dal a ku konci měsíce října do města krajského aby
dovezl; 3. J. Mti králi českýmu novýmu, Ferdinandovi IIl., dle
starobylýho obyčeje ku korunováni 17500 zl. na čtyry terminy;
4. k svadbě téhož krále 10000 zl.; 5. Její Mti císařovně 15000 zl.;
6. knížete z Egenburgu'l) 8000 zl.; 7. za potvrzení svobod téhož
margkrabství moravského Zdeňkovi Vojtěchovi knížeti z Krumlova
a z Egenburgu, nejvyššímu kanclíři českýmu 3), 4000 zl., místo

]) „Historie 0 těžkých protivenstvích“ atd. str. 314.
') Správněz Eggenberku.
“) Zde jest mýlka, nebot nejvyšším kancléřem českým byl Z dčnck

Vojtěch Papel z Lobkovic, ale ten právě mezi sněmovanímmoravským
20. června 1628. zemřel.' Nástupcem jeho stal se Vilím hrabě Slavata.
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1628 kanclíři téhož království českého '), 2000 zl., sekretářům a jiným
při kanceláři české slaužícím 1000 zl. aby stavové moravští slo
žili; 8. mimo toho žádal on Ferdinand od těch moravských stavův
k zlepšení Nových Zámkův uherských 5000 tolarův říšských;
9. také místo posudního po krajích, vynimajíce královská města,
30000 tolarův říšských aby ti stavové ročně dávali.

Ferdinand císař skrze hrabě z Trautmansdorfu při bavorském
kurfirštu to vyhledával, aby on kurfiršt zem při řece Enns řečená
ležící, kterau v třinácti milioních (těch 13 milionův on kurfiršt
na své vojsko, s nímž království české i jiné dědičné země císaři

1616 hned od léta 1616. k poslušnosti přivésti napomáhal) od téhož
císaře zastavenau měl, zase J. M. Cské postaupil, že mu zase
J. M. Cská naproti té zemi postaupené, Enns řečené, hořejší falc
krabství, také v dolejším falckrabství čtverau osadu, mezi kterau
také se město Hajdelberk i Monhaim počítalo, dědičně na věčné
časy postaupiti račí. Kurňršt bavorský ačkoliv k takový změně
při počátku svoliti nechtěl, předstíraje tak velkau summu těch
13 milionův, také i to dokládaje, kdyby Fridrich falckrabí aneb
dědicové jeho měli se zase falckrabství ujíti a jemu je odníti, že
by nenabytau škodu bud on aneb dědicové jeho, kurtirštové ba
vorští, trpěti musel, když by jemu žádný těch třinácti milionův

353313532navrátiti, ani vynahraditi nechtěl. Ale Ferdinand císař když ho
m1- svým majestátem, pečetí i podpisem vlastní své ruky stvrzeným

ubezpečil, že ho při falckrabství i při důstojnosti kurňrštské
vždyckny věrně a všemožně hájiti chce, auo také když mu šest
kráte sto tisíc tolarův říšských složeno bylo, k tý změně on kurfiršt.
posledně svolil, domu rakauskému zem při Ennsu ležící postaupil
&.Hořejšího falckrabství se ujal.

Sv. Norbert Sv. Norbert za patrona království českého přijat a vyhlášen
„ŽÍŠŠÍŽČĚŠbyl, kteréliožto času slavná processí při které v přítomnosti

1“ J. M. Cské etc. tělo téhož svatého neseno bylo, v Praze se
konala 2).

Kusy kože— Gustav Adolf, král Švejdský, užíval v nově vymyšlených ke
"9' žených děl neb kusův, kteří dělány byly z železných tlustých

kraužkůvkoží potažených; ačkoliv ta děla k vezení ik nesení
snadná byla, však z žádného přes desetkráte vystřeliti se nemohlo.

Vácslnvz Vácslav Vilím z Raupova, stavu panského pán, náboženství
“““:Zíšw jednoty bratrské neb pikhartské, podle Vácslava Budovce z Budova

') Tím byl Otto svobodný pán z Nostic.
2) Viz nahoře str. 31. a pozn. 1.
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všech předešlých v království českém zbauřených nečestí (sic), 1623
o kterých dostatečně již psáno jest, předním původem byl, o němž
v kanceláři Anhaltské na mnoha místech hojná vysvědčení
se našlo, kterak on jest s vyslaným od Fridricha falckraběte,
panem Achaciusem z Donína, při těch zlých v Praze jednáních
největší srozumění měl, aby týž Fridrich falckrabí za krále českého
volen býti mohl. To když v skutek uvedeno bylo, ten tedy Fridrich
falckrabí, domnělý a nepořádný král český, hned toho Vácslava
Vilíma z Raupova k svý službě za tejnau raddu, za nejvyššího
komorníka svýho i také za nejvyššího kanclíře království českého
přijal, který po bitvě na Bílý Hoře blíž Prahy s tím svým do
mnělým králem ven z Prahy i také z celého království českého,
jakož také z všech přivtělených zemí ujel a poznávaje, že žádná.
více naděje nepozůstává, aby se mohl s tím svým nepodařilým
králem do Čech zase navrátiti, protož pod ochranu J. Mti kur—
ňřsta brandeburgskýho se dal a v městě Berlíně se zdržoval,
odkudž léta tohoto 1628. skrze ponížené psaní při J. M. Cské
a králi českém Ferdinandovi se kořil poddané, za milost prosil
& ji vyprosil, daje od sebe jistotu, že se pokojně chovati chce
a proti J. M. Cské, králi českému, ani proti slavnému domu rakau
skému nikdá více ničehož nevěrného do své smrti dopustiti se
nechce, jakž vejpis té jistoty a reversu jeho to vše následovně
vysvědčuje, jehož slova jsou tato:

COpia reversu, kterýž Vácslav Vilím z Raupova od sebe dal. Vám!-vaz
Já Vácslav Vilím z Raupova přiznávám se tímto reversem M33? "

a rukau mau vlastní, jakož jsem se v tomto v Čechách těžkém
rebelském pozdvižení a nepokoji, jakožto jeden hlavní a přední
původ velice zabředl a. v mnohých zlých věcech aučastna jsem
učinil, tak že skrze veliké přestaupení, mnohonásobné. přečinění
a excessí moje J. M. Cskau, uherskýho & českýho krále, jakožto
mně od Boha představenau a pořádnau vrchnost a právě přiroze
nýho krále a dědičného pána těžce jsem urazil, tudy také náležité
pokuty podle mého celýmu světu známého provinění dobře zaslaužil,
tak že jsem na ty prostředky a cesty dávno myslil, (poněvadž
J. Cská a Kská M. 2 chvalitebné a z přirozené dobroty a milosti
své mnohým zase císařskau &královskau milost prokazovati ráčil)
kterak bych s pomocí Boží a jeho svatého požehnání také od
J. M. Cské podobnou milost dojíti a dosáhnauti mohl. Pročež také
i manželka moje do Čech odjela, aby totéž skrze své pokorné
žádosti a přímluvy vyhledávala & vyprošovala, vedle mého v nej

hlubší pokoře a poddané submissí odprošujícího a supplik5ujícíhoBeckovského Poaelkyně 11.8.
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spisu, v němžto jsem se k mým těžkým a. mnohonásobným vej
stupkům přiznal, s náležitau žádostí a oplakáním J. Cskau a Kskau
M. pro Pána Boha a pro milosrdenství jeho za to poníženě žádal,
aby z svého císařského & královského důstojenství, milosti ?.
štědroty taková moje těžká přestaupení mně milostivě vážiti & per
donirovati ráčil, tak abych já na ostatek krátkosti živobytí mého
s zarmaucenau manželkau mau a s dítkami nějakého lepšího a potěši
tedlnějšího spůsobu užíti &někde v říši se osaditi mohl. Poněvadž
tedy J. Mti Cské přirozená štědrota & milost vejš dotčená má
těžká provinění pominauti a na mau poníženau & skraušenan
žádost i také na činěné za mne poníženě prosby a. přímluvy.
co se trestání života a poctivosti mé dotýče, milostivě odpustiti
ráčila, tak abych zase v svaté římské říši a v nepodezřelém místo
spolu s manželkau i s dítkami mými zase bezpečně zdržovati se
mohl, protož připovídám a slibuji moci tohoto mau vlastní rukau
psaného reversu a přitisknutím pečetě moje, že takovau vejš
jmenované J. M. Cské mnoho vysoce prokázanou milost po všechen
čas života mého netoliko srdcem a. ústy poznávati, ale také ode
všeho a. všelikého proti J. M. Cské & proti jeho slavnému domu
prakticirováui býti mohli (sic) dokonale se zdržovati a život můj
napotom tak říditi a vésti chci, aby všecken svět, kterýž vedlo
J. M. Cské Skrze škodlivý praktiky & přestaupení vysoce jemu
urazil, proti mně zaslaužilé pokuty & pomsty žádati příčiny neměl.
Tomu na svědomí vlastní rnkau tento revers psal jsem a podepsal
i také obyčejným sekrytem mým jej stvrdil. — Actum v Berlínu"
3. Junii 1628.

L S Vácslav Vilím z Raupova
rukau vlastní.

Vejpis milosti od Ferdinanda, císaře toho jmena II., Vácsla—
vovi Vilímovi z Ilaupova udělené.

My Ferdinand II. vyznáváme tímto listem obecně přede
všemi, že jest při nás toho Vácslav z Raupova poníženě vyhle
dával, abychom jemu tu císařskau a královskau milost prokázal?
a jeho při tý minulý ohavné rebelií české mnohonásobná a jakožto
předního vůdce a rádce velikého trestání hodná provinění (nad
čímž on sice srdečnau lítost má) milostivě odpustiti, na to také
i perdon psaný uděliti ráčili. Jakož tedy z přirozené dobrotivosti
a štědroty naší vždyckny více k milosrdenství nežli k přísnosti
nakloněni býti ráčíme, tak také ráčili jsme se jeho z Raupova
manželky a přátel poníženými žádostmi a za něho rozličnými
přímluvami milostivě pohnauti dáti & náš proti němu pro jelm
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zlá dočinění pojatý spravedlivý hněv v milost proměniti, a jemu
to všechno, v čem tak proti nám a proti našemu domu rakau
skému on provinil, milostivě odpustiti i odpauštěti ráčíme, i to
také v listu tomto vědomě &takovým Spůsobem činíme, aby jemu
z Raupova ten při minulý rebellií dopuštěný excess nikoliv, co
se jeho cti a života tkne, škodlivý nebyl, ani jemu, ani komu
k němu přináležejícím lidem od žádného k jejich ztenčení a k po
tupě vyčítán nebyl a býti nemohl. Naproti pak tomu té naděje
k němu jsme, že tomu všemu, čím se nám tak a našemu domu
vzáctnému vedle od sebe daného reversu zavázal, on poslušně
zadosti učiní. — Na svědomí toho tento list naší císařskau a krá
lovskau pečetí stvrditi jsme poručiti ráčili. Actum v Vídni
7. Julii 1628.

Ale on Vácslav Vilím z Raupova brzo na svůj tak přísný
revers & přípověď slíbenau i na milost císařskau zapomenul, když
on léta 1631. svojskem saským nepřátelským, spolu s Jindřichem
Matesem z Turnu do Čech, i posledně do Měst pražských přijel
a všelikým sobě nejvýš možným spůsobem předešlau rebellii svau
J. Cské & Kské Msti a pánu svému dědičnému i proti tomu vnově
od sebe danému těžkému reversu předce činiti se neoslejchal.
jiné nabádal i k tomu napomínal, že ty hlavy, které po stětí
některých předních zpronevěřilých na. věži mostu pražského proti
špitálu křižovníkův s červenau hvězdau na špicích vystavené
dosavád byly, dolů vzaté, s velkým prozpěvováním do Tejnského
Panny Marie kostela v Starém Městě pražském nesené, kdež obšírné
kázání nad nimi držáno bylo, a v tom kostele pohřbené byly,
o čemž doleji na svém místě ') i také v knize již tištěné, která
se nazývá Druhý Slaup neb Naděje, od Jana Beckovského,
křižovníka s červenau hvědau, vůbec vydané, na str. 610. obšír
nějšího toho všeho zprávy dočísti se každý může.

On Vácslav Vilím z Raupova, nalezna tehdáž ty dvéře, kde
kancelář česká i dsky zemské, oboje na hradě: pražském, při
odjezdu z Prahy pánův královských místodržících v království
českém, nejvyšších i menších pánův auředlníkův zemských, zamčené
i zapečetěné byly, chtěl ty pečetě odtrhnauti, oboje dvéře ode—
vříti a spolu s jinými zpronevěřilými Čechy, jichž tehdáž s tím
saským vojskem do Prahy mnoho se navrátilo, správy v tom krá
lovství se ujíti a dle jich vůle auřady zemský mezi sebe rozděliti

*) Tam také při r. 1631., zejmena v kapitole xvu., blíže bude nám
o tom mluviti.
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1628 chtěli. Ale když to J. Mti kurfiřstu saskému oznámeno bylo,
neráčil on chtíti k tomu povoliti, nýbrž nařídil, aby ty oboje
dvéře zavřené a zapečetěné zůstaly, a on z Raupova s jinými sobě
podobnými aby se žádné správy v království českém neujímal.

Z Prahy když vojsko saské skrze lid císařský, jehož vůdce
1632 byl Albrecht z Waldšteina, vyhnáno bylo, o čemž zdev létu 1632.

obšírněji píši, také on z Raupova s jinými sobě podobnými do
1634 ciziny utecti musel, ačkoliv on Opět s Panirem 1), švejdským gene

rálem, také i s armádau jeho do království českého vtrhl, aby
nějaké pozdvižení proti J. M. Cské spůsobil, však nic neprovedl,

2 „mm nýbrž v městě Litoměřicích v Čechách 0 rozum přijdu a s obnaženým
“išťšžfůÍ“kordem po lidech se sháněje, v svém náboženství kalvínském.

k němuž on od bludu pikhartskýho přistaupil, nešťastně zahynul 9).

Xenurqdzna Takové rzy na vinice v Praze i okolo Prahy padly, že
mm ' všechny pokazily, protož také žádného vína toho roku nebylo.

„hmm, Proti těm nekatolíkům, ;kteří svým bludem zaslepení k víře
: Lužic iz
Simka ,.,.-katolický přistaupiti nechtěli, ale raději z Čech i z Moravy do
“““““ Slezska i do Lužic odešli, vyšel dne 18. srpna nový císařský list,

aby oni všickni z Slezska i z Lužic do cizích zemí odešli, chtějí-li
Sirotciaby přísnému trestání ujíti. Také kteří koliv sirotky s sebau vyvezli,
dostavem . . . . '

bm. aby je zase dostav1h, pod pokutau přepadení všech ve vlasti mí
padův. O nekatolických ženách nařízení císařské v následujícím
roce se nachází. Kteří před vírau katolickau utíkali & v lesích
své ochránění hledali, ti z lesův, z hor a z jiných skrejší hladem
vyhnáni byli, jestli se oni po blízkých vesnicích, v kterých ještě
někteří evangelikové nekatoličtí bydleli, tajně zdržovali &almužnu
žádali, snadně vyzrazení, vojanskau mocí do nařízených míst
zpátkem přivedeni a k náboženství katolickému přidržováni byli.

pokuta„OI vyšel dne 3. března odevřený list tak zostřený, aby každý
33.333; obyvatel za každau noc, v kterau by koho cizího přechovával, sto
pm'ií'm' tolarův platiti povinnen byl 3).
Ciríacido Křižovníci Ciriaci (jichž nejvyšší mistr v městě Huy řečeném

Prahy se na
„mm. ' při klášteře svým téhož města zámku na velkým vrchu stojícím

') Správně: Bannere m.
2) StaJo se tak r. I634. V Beckovského Naději (str. 571.) čte se

k tomu ještě nasledující dodatek: Toho nešťastného příběhu dosavad svědectví
se nachází, které písebně léta 1648. dal a přitiskuutím svého sekrytu, téz“
i podpisem vlastní ruky své potvrdil pan hrabě Zdenko Vratislav z Mitrovic,
pán na Vilimově, Žerotínu, Slanského kraje hejtman atd., který toho Václava
z Raupova velmi dobře znal &.o tom všem, co s ním se dalo, dobrau zpravu měl.

a)Historie 0 těžkých pirotivenstvích“ str. 248.
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má své obydlí) do svýho kláštera sv. Kříže Většího v Starém 1628
Městěpražském, jim od 1256. roku náležejícím, se navrátili, kde 1256
také dosavad bydlejí; hledej málo víceji o nich v Poselkyni na
str. 414. Město Huy leží v biskupství Leodiccnském při hlavní řece
Moza řečené. — O těchto Ciriacích Křižovnicích knížka Ordo 1715
ordinumnazvaná a od Augustina Sartoria řadu cistercienskýho
sepsaná i léta 1715. k vytištění daná. takto píše: Tento sv. řád na
svůj počátek vzal při časích Kleta papeže, který na stolici pa
pežskau po narození Kristovém 68. roku dosedl a vidění on maje,
že mu anděl Páně červený kříž ukazuje i napomínaje ho, také
jemu pomučeje, řka: „Fac huic signo honorem,“ „Učiň tomuto
znamení počestnost.“ — To když on uslyšel, hned v své mysli
bylpohnut & napomenut bratrstvo pod jmenem sv. Kříže usta
noviti, daje těm Křižovníkům některý římský špitály k opatro—
vání, by v nich příchozím poutníkům lásku křestanskau a službu
povinnau prokazovali. Po některým čase, když církev Kristova
&celé křestanstvo od tyranův & nepřátel auhlavních utiskána
býti počala, také ti bratří Křižovníci tak sužováni byli, že do
bezpečnějšího místa uchrániti se museli, dokad to tyranské proti—
venství trochu se neutišilo. A posledněji navrátíce se do Říma,
vlídněpřijati byli, jimž také jeden pan raddní, Demetrius řečený,
(jenžposledně pro Krista Pána korunau mučedlnickau byl koru
nován) kostel v Římě pod jmenem Panny Marie, obydlí pro ně
išpitál vystavěti dal pro příchozí do Říma pautníky. A z těch
příčintaké ti Křižovníci nazváni tehdáž byli fratres s. Mariae
Demetrii. Opět oni, trpíce nesnesitelné protivenství od pohanův,
ustraniti museli a se vespolek s jinými křesťany ukrývati, dokad
ha pokojný a věk právě zlatý Konštantina Velkýho, císaře
řeckýhoneb východního, křesťana horlivýho, syna svaté Heleny
milýho,nenastal, v němž oni tehdáž také od sv. Ciriaka, jeruza
lémskýho arcibiskupa, pod ochranu, pod otcovskau péči přijati
byli,jakožto od toho, který veliký ctitel byl sv. Kříže, tehdáž
VJeruzalémě aneb na Hůře Kalvárské nalezenýho, který tehdáž
je všechny Křižovníky následujícími slovy i srdcem vzal za svý
synya pod svan péči otcovskau, řka k nim: „Ego ero vobis in
patrem, et vos mihi in filios;“ „Já budu vám za otce a vy mně
a syny budete“ Protož také od téhož sv. Ciriaka byli oni_tehdáž
nazývániCiriaci; ale i také tehdáž nestálé bylo štěstí to, ačkoliv
za veliké štěstí mohlo se pokládati ono. že z nich počet velký
v nověnastalém proti křestanův protivenství korunau mučedlnickau
od Boha byl obdařen a okrášlen tak slavně, že od téhož času ten
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1623 jich sv. řád byl nazván a oni všichni jmenováni byli „fratres
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Crucigeri de Poenitentia Beatorum Martyrum,“ „Bratři Křižovníci
od pokání a autrpení neb od spolutrpení blahoslavenýcb muče
dlníkův.“

Posledně Mahometoví neřádové pohanští celau Palestynu,
zem íilistínskau neb zaslíbenou, když křesťanům odňali i křestany
z ní vyhnali, také ti Ciriaci odjíti museli a nejdřív do Vlach
přijdauce, tam své obydlí zase našli a potom také přízni papež
skau i jiných křesťanských pánův láskau do jiných zemí křesťan
ských voláni & uvedeni i příznivě přijati byli; jakož také král
český V., Přemysl Otokar II., 1256. roku do Staré Prahy uvedl
k sv. Kříži Velkýmu. — Čti sobě v Poselkyni mojí 414. stránku.

Oni také tehdejších časův zbrojně proti mocným albigen
ským kacířům, církve Kristově auhlavním nepřátelům, chvalitebně
bojovali a rytířský se chovajíce, titul sobě skrze to zasloužili,
aby mezi řády přijati byli. Papež Alexander, toho jména 111,
regulí sv. Augustina jim udělil, by oni podle ní živi byli. Papež
Inuocencius III. na dokázání jich velké horlivosti v zastávání
a v obhajování víry Kristově volnostiavšemožnosti (sic), k jich červe
nýmu kříži připojil srdce červené, které oni na svým oděvu bílým
pod křížem nosejí, a je také on mezi canonicos regulares přijal
a k řeholnickým kanovníkům přivtělil.

Dne 28. února Česko-Lipští, Jablonští & Nimbsští (sic) neb
Semilenští museli všechny své luteránské knihy na rynk k planýři
snésti a je spáliti; také dne 11. března Pražané to učiniti museli.

Zámek Gráfenštein, jehož věže dne 9. dubna v noci roku
1622. shořela 1), byl nenadále času nočního slezen & všecken
oblaupen.

Město České Budějovice skrze domácí oheň trpělo škodu
velkau.

Léta 1629. Albrechtz Waldšteina, fridlanské, mechlenburské
a saganské kníže, k městu Magdeburku měsíce března díl císař
ského vojska poslal a to město oblehnauti rozkázal, aby z něho
žádný vycházeti, ani do něho vcházeti nemohl, raddu iobec téhož
města skrze generála Altringera, nejvyššího wachtmistra neb
strážnýho, jménem císařským napomenauti daje, aby se císaři
poslušnými ukázali & vojsko císařské do města s tan vejmínkan
i s užitkem svým přijali, že těm císařským vojákům oni magde

1) Beckovský II. 2., str. 378.
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ěmrgští měšťané ani potravu, ani přeležení nebudau povinni dáti,
poněvadž se jim z arcibiskupství magdeburského důchodův na.
vyživení bude dávati &.své přeležení na novým rynku ina vallích
budau míti. Radda pak i obec téhož města ani jednomu ani
druhému svau vůli dáti nechtěla.

Albrecht z Waldšteina když k tomu městu s ostatním císař
ským vojskem osobně přitáhl, obyvatelům vzkázal, aby se oni
v pěti dnech rozmyslili, chtějí-li císařský vojáky do města vzíti.
alice že potom k žádnému lokování připuštěni nebudau, a on
0 žádném příměří Více že nebude chtíti slyšeti. — Magdebuigští
však v svým piedešlým aumyslu nezměnitedlně trvali & vojsko
císařské do města vzíti nechtěli, od kteréhožto času mezi nimi
a mezi císařskými nepřátelstvo se začalo a časté potýkání se
dále. Poslézeji on Albrecht z Waldšteina skrze nejvyššího Pekera
a Popenheima Magdeburgským pověděti rozkázal, nechtějí-li vojáky
císařský do města vzíti, aby tři tůny zlata (posledně tu summu on
na padesáte tisíc říšských tolarův umenšil) složili, oni ale svau
nemožnost dokazovali, předstírajíce velké škody od císařských
učiněné, neboť na samém obilí na polích stojícím, které císařští
dílem požali, dílem popásli a ostatek pošlapali, více nežli na sto
tisíc tolarův říšských škodu měli. Posledně on Albrecht z Wald—
šteina, daje se bídau a. nauzí obležených hnauti a žádných peněz
od nich nevezma, s vojskem svým od města odtrhl, ztrativ při
něm v rozličných šarvátkách & vejpadích 36 vojenských auředl—
níkův, mezi nimiž .byli tři hrabata a. přes dva tisíce pěchoty;
z městských pak vojákův i z niěštanův toliko 136 mužův padlo.
Tehdejšího času zdí městských přes 50 sáhův samo od sebe
padlo a se rozvalilo, což předchůdce bylo budaucího neštěstí
velkého, které se také po dvauch letech vyjevilo, když to slavné
město od císařských dobyto a všechno zkaženo bylo.

Vojna mezi králem polským Zikmundem, toho jména III.,
a. mezi Gustavem Adolfem, králem švejdským, poněvadž v Rusích
přestati nechtěla, (nebot on král švejdský s 5000 jízdného &s 8000
pěšího vojska do Prus proti Polákům z jara táhl) pročež Poláci
o pomoc k císaři se utekli. I byl jim poslán nejvyšší Ainhaimb 1)
s 5000 pěchoty a s 2000 jízdných, kteří se také měsíce máje
s polským vojskem spojili. Králi švejdskýmu když o tý Polákův
síle povědíno bylo, zasmál se on & špásovně odpověděl: „Jestli

]) Správně Arnim, ač objevuje se též pod jmenem Arnheim, Arnymb
a p., jakž při r. 1631. uvidíme.
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1629 našich nepřátel tak mnoho jest, tím více jich porazíme a tím
3313; míněji se jich chybíme.“— Brzo na to svedena byla bitva s vojskem

*? : „W'—polským, v který Švejdové poraženi byli a jich král dvakráte
od Polákův zajat byl, však nebyv od nich poznán, zase jim
z rukauch vyšel a bez klobauku do města Marienburku autočiště

“hmm vzal, což se takto stalo: Když on král švejdský od nepřátel byl
obklíčen, jeden z nepřátel popadl ho za khynk '), který jemu přes
rameno dlauze dolů visel, král pak, nebyv od něho poznán, khynk
svůj dlauhý přes hlavu přehodil, klobauk shodil a ujížděl; opět
jiný nepřítel tak bez klobauku utíkajícího krále dohonil a za ra
meno ho popadl, ale ten od Ericha Soopa zastřelen byl, a tak
ten král podruhé 2 rukau nepřátelských ujel a toho Ericha Soopa

hhŠnauhvwna obecným sněmu za to rytířem učinil. Od té chvíle Khenigsmark,
naváděny.švejdský generál, všem svým vojákům zapověděl takový (llauhý

khynky nositi, daje všem opasovací dělati. — Po tý svého vojska
porážce on král švejdský s Poláky na šest let, až do měsíce

1635 června roku 1635., příměří učinil a svau všecknu mysl k nový

Švsejd.prhouvojně proti císaři obrátil, dokládaje v svým královským majestátu
tov“ proč?neb odevřeném listu při sněmu v městě Štokholmu držaném ná

sledující příčiny:
1. Že psaní jeho, k sedmihradskému knížeti Betlemovi Ga

1626 borovi léta 1626. poslané, od císařských přejato bylo, a jeho posel
že do vězení dán byl, který to psaní nesl; 2. že císař Polákům
vojanskau pomoc proti témuž králi bez dané příčiny dal; 3. že
kupcům švejdským handl a obchod po celý německé římské říši

1627 léta 1627. od císaře zapověděn jest; 4. Baltejského moře k půl
noci ležícího Albrecht z Waldšteina, císařského vojska nejvyšší
auředlník a vůdce, že se mocně i bezprávně roku minulého ujal
a na něm laupeže provozovati dovoloval; 5. přátelé a příbuzní
krále švejdskýho že bez viny od císařských potlačení a knížata
mechelburská, Jan Albrecht i Adolf Fridrich, (knížetství Mechel
burgské i Saganské Albrechtovi z Waldšteina minulýho roku císař
daroval) svého dědictví skrze císaře bezprávně zbaveni byli:
6.1egátům neb poslům švejdským, na sněm do města Lubeku
(kde mezi císařem a dennemarským králem 0 pokoj se jednalo)
vyslaným, že se vstaupení nepřálo a odepřelo; 7. že konfessi
augspurgskau, v německé říši utiskanau, on král švejdský zastá—

vati musí. '

Na to se on král švejdský s celau pilností k vojně proti

') Z německého Gehan ge (Sanders str. 276.), převěsný řemen.
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císaři hotoviti počal a mimo vojska, které v Prusích iv Liflandu 1629
rozloženo bylo, ještě více válečnýho lidu jak v Švejdích, tak také
v říši (odkudž sobě od mnohých, kteří ho do říše německé volali,
velkan pomoc na penězích sobě zaslíbenau měl) najímati dal.
Prostředkem toho vejš dotknutýho a s Poláky učiněného příměří
on král švejdský město Elbing, Braunsberg, Pillau, Memel i co
v Liíílandu tehdáž dobyl, sobě zanechal a Polákům Stum, Dinšov '),
Brodnicia) i jiná místa v Prusích postaupil.

Sedmihradské kníže Betlem Gabor, (jiní jej nazývají Betlemem, 13:33:13
také i já na několika místech vejšeji zde tak ho jmenuji, ačkoliv
on ne Betlem, ale Betlen Gabor jmenovati se má, dostana to
příjmění od jednoho uherského městečka. které se Betlen jmenuje)
jinak Gabriel Betlen, dne 15. měsíce listOpadu, maje věku svýho
49 let, na vodnatelnost umřel, na kteréžto knížectví po něm proti
jeho bratrovi Štěpánovi Betlemovi neb Betlenovi Jiří Rákocy,
toho jmena první, snažlivau tureckau pomocí dosazen byl. Tento 33:30;ng
Betlen Gabor o císaři Ferdinandovi II. následující svědectví po “3230“
sobě zanechal, když čaetěji říkával: „Velmi nejistá věc jest proti
Ferdinandovi císaři bojovati, kterýho ani neštěstí nesnižuje, ani
štěstí nepovyšuje, jsa on pán vždyckny jedné a stálý mysle i také
\" svých činech velmi šťastný.“

V neděli dne 29. dubna měsíce začalo se dvautýhodné milo- 31383113
stivéléto v Městech pražských, a toho dne z kostela sv. Víta z hradu
pražského do starOpražského kostela k tovaryšstvu Ježíšovému
processí vedena byla.

Svátek Početí Panny Marie v království českém ponejprve
světiti se počal.

Řeholníci sv. Ambrože, jinak Ambroziáni, od J. M. Cské Fer- Ambroaiúni
dinanda II. dovolení dostali, aby do kostela sv. Valentinau'iinrflw
! Starém Městě pražském, který od dávních let křižovníkům praž
ským s červenau hvězdau přináležel i dosavad jim přináleží,
uvedeni byli, proti kterémužto císařskému dovolení tehdejší převor
jmenovaných křížovníkův blíž mostu pražského bydlících, Martin
Šlnpecius z Labětína, hned se opřel a toliko na čas jim to pro
vykonávání Služeb Božích, až by oni od téhož císaře jiného Opatření
došli, propůjčil, jakož také potom on císař Ferdinand II. těm Usv.Vojtč
Amhroziánůmchram Páně pod jmenem sv. Vojtěcha Menšího pod “33330
Vyšehradem v Novém Městě pražském odevzdati poručil a téhož “Šín-*f*

') Diršov = Dirschan.
') Špatné čtení na místě jmena Wormditt.
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převora Martina Šlupeciusa s konventem dotčených křižovníkův
s červenau hvězdau při pořádném držení kostela sv. Valentina
s všemi důchody a příslušenství pozůstavil, protož také ten kři
žovnický řád jak před tím, hned od počátku dostání téhož kostela,
tak také potomních časův svého práva kollátorského užívaje,
biskupům i také potom arcibiskupům pražským kněze neb faráře
sv. Valentinského k potvrzení představoval, což páni staropražští
nikdá nečinívali. Vejš dotčení řeholníci Ambroziáni při kostele
sv. Valentina toliko tři čtvrti léta bydleli a odtud dle poručení
císařského zase vyzdviženi byli: křižovníkům pak s červenau
hvězdau ten sv. Valentina kostel v přítomnosti J. Mti arcibiskupské
oňciála a pánův raddních Starého Města pražského zase postaupen
a odevzdán byl.

Když se španihelští šiffové z Ameriky bohatě stříbrem i jiným
zbožím domu navracovali, od holanských šiíTův přepadeni, pře
možení izajatý byli. Takové bohatství na těch španihelských
šiďích Hollendři dostali, o jakém od 60 let slýcháno nebylo;
nebot samého stříbra, mimo jiného drahého zboží, které se do
30 millionův hollenských zlatých vztahovalo, v těch šiífích 1853
centnýře se nacházely. Když ti tak bohatí šiffové španihelští do
Hollandu připlauli, Fridrich falckrabí od Rejna, někdejší domnělý
král český, chtěje takové bohaté kořisti zhlídnauti, s nejstarším
synem svým Jindřichem Fridrichem, (někteří jej jmenovali Fridri
chem Jindřichem) jehož ou kurfiršt Fridrich falckrabí za čekance
království českého v Praze bezprávně a nepořádně vyzdvihl,
(o čemž vejš na svém místě zde se píše') do nevelkýho šiífu
vstaupil a k městu Amsterdamu po Harlémském moři se plavil;
nenadále a nešťastně nočního času potkal se s jedním velkým
hollendským šitl'em a nemoha se v tak krátkým a nebezpečným
čase, nebot také noc tmavé byla, ani jeden ani druhý šiiT vy
hnauti, ten Fridricha falckraběte šiťf od toho velkého rozrazen
byl, z něhož vejš jmenovaný Fridricha syn do moře blíž města
Harle'm nazvaného dne 17. měsíce ledna nešťastně. vpadl i také
se utopil, & sám Fridrich falckrabí sotva své živobytí s pomocí
přítomných šiíi'ařův zachoval.

Tohoto roku na obilí, na víně, na chmeli i na jiných aure
dách zemských velká neauroda byla; lidé nemajíce žita, z ovsův
sobě chleby pécti museli & těch se ještě do sytosti najísti nemohli.
Také všelijakého dobytka mnoho zhynulo. — Povodeň také veliká.

') Beckovský II. 2. str. 259.
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prvního dne října měsíce z velkých deštův u Prahy i jinde
v Čechách se strhla a až do jedenáctého dne téhož měsíce trvala,
která na mnohonácte tisíc rozličných škod na stavení i na dříví
zdělala. V Praze v Podskalí lidé v svých domích na lodích plaviti
se museli,

Tato povodeň dosahovala tehdáž do kostela sv. Valentina,
okolo něhož ležicí gruntové nazývají se Smetíštka; dosahovala
také na ryneček kostela sv. Linharta; kteréžto místo od staro
(lávna jmenuje se Hořejší ryneček, jinak v Kuchyňkach. Při
kostele sv. Valentina ryneček jmenoval se Dolejší ryneček; a ti
oba kostelové nacházejí se v Starém Městě pražském.

Dne 19. prosince narodil sev českým městě Počátky řečeném
Tomáš Jan Pešina, jehož máti třetí den po jeho porodu umřela;
on pak léta 1680. dne 3. srpna měsíce také v Pánu šťastně usnul
a tělo jeho v hlavním pražským kostele sv. Víta před kaplau Pern
štainskau odpočívá, což se poznává z hrobovýho kamena, na
kterým tento nápis vytesaný se čte: Obiit in Domino anno 1680.
3. Augusti reverendissimus et illustrissimus dominus, dominus
Thomas Pessina a Cžechorod, dominus in Oborzisstě, episcopus
Samandriensis, hujus s. Metropolitanae Ecclesiae decanus, Wisse
gradensis et Litomericensis Canonicus, S. C. R. Majestatis consi
liarius, comes palatinus, annum aetatis 51., sacerdotni 27. agens.
Vir temperans, devotus, historicus suo tempore celebris, (haec
verba imponere jussit supremus regni burggravius Bernardus
comes Martinicz) hujus ecclesiae benefactor praeclarus ac binorum
altaristarum fundator. Anima ejus vivat Deo. — To jest: Usnul
v Pánu léta 1680. dne 3. srpna vysoce důstojný & urozený pán,
pan Tomáš Pešina z Čechorodu, pán na Oboříšti, biskup saman
drienský, tohoto sv. kostela hlavního děkan, vyšehradský a lito
měřický kanovník, J. Cské a Kské Mti radda atd., maje věku
svýho padesáté jeden rok a kněžského posvěcení dvaceti sedum
let. Muž střídmý, pobožný, historik svýho času slavný, tohoto
kostela dobrodinec štědrý a dvauch altaristův fundátor. — Duše
jeho at jest živa s Bohem! — Do tohoto hrobovýho nápisu násle
dující slova: „Muž střídmý, pobožný, historik svýho času slavný,“
vysoce urozený pan Bernard, svaté římské říše hrabě z Martinic,
nejvyšší purkrabí v království českém, vložiti vzkázal a poručil 1).

Tento muž, Pánu Bohu i lidem milý Tomáš Pešina, před
skonáním živobytí svého vyžádal pro sebe od velebné kapitoly

1) č. (3. M. 1878. str. 161.
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1629 pražské tu přívětivost, aby tělo jeho v kaple Pernštainské odpo
čívání své mělo. Však v té kapli dlažba když byla. vyzdvižena,
klenutí se našlo, které když se odevřelo a světlo zpauštělo, vy
našlo se a spatřilo, že ten tak slavnýho rodu Pernšteinskýho
pohřebný sklípek, cínovými velkými umrlčími truhlemi jest vyplněn;
pročež velebná kapitola přinucena byla to tělo téhož kapitolního
děkana svýho před tau kaplu počestně pohřbiti a na místo po
hřebné mramorový velký kámen s nápisem již málo vejšeji při
pomenutým položiti.

23333; V jednom minulého roku vydaném listu císařským doloženo
“*W— bylo, že katolických mužův nekatolické ženy, nepřistaupějí-li oné

k víře katolické, také z země české i moravské mají býti vypo
věděné.

Mnozíz nejvyšších auředlníkův zemských katoličtí páni, ma.
jíce pod obojí manželky a s nimi nechtíce se rozvésti, milost
císařskau, aby oné v zemi zůstaly, vyprosili, která dne 1. máje
přítomnýho 1629. roku dána & podepsána, v sobě tuto výpověď
obsahovala, že sic oné do smrti manželův svých v zemi trpené
býti mobau, po smrti však těch svých manželův žádného dědictví

123033; aučastné býti nemají, nýbrž do ciziny vypověděné býti mají. Při
“1.3%" svadbách a při jiných hostinských schůzkách aby přítomné nebý—

valý; kdyby pak přinuceně aneb z nevyhnutedlné potřeby a po
vinnosti státi se to muselo, na posledním místě po všech kato
lických ženách aby oné sedaly.

„3233313 Na panství Fridlandském proti komissařům nad nábožen
33111 stvím pozdvižení se stalo, když duchovní otec z tovaryšstva Ježí
akém. šového zabit byl a komissař sotva ustranil. I přitáhlo císařské

vojsko, sedlákův mnoho pobilo i mnoho zjímalo, z jich mnozí
stínáni, jiní čtvrceni, jiní věšeui byli.

1630 Léta 1630. Dne 11. ledna měsíce v neděli ve všech pražských
“"$W- kostelích po kázání vyhláseno bylo Milostivé léto, které dvě

neděle trvalo. Na to v středu dne 14. téhož měsíce z kostela
sv. Víta z hradu pražského do kostela Strahovského slavná pro
cessí vedena byla.

Vojskovpo- Ledna měsíce v Čechách, v Moravě, v Slezsku, v Švábích,
"m“ v Dolejších Sasích, v Rakausích i jinde na obloze nebeské aneb

v povětří rozličná vidění se ukazovaly; nebot dvoje vojsko jízdného
i pěšího lidu, do šiku vojenského postaveno, tak se spolu potýkalo,
že lidé patrně viděli, kterak ta vojska na sebe doráželi, pikami
dlauby'mi své povinnosti konali, mečmi obnaženými blýskali, pra
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porci točili, kusy a jinau malau střelbu nabíjeli, ano také na sebe
stříleli, kterážto střelba však jako z daleka také slyšána byla. —
Na to mnoho ptactva se sletělo, které když se na dva, na tři
i někdy na čtyry haufy rozdělilo. tak se ono jedno s druhým po
týkalo, že mnoho jich na zem až do krve, ano také mnoho až do
scepenání poštípaných padlo. — Na auterek v noci, jenž byl den
4. ledna měsíce, mezi 8. a 9. hodinau polovičního orloje v povětří
nad Prahou vidíno bylo veliké blýskání a fochrování, až z něho
lidem hrůza šla. Dne 3. února od hodiny 17. až do hodiny 23.
po třikráte na obloze po dvauch duhách se ukázalo, mezi 21. ho
.linan strhl se velký vítr a následovalo velké povětří. které
v Čechách veliké škody učinilo; podobné povětří také bylo 1638.
roku. Také v mnohých studnicích v Čechách voda v krev se obrá
tila a jiné mnohé věci divné na zemi se daly, z čehož velké bu
daucí neštěstí, proměna a krve prolití v Čechách i jinde se po
zuávalo.

Při císařským dvoře časté rozmlauvání i raddy tajné držané
byly v příčině tak velkýho auřadu a svobod Albrechta z Wald
šteina; nebot čtyrem kuríirštům katolickým nelíbilo se, že on
Waldštein tak velikau moc a svobodu, v německé říši s vojskem
císařským činiti co a jak sám chce, sobě od císaře danau má.
Protož ti kurfirštové při Ferdinandovi císaři snažně to vyhledá
vali, aby jemu taková moc netoliko odňata byla, ale také aby on
z svého tak velkýho auřadu složen byl, přednášejíce při tom také
to, že sice on J. M. Cskau, celý dům rakauský i celau německau
říši k svý moci podmaní, také že on arciknížatům rakauským
\- držení koruny české i dosáhnutí rozličných jiných důstojnosti
překážku činiti bude. — Dáleji ti kuríiršti o to se také snažili,
aby kurňršt saský Hořejší i Dolejší Lužice v šesti millioních od
téhož Ferdinanda II., císaře římskéhoa krále českého, sobě zasta
vené, zase český koruně postaupil & v knížetství Meklenburgském,
které před dvaumi léty císař témuž Waldšteinovi postaupil (sic);
naproti tomu postaupení obojích Lužic aby se jistá summa peně—
žita onomu kuríirštu saskýmu vykázala, kterau když by on Wald
Štein vyplatil, aby od toho knížetství dokona upustil. I vyslal
císař Ferdinand svýho posla k tomu Waldšteinovi, meklenburg—
skýmu,fridlandskýmu &saganskýmu knížeti, jemu stížnost i žádost
hlrfírštův dávaje věděti a jeho se tázaje, zdaliž od toho Meklen
bm'gske'hoknížetství dobrovolně chce upustiti? Albrecht z Wald
šícina císaři neprodleně poslal (sic) a v něm svau Stížnost proti
kuríirštům a stavům říšským přednášel, kterak oni jej toho
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78 Kap. xvx. Žaloby na Waldštýna.

Meklenburgského knížetství, které on skrze svau věrnau vojen
skau práci a J. M. Cské věrně prokázanau službu od J. M. Cské
dosáhl, bezprávně zbaviti usilují, té jsa však on k J. M. Cské
pevný naděje, že J. M. Cská v držení nejenom toho meklenburg
ského, ale také Fridlanského i Saganského knížetství jej milostivě
potvrfliti ráčí.

To když se dále, přijel posel k císaři od kurfiršta mogutskýho
vyslaný, který císaři dokazoval, že německé říši jináěe spíšeji
spomoženo býti nemůže, leda všickni kurtiršti se sjedau; což

šteina z svýho vojanskýho auřadu propuštěn byl, sice že ten
kuríirštský sjezd svýho vinšovanýho aučinku nedosáhne.

Ale raddy císařské o tom zvěděvše, císaři jednosvorně radili,
aby Waldšteinovi jeho vojanský auřad žádným spůsobem vzatý
nebyl, poněvadž on vždyckny věrně v válečných věcech J. M. Cské
slaužil, mnoho zpronevěřilých k císařské poslušnosti přivedl a jak
v říši, tak také i jinde on s svau věrnau službau k poslušnosti
císařské co nejspíšeji ještě mnoho zpronevěřilých, jichž se dosavád
mnoho nachází a kteří se také ho spravedlivě obávají, šťastně
& snadně jistě přivede; aby pak on Waldštein z auřadu vojan—
ského prapuštěn byl, to že mnozí proti němu z nepřízně a z nená
visti činějí, aneb aby J. M. Cskau tak rozumnýho auředlníka
zbavíce, v válečných věcech J. M. Cská takový prospěch, jaký
se skrze téhož Waldšteina k ruce císařský děje, míti nemohla
a tak by tím samým, kdyby císař Waldšteiná takovýho auřadu
zbavil, sám proti sobě meč vytáhl a svým nepřátelům do rukau
vítězství samochtě dal. Mezi tím on Waldštein do Meklenburgského
knížetství svý plnomocníky vyslal, kteří přijedauce do města
Gistrov nazvaného, od stavův téhož knížetství na místě Albrechta
Waldšteina, jich knížete, věrnost a poddanost od těch meklen
burgských stavův přijímali a jim připovídali, že při jejich svobo
dách, právích a chvalitebných zvyklostech vždyckny zachování
a obhajování býti mají, co se ale náboženství dotýče, to že se
dalšímu nejmilostivějšímu císařskému nařízení zanechává. Mnozí
urozoní a přednější páni, nechtíce věrnost a poddanost tehdáž
slibovati, své niohovité zboží vzali a k švejdskému králi pod
ochranu odjeli, který také obyvatelům téhož knížetství psal a jim
připovídal, že jim po zemi i po moři nápomocen býti chce, aby
jenom zatím dobré mysle byli. —V městě Gistrovu ačkoliv tehdáž
velký počet _obyvatelův i nmoho vojákův se nacházelo, nicméně
všech věcí velký dostatek byl a velká lacinost.
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Císař Ferdinand II. dne 27. měsíce máje z Vídně s císa- 1630

řovnau, s synem svým uherským a českým králem, také s celým 3333;
dvorem svým na sněm říšský do Řezna vyjeda, tam dne 9. června 30mm“
mezi třetí a čtvrtau hodinau z poledne přijel; do kteréhožto města
Řezna kurfiršt saský i také brandeburgský toliko svý plnomocníky
poslali, ostatní pak čtyří kuríirštově, mohutský, kolínský, trevírský
& bavorský, při tom sněmu osobně se najíti dali a na něm v pří
tomnosti císařské jak oni, tak také knížata i města říšská proti

Albrechtovi Waldšteinovi své stížnosti přednášeli, totižže Wald- 3333-14533
šteinovi bez vůle & vědomí stavův říšských takový auřad byl dán, ví.
jak nikdá žádnýmu dán nebyl, a protož on, spoléhaje se na svau
svobodu a na přízeň císařskau, sobě s svěřeným vojskem císařským
činil co chtěl, lidi šacoval, jak nepřátele, tak přátele utiskoval,
proti komu válečné jíti neměl, na toho nepřátelsky táhl, mnohý
země bubil & města zpustil, slovem: všudy veliké nepřátelství
páchal, jemuž po ty časy samo brandeburgské kuríirštství (vyní
maje velké škody mnohé, které vojsko císařské v tom kuríirštství
spůsobilo) do dvadcíti milionův zlatých rejnských dáti muselo.
Dokazovali také ti na tom sněmu shromáždění, jakých nádherností
nejenom on Waldštein, ale také jiní císařského vojska auředlníci
v šatstvu, v-.-koňstvu a v jiných věcech užívají, což všechno
z mozolů—vpracovitých lidí nashromáždili. Podobně velký stížnosti
a žaloby proti císařskému vojsku, jehož nejpřednějším vůdcem
byl on Waldštein, přednášel kníže v Pumřích 1), dokládaje také
to, že do jeho pumrského knížectví on Waldšteín 31500 pěchoty
a 7540 jízdných položil, kteréžto všechno vojsko obyvatelé téhož
knížetství nejenom živiti, ale také špíži, zbraň, koňstvo, kaule,
prach a všechny vojenské potřeby do jiných zemí témuž vojsku,
když ono z toho knížectví vytrhlo, dodávati museli, tak že ty
všechny jich autruty do sta tisíc tůn zlata se vztahují, vkterémžto
tak zhubeném knížetství ochuzení lidé nemajíce co jísti, byliny,
kořínky, trávu i jiné lidem neobyčejné věci, jako nějaká nerozumná
hovada, jestli nechtěli hladem zemříti, jisti museli, avšak jich
předce několik tisíc hladem zemříti muselo, z nichž velmi mnoho
mrtvých nalezených bylo, kteří trávu a rozličných stromův listí
v ústech měli. A co při tom nejlitostivějšího bylo, že mnoho tisíc
lidu bez duchovního opatření a malé dítky bez sv. křtu umříti
museli, poněvadž od toho císařského vojska jich duchovní pastý
řové rozehnání byli. Také Vilím landkrabí z Hessu na Waldšteina

') Stočeno z německého Pommern : Pomořansko.
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tehdáž žaloval, že již jemu do sedmi milionův zlatých rejnských
dáti musel; z knížetství Wirczpurgského vyslaní také na Waldšteina
při tom říšským sněmu žalovali, že za jeden měsíc sto a dvadceti
tisíc říšských tolarův to Wirczpurgské knížectví jemu dáti muselo;
žalovali také Švábové, Normberčané_a jiná knížetství a města říšská
na toho Waldšteina i na císařské vojsko.

Takové žaloby, skrze které on Albrecht Waldštein do velké
ošklivosti přišel, slyšíce přítomní kurňřsti, všemožně o to při císaři
usilovali, aby on to své císařské vojsko propustil, s králem švojdským
a francauským pokoj zavřel, s Engličany i s Hollendry v dobré přá—
telstvo vešel & Waldšteina z jeho tak velkýho vojanskýho auřadn
propustil. Císař tolikerými a tak mocnými žalobami i žádostmi
tak mnohých vzáctných pánův byv pohnut neb raději přinucen,
k tomu Waldšteinovi, (on Waldštein tehdáž v švábském městě
Memingu bydlel a tam kudy jel, zvlášť skrze Normberk, Ulm
i skrze jiná města, všudy se jemu velká čest dála i také drahý
dary dávali) ač dosti nerad, dva stavu panského pány, Jana
Baptistu Ferdenberka') a Gerarda Kwestenberka do toho města
Memingu vyslal & jemu, co v sněmu říšským zavřeno jest, písebně
odeslal i austně oznámiti rozkázal. Těm pánům vyslaným on
Waldštein na jich přednášení i na císařské psaní následovně těm
vyslanýnr austně i také císaři písebnau odpověď dal.

Předně, že J. M. Cská svoje všeckno vojsko mně svěřiti
& mne nad ním za nejpřednějšího auředlníka zříditi ráčila, za tu
velikau mně prokázanau milost co nejponíženěji J. M. Cské děkuji
a ačkoliv jináče sem se nedonmíval, nežli že takové vojsko mně
dáleji svěřeno bude a já v tom auřadu také dáleji zachován budu,
však na poručení J. M. Cské jeho se zbavena činím a vůli
J. M. Cské všecken se odevzdávám; z a dr uh é, poněvadž J M. Cská
z ohledu mých věrných služeb mne za jedno říšské kníže vyzdvi
hnauti, ano také, abych dle mojí knížetské důstojnosti náležitě
živ býti mohl, mne lidem i zeměmi, totiž knížetstvím Fridlandským,
saganským imeklenburgským, zaopatřiti ráčila, pročež J. M. Cakau
za to poníženě žádám, aby mne při tom všem nejmilostivěji hájiti
a nade mnau ochrannau ruku držeti ráčila; z a třetí, J. M. Cskan
co nejpoddaněji žádám, cokoliv proti mně moji nepřátelé předná
šeli, jim aby v tom žádné víry dáti neráčila. 8 tak přivětivan
odpovědí on Waldštein ty císařský posly nejenom od sebe potě—
šitedlně propustil, ale také je slavně ctil i bohatě obdaroval.

*)Správně: Werd enberga.
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Posledně on Waldštein z města Memingu dle své příležitosti do 1630

Čech na svý statky a panství, jichž mnoho zvlášť v kraji Bole- feldžrín
slavským & Králo-Hradeckým měl, vesele odjel; na jehožto místo mmm
a na auřad hrabě Tilly přistaupil a vrchní správu císařského vojska,
ačkoliv s velkau potom následující proměnau a "neštěstím dostal.

Do Řezna ti páni císařští poslové navrátivše se, písebnau “$;ng
odpověď, od Waldšteinu odeslanau, císaři dodali, kterau císař 3345323
k přítomným kuríirštům poslal, na kterau oni své vysvětlení učinili “*“ “““"
toto: předně, že se on Albrecht z Waldšteina, kníže fridlandské,
saganské a meklenburgské, svýho vojenskýho auřadu dle vůle
J. M. Cské zbavuje, to že chvalitebně & velmi maudře on činí;
za druhé, knížetství a jiná panství J. M. Cská, v dědičnýchzemích
ležící, že tomu Waldšteinovi zanechati může, však co se tejče
knížectví meklenburgského, k římské říši přináležejícího, že se
oni toho jakožto audu říše, ujímají a jestli ono dle říšského
práva za takové, že ono proti císaři v něčem prohřešilo, uznáno
nebude, dáleji že ono témuž Waldšteinovi zanecháno býti nemůže,
nýbrž oni říšští stavové a kurfiršti že ho ujíti budau museti a sku
tečně také je ujímají; za třetí, jestli on Waldštein kurfiršty,
knížata a stavy říšský za svý nepřátele drží, jako by oni ho při
J. M. Cské obžalovali, v tom že on pravdu mluví, a oni také to
že zapírati nemohau, nýbrž na tom dosavad pevně stojejí, aby on
to všechno, cokoliv na jejich poddaných v říši, také ijinde vymohl
a jim odňal, zase navrátil a učiněné škody vynahradil.

Na tom v Řezně držaným sněmu král englický skrze svý xm engli
posly za Fridricha falckraběte se přimlauval a všech přítomných “135353“
kurňrštův, knížat &stavův říšskýchžádal, aby on Fridrich falckrabí mmm"
při císaři milost míti mohl a jemu důstojnost kurtirštská. i také
odňatý země (totiž oboje falckrabství) navrácené byly. Podobně
téhož Fridricha falckraběte na ten sněm vyslaní poslové o to
všemožně pracovali i také tak mnoho při císaři skrze kurfrrštův
a stavův říšských přímluvu spůsobili, že dobrau nadějí potěšeni
byli, toliko aby on Fridrich čtverau věc vykonati neprodlíval,
kterau od něho J. M. Cská. míti chce, totiž: předně, aby on CW “ve“mu včc od

Fridrich falckrabí před J. M. Cskau se kořil a za milost žádal; 3135131
za druhé, aby se koruny české i také přivtělených království
českému zemí jak sám za sebe, tak také za svý potomky, falckra
bata od Rejnu, na věčné časy odřekl; za třetí, aby se ani na
Hořejší ani na Dolejší falckrabství více nepotahoval; za čtvrté,
aby žádnau jednotu a sjezdy v říši budaucně nezačínal. — Ti
obojí poslové slyšíce ty čtvery věci, svým pánům je přednésti

6Beckovského Poeelkpiě II. 8.
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1630 připovědčli, vyhledávajíce při J. M. Cské snažlivě také to, aby
on falckrabí z achtu propuštěn byl.

gig-tma, Kral švejdský poněvadž čím déle tím více se sílil a k ně
"2352351mecké říši se blížil, Ferdinand císař dne 18. srpna měsíce psaní

P“ k němu vyslal, napomínaje ho, aby od svého předsevzetí upustil
a k německé říši s vojskem svým nepřistupoval, méněji onu hubiti
se osměloval; podobné napomenutí písebné kuríiršti v Řezně
shromáždění tomu švejdskýmu králi poslali. On nicméně, maje
toliko tehdáž 15000 svého vojska, s ním se přes moře na půdu
německé říše přeplavil, vystaupil a nejprv knížetství neb ostrov

23:11,3:30“Rugia') nazvaný, potom ostrov Usedom, také ostrov Volín (ty tři
113213353osnovy při půlnočním moři, do něhož řeka Odra vpadá, v Pumřích

zmocnil ležejí) opanoval a o tom všem saský kurfiršt nejprvnější zprávu
císaři učinil. — Od Volínu ostrova on král švejdský hnul se
tehdáž k městu Kaminu i odtud k Štětínu &upokojiv svými trošty
Boleslava *), poslední pumrské kníže, toho obojího města lehce se
zmocnil, jemuž k pomoci vojenskýho lidu město Štětín i celý

fzgfímffmPumry padesáte tisíc tolarův říšských dáti muselo; po Štětínu
"ch- vzal také on město Damm, Stargart, jinak Starý Hrad, i jiná. města.

mnohá. Odtud potom do meklenburgskýho knížetství se obrátil,
zanechaje v Pumřích Gustava Horna, svýho věrnýho vojanskýho
auředlníka, jemuž ačkoliv císařští z města Garcu i z Grajfenhagu
velké nepříležitosti činili, však když se král z meklenburgského
knížectví do Pumrův navrátil, i ti odtud vytlačeni byli. Císař
i německá říše celá, poznávajíce to při králi švejdským, že on
od svého předsevzetí upustiti nechce, vespolek se radili, koho za
nejvyššího generála na místě Albrechta Waldšteina nad vojskem
císařským ustanoviti mají. Někteří sice radili, aby ten auřad
brandeburgskýmu knížeti dán byl, ale raddy císařské dajíce dva
nácte podstatných příčin, pro které se to státi nemůže, kurfiršty,
také i císaře, k tomu naklonili, že ten auřad Janovi Cerklasovi

Tillyvojsk.hraběti z Tilly dán a on generálem leiitnantem nazván byl.
323232. Švejdského vojska, kterého se již tehdáž do čtyrydceti tisíc nachá
sa,-šla., zelo a v sobě Švejdy, Finy, Lifflandy, Němce, Engličany a jiný
“5353311“národy obsahovalo, přednější auředlníci tehdáž byli tito: Gustav

Horn, Mikuláš hrabě z Brachy, Jan Filip hrabě z Ortenburku,

*) Správně: Rujana.
') Správně: Boguslava XIV. ——Byl to poslední, ovšem již poněm—

čilý, panovník slovanského původu v Pomořansku, poslední živá.upomínka
na veliké říše Slovanů pobaltických.
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Wolfgang Jindřich z Baudys, Jan Panyr, Reingrof Otto Ludvík, 1630
Jindřich Mates z Turnu, Maximilián Taibl, Achacius Tot, Ditrich
z Falkenberku, Alexander Lesle, Linhart Torstenson &jiní mnozí,
u nichž mnoho císařských vojakův službu vzalo. Ta vojna mnoho
let pořad trvala 3 říši německé, zemi české, bavorské, moravské,
rakauské, slezské i jiným zemím velice škodnau byla, jakž se o ní
v následujících letech krátká zmínka zde děje.

Z kostela od sv. Jakuba ze Starého Města pražského v neděli Procesníz
dne 6. října měsíce slavná. processí za Strahovskau bránu (která 53332331
až na Bílau Horu jíti měla) vedena byla, kdež v rovině na polích, mnu“
k Bí'evnovskýmu klášteru Benediktýnskému jdauce, blíž cesty
ležících, několik stanův postavených bylo, v kterých se mnoho
malých mší svatých slaužilo, v jednom pak stanu pan sulfragán
pražský Simon Brosius z Horšteina mši velkau před zázračným
obrazem Panny Marie svato-Jakubské. kterýžto obraz při tý
processí nesen byl, v přítomnosti mnohých urozených pánův
a velkýho zástupu obecního lidu slaužil. Spíše pak nežli se mše
svaté slaužiti začaly, dvoje kázání, české a německé, na těch
polích bylo. Po skouání té pobožnosti zázračný obraz svato—
Jakubské Panny Marie s tau processí a s velkau slavností do
kostela sv. Jakuba doprovázen byl.

Veliké zatmění na slunci bylo dne 7. máje měsíce a po Zatmění
něm morová rána následovala, také drahota velká, že chudí lidé ““gif“"
hladem velmi umírali.

Okolo _Prahy na den sv. Mikuláše před večerem strhl se Hromobití.
velký vítr a následoval velký příval, blýskání, také i hromobití.

Císař Ferdinand v Římě při Svatosti papežské snažně to JanBozíaby
vyhledával, aby Jan Boží, zakladatel bratří Milosrdných, za svatého ŠÉFĚŠĚÍ
v církvi katolické vyhlášen byl. “"

Poněvadž, když toto píši, v zemi vlaské okolo města Mantua mmm, „.
řečeného naše vojsko císařské pod vůdcem Eugeniusem, savojským “"gif““
knížetem, proti Francauzům bojuje 1),věc za slušnau býti jsem
uznal, zde také o tom městu to dotknauti, co se přítomného
1630. roku s ním a s jeho knížetem zběhlo:

V noci dne 15. měsíce července předcházející mnoho císař
ských vojákův až k bráně zámku mantuánskýho tajně, mimo
silnau stráž benátskau (neboť.mantuánskému knížeti tehdáž Benat—

.) Míní se tu ta válka o španělské dědictví, jenž od r. 1701. až do
r. 1714. trvala, kdežto připomínané události z r. 1630 týkají se války o dě
dictví mantovanskó &montferratské.
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1630 čané mnoho vojska k pomoci poslali) po vodě tiše se pustilo,
kteří bránu městskau šťastně pethardau rozhodili a do města
vběhnauce koho zastihli, mordovali, Mantuánské kníže s synem
svým a s francauským legátem, Marescal de Estre nazvaným, do
pevnosti Porto řečené ustranil, kam také kněžna Maria s svým
malým dítětem za nimi pospíšila. Měšťané vidíce, že takový síle
odolati nebudau mocti, (také mnozí měšťané mantuánští více císaři
nežli svýmu knížeti přáli) na odpor se nepostavili. Vojáci císařští
po tři dni svau vůli v tom městě provozujíce, mnoho nepřiklád—
ného Spáchali a veliké kořistě dostali, drahé věci za laciný a malé
peníze prodávajíce. Na ráno poznávaje kníže, že v tý pevnosti,
kterau císařští prachem rozhoditi se prohlásili, dlauho neobstojí,
vzdal se a k tomu svolil, že on s synem svým, s manželkau svau
is svým vnukem do Melaty, v zemi ferrarské ležícího města,
z Mantuy se vystěhovati chce, což se také stalo. Viz o tom něco

1632 víceji zde dole v létu 1632. pod titulem: Mantua vzatá, což
všechno k této částce píináleží. '

5302131111413; Nekatoličtí Čechové i Moravané nechtíce víru katolickau
katolických-přijmauti,do ciziny když minulých let, také přítomnýho roku

i budaucně, vystěhovati museli, svý grunty za polovičné peníze,
také i všeliké zboží své přinuceni byli prodávati; kteří prodati
nemohli, ti je oželili a vrchnostem k rozebrání zanechati museli.
Někteří kupci ne za peníze, ale za zápisy tehdáž mnohý statky
kupovali. Mnoho se nacházelo těch nekatolíkův, kteří odcházejíce
do ciziny, svý dvory, své vinice, svý grunty a jiné zboží mohovité
i nemohovité svým přátelům k věrné ruce poraučeli & k věrnému
opatrování je dávali a z užitku potom těch gmntův vlastním
pánům co jenom sami chtěli, ač dosti málo, posílali. Mnozí nemo
hauce to v cizině a v chudobě postavení déle snášeti, tajně se
do vlasti navracovali a své věci lépe opatřiti chtěli, což když

' zvěděno bylo, hned k hejtmanům krajským poručení posláno bylo,
L,.,ovém_aby každý nekatolický (buď že by on ještě z vlasti, ač již vypo
"m “'““ věděný. nevyšel, aneb že by se z ciziny navrátil) kde by kolivnekatoli

“**-"n“0 bydlel, obilí a jiné věci shledával, shromážďoval, je v zemi pro
?;ÚĚLJÉ'Édával aneb je z země vyvážeti dával, aby jat, do měst krajských

dodán & do arrestu vzat byl, poznamenajíce jednoho každého
takovýho jméno, přijmění i rod; ten pak každý, kdož by takovýho
přechovával, aby na závazek vzat a na hradě pražském před
nejvyšší auředlníky zemský postaven byl. Tohoto poručení datum
bylo v Praze 11. září léta. 1628.; potom téhož roku dne 2. listo

1628 . ,
padu téhož poručení obnoveno a do lozdílných krajův v Čechách
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jakož také i následujícího 1629. roku několikráte obnovené posláno
bylo.Podobně roku přítomného 1630. dne 20. června nový odevřený
list vydán byl v Praze a přísně poručení, aby, když kdo zví,
kde se kteří takoví nekatolíci zdržují, tajně na ně aby připadl aje
jimal,poněvadž se oni božskéi císařské vůli protivějí tvrdošíjně.

1630

1629

Kteří nekatoličtí do vlasti navrátiti se chtěli, dovolení od Dovolenízs
ati muse

komissařův,nad reformaci zřízených, žádati museli. Takového dovo- oniaž“ ko
lení výtah jest tento: Jich Milosti páni, páni od J. M. Cské pána
našehonejmilostivějšího v království českém nad reformaci naří
zení komissaři ráčili z listu N. N. (tuto se dokládalo jméno i při
jmení toho nekatolickýho supplikanta) vyrozuměti, pro jaký cíl on
do království tohoto na čas jistý vrátiti se žádostiv jest. Poněvadž
on tedy dobrau o sobě dává (k některým zase psáno bylo: poně
vadžo něm Jich Milosti dobrau sobě činí) naději, jeho žádosti
místodávajíce, tohoto glcitu jemu uděluje, i také aby bezpečně
do království se dostati & v něm své věci říditi mohl, po celých
Všakšest neděl od žádného žádné těžkosti o náboženství aby ne
měl,povolují. Avšak předce s tauto zřetedlnau výminkau, aby on
hned,jakž se do království dostane, před J. Mti pány komissaře
se postavil, jaké věci tu k řízení má, oznámil a v tom času od
mužůvduchovních pobožnýcb, učených, v katolický víře vyučovati
se dal, tak aby při doběhnutí terminu skrze skraušené hříchův
vyznání aneb sv. Zpověď a skrze velebné Svátosti Oltářní pod
jednau spůsobau přijímání audem katolické církve se učiniti
&také za aud království tohoto zase přijat býti mohl; jinak on
učiní-li,žádný další čas k zdržování se v tomto království jemu
propůjčen býti nemůže. Ta zajistě neproměnné jest J. G. Mti
wile.— Datum v Praze v komissí reformací .) etc.

Našli se někteří, kteří vtomto 1630. roku počítali ty rody,
kteří tohoto roku i minulých let pro víru z království samého
českéhodo ciziny odešli a napočítali oni těch panských i rytířských
iSó rodův, v každým pak rodu 1, 2, 3, 4, 10, 20. ano i do 50
mužskéhopohlaví osob, zvlášť v rodu Kaplířovském, Gerštorfském,
Kelblovském etc. nejméně se nacházelo.

Panství Dobříšské, pět mil od Prahy v Podbrdském kraji,
Brůno hrabě Mannsfeld, císařský komorník a nejvyšší zemský
&'království českém jagrmistr neb lovec, obdržel a je za své
ledičné ujal, protož také on léta 1635. začal se psáti téhož
panství Dobříšskébo dědičným pánem.

1) „Historie 0 těžkých protivenstvích etc.“ str. 252. a. násl.
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86 Kup. XVI. Lauretanská kaple v Hájku.

Kapla Panny Marie Lauretánské v Hájku, o který vejšeji
zde častá zmínka se stala, když léta 1625. ponejprv, také roku
1630. podruhý posvěcena byla, (o jejím posvěcení at čtenář málo
vejš v 1625. roce hledá) 1) rozliční urození páni, také neurození
Panny Marie ctitelové rozličuý dary do tý kaple Marii Panně
obětovali, jako: pan kardinál arcibiskup pražský Arnošt Adalbert
hrabě z Harrachu léta 162%. dne 2. července z Prahy do Hájku
k Lauretánské Panně Marii s celým dvorem svým putoval, jehož
příklad pobožný také královský místodržící i jiní slavní páni
následovali. Po vykonané své pobožnosti obětoval on pan kardinál
Panně Marii, která v té Lauretánské nové kapli velmi se ctíti
začínala, kříž stříbrný, v kterým mimo rozličných svatých ostatkův
také částka sv. kříže se nacházela. Pan Florian hrabě Žďárské.
té Lauretánské kaple zakládatel, opatrovník a dobročinec, obětoval
1. šest dosti velkých stříbrných svícnův a čtyry stříbrné dčhánečky,
do nichž rozličné květiny pěkné, rukau lidskau draze dělané,
postavil, pro okrášlení té kaple a oltáře; 2. podobně on pan
Florian Theodor neb Ditrich hrabě Žďárský daroval do té kaple
velký stříbrný krucifix, jeho postavník z francauzového dřeva
gvajakum neb dle Řekův ebenos nazvaného & v tom krucifixovým
postavníku 22 rozličných svatých ostatkův se spatřovalo pěkně
okrášlených; 3. také dvě stříbrné korunky draze pozlacené,
českými diamantmig) & topasmi okrášlené, pro Mariji Pannu
ipro Ježíška, v korunky Panny Marie, mimo již jmenovaných
kamínkův, dva safírové & jeden červený palassius vsazen byl;
4. stříbrnau lampu, v níž by dnem i nocí světlo před obrazem
Panny Marie v té kapli hořelo; 5. osum misek na spůsob těch,
z kterých Panna Maria jídávala & které se dosavad v Loretě
v zemi vlaské nacházejí, dělaných; 6. stříbrnau Pannu Marii
v paprškách také stříbrných a pozlacených, na postavníku fran—
cauzového dřeva; 7. dosti velkau Ježíše podobiznu stříbrnau,
který jablko v ruce drží, na kterém se “také křížek spatřuje,
ryzím neb čistým zlatem, také rozličnými kamínkami okrášlené.
postavník toho obrazu Ježíšovébo udělán byl krásně z dřeva
francauzověho; 8. šest reliquiářův z téhož dřeva, stříbrnými plechy
potažených a. osumnáctmi rozličnými ostatkami svatých ozdobně.

') Viz nahoře str. 10. & pozn. l.
') O česk ých diamantech mluví se v staročeských památkách častěji

a činí se i rozdíl mezi nimi a. démanty oriontalskými. — Viz. Fr. D vorsk e 110
Naše staré obrázky str. 24. v poznámce.
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vyplněných; 9. stříbrné konvičky s talířem k nim patřícím také 1630
stříbrným, k svaté mši které se užívají; 10. stříbrný kalich pozla
cený s patenau neb s talířkem přináležejícím, na zpodku neb
noze toho kalicha velmi pracně a pěkně vyobrazena byla pašije
Pána Krista; 11. antependium neb dolejší oltáře předstčradlo zlatem
& stříbrem protkávané, v _jehožto prostředku jméno I. H. S. Ježíš,
dobrými drahými perlami vykládané, se spatřovalo.

Toho pana hraběte milá a pobožná manželka také tehdáž
do tý kaple darovala vornát i autependium z brokátu drahého;
opět jiné antependium bílé, s stříbrem protkávané i také kalich
stříbrný pozlacený s patenau neb s přináležejícím talířkem. Jiní
pobožní ctitelové a ctitelkyně Marie Panny jiný rozličné drahý
dary také tehdáž do té kaple přinášeli a Panence Mariji Laure
tánské je obětovali, jakž se to hojně od každého dočísti může
jinde itaké v Loretánské knížce, od Horaciusa Tursellina
v české řeči sepsané a u Pavla Sessia, pražského kněhtišce, vytištěné
a onomu panu Florianovi Theodorovi Žďárskému hraběti z Žďára
připsané.

Ten pan hrabě, zakladatel a dobročinec té Lauretánské nadduchov—
v Hájku kaple, o to věrně pečovati počal, aby do toho svýho Žim-ťia?
Hájku k té Lauretánské kapličce nějaký duchovní řád byl uveden, "M““
0 jehožto pobožným aumyslu když vůbec pověst vzešla, hned
jeden nový duchovní řád 0 to se všemožně staral, aby to místo
jemu ne tak z nějaké přízně, ale víceji z povinnosti postaupeno
bylo. V tom tak pobožném přemejšlení on pan Florian Theodor
hrabě Žďárský když často dlauho trval a rozmejšlel, jaký by řád
k té kapličce do Hájku uvésti měl, posledně, byv on již věkem
šešlý, v Pánu pobožně svůj život dokonal.

Syn jeho František Adam, jehož skrz Marie Panny přímluvu
od Pána Boha rodičové vyžádali, jakž o tom vejš v létu 1621. 1621
zde každý čísti může, jakožto jediný dědic a Marie Panny pobožný
milovník, svýho pana otce svatý aumysl a mínění i vůli v skutek
dovésti, řád duchovní k tý kapličce uvésti iklášter vystavěti sobě
nmínil, zvlášť když sobě rozjímal, že k tomu skutku napomínán
byl od svýho pana otce, k šťastné věčnosti již se ubírajícího
a k nebeskému všech nás Bohu Otci odcházejícího, jakož také
když jeho pan otec po smrti častěji se ukázal a napomínal, aby
řád duchovní k té Lauretánské kapli do Hájku uveden a příhodlné
obydlí neb klášter vystaven byl. — O založení toho kláštera zde
v létu 1663. doleji se zmínka činí. Podobně o uvedení k .tý 1663
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88 Kap. XVI. Privilegia pištců; Sjezd v Lipsku.

Lauretánský kapli Františkánův Basákův léta. 1659. zde dole
v krátkosti dačisti se každý může

Privilegiarum puncta tuhicines et tympanistas cancernentia
a Caesare Ferdinanda II. Ratisbanae Anno 1630. 24. Octabris
caufirmata.

1. Unus magister tantum unum tyranem conductum haheat,
paterit penes eundem conductum tyranem etiam unum suum
ňlium instruere, nec nan si aliquis magnus suum subditum ad
tyracinium dare et jam magister tyranem conductum haberet,
paterit eundem subditum ad tyracinium suscipere. Si tamen ah
eodem magnate tyranem citius in tyracinia haberet, alium magister
canducere tyranem non patest.

2. Tyra dehet legitima thara et honestis parentihus natus
esse et pra tyracinia debet 100 imperiales, medietatem ad initium,
et alteram medietatem ad íinem tyracinii deponere.

3. Qui magister prafugum tyranem ad tyracinium susciperet,
magister talem recipiens 50 imperiales mulctae dare dehet, si
nan habet pecuniam, & sua arte tam diu suspensus maneat, danec
hana mulctam deposuerit; tyra autem ille dehet ad priarem
magistrum redire.

4. Si tyra past medium annum sui tyrocinii martuus fuerit,
totius anni salare magistra persalvi dehet, si necdum medius
annus expletus fuerit, tautum 50 imperiales magistra dari dehent;
similiter, si aliquis a tyracinia recederet, salvere dehehit.

5. Quicunque magister tyranem alteri magistra abduceret,
50 imperiales mulctae deponat, et tyro ad praecedentem magistrum
redeat.

6. Martua magistra ante expletum tyracinium patest tyro
ad alterum magistrum migrare, medietatem viduae et pupillis,
alteram medietatem actuali magistra depanere dehet. Si autem
magister caelebs fuit, ista medietas salntianis dari dehehit amicis
coelibis, si amici nulli essent, ad cassam illa quote depanatur.

7. Nullus tubicen legitimatus cum nulla turnera, neque cum
ulla nan dacta tuhicine nullibi lacarum sub amissiane suae artis
infiet. Nullus turnerus audeat alibi iníiare, neque servitium apud
aliquem daminum pra tuhicine suscipere, nisi expleto sua ty
rocinia.

8. Haneste edactus tuhicen apud nullum nisi nahiles viras
sub mulcta suscipiat servitium.

9. Si quis hanestus tuhicen alterum contuhicinem injuriis
impetierit et demanstrare nequiverit, pro prima více 10, pro
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secunda 20, pro tertia 30 imperiales mulctae deponat, si quarta viceid 1630
commiserit, suspendatur totaliter a sua arte et de gremio ejiciatur.

10. 11. 12. Articulus tangit solummodo magistros et tyrones
tubicines et tympanistas.

V novém zřízení zemském Ferdinand II. ohlašuje, že všechna
privilegia, svobody, nadání království českému daná, potvrzuje,
mimo těchto: 1. O svobodném náboženství; 2. o svobodném volení
krále českého; 3. o užívání při saudech samýho jazyka českýho;
4. o odaumrtí na obec připadání; 5.0 statky pozemský, aby skrze
manželstvo od rodu nebyly odcizovány 1).

Léta 1631. Dne 10. února měsíce evangeličtí páni sjezd 1631

v městě Lipsku měli, na němž v počtu velkým z celé německé ngbom
říše a mezi nimi kuríiršt saský, který toho sjezdu původ byl, "i“?','““'_
i také kuríiršt brandeburgský, knížata vejmarská, landkrabí z Hessu chtěli
i jiní mnozí najíti se dali, radíce se vespolek, jak by se onomu
císařskýmu léta 1629. vyřčení v příčině navrácení duchovních 1629
statkův a zboží v cestu vkročiti mělo, poněvadž již minulýho
roku dle poručení císařského v knížetství Wirtenbergském takový
duchovní statky zase se katolíkům navracovaly. To pak císařské
vyřčení léta 1629. po celý německé říši zavěšeno bylo takové,
aby stavové světští jak předně arcibiskupské a biskupská, tak
i jiná duchovní zboží a statky, minulých časův proti passovské
smlauvě (která. se léta 1552. stala) beZprávně opanovaná, svým 1552
předešlým držitelům navrácena byla. Taková pak zboží tejkaly se
dvojího arcibiskupství, totiž magdeburgského abremenského, biskup

ství pak dvanácterého, totiž: mindenského, halberstatského, werden- “odměna-i
ského, lubeckého, racenburgského SZ),míšenského, merspurgského, rúsejifwnu
naumburgského, brandeburgského, havelbergského, lybuského 3) a
kamenského “); všechna ta zbožía panství v Dolejších iv Hořejších
Sasích ležící mimo velkých mnohých statkův & zboží, rozličným
klášterům, kollegiátním kostelům, nejvíce pak německým Křižov
níkům přináležejících, což všechno kacíři po zavření sněmu a po
oné passovské smlauvě pobralib). To pak císařské vyřčení

') „Historie 0 těžkých protivenstvích etc.“ str. 254.
*)Správně:Racenburského matzenburg).
') Správně:Le bus ského.
') _Sprůvnč:Kam inského.
5) Arcibiskupství, biskupství, opatství a j. jež Ferdinandovým r e s t i

tu čn ím ediktem se měla. církvi katolické navrátiti, bylo m n 0 h e 111více než
se zde zejména. uvádí.
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90 Kap. XVI. Válka v Němcích.

a odevření listové nejvíce pohnulo Sasy, Brandeburky a Wittem
bei-ky, proto že oni největší díl těch duchovních statkův sobě
přivlastnili a v své dědictví uvedli. Pročež ti páni, též stavové
i města kacířské, na tom sněmu v městě Lipsku shromáždění,
společně se na tom snesli, aby takový statky předešlým držitelům
nikterak nenavracovali, nýbrž pro svau potřebu a obranu dosta
tečné vojsko najímati neprodlívali; nebot jináčeji se domnívati
nemohli, nežli že válečnau mocí k tomu nuceni budau. Ano také
ti evangeličtí páni skrze to své v nové najaté vojsko vojsku
císařskému dle možnosti zbrániti mínili, aby tak velkým neřádům,
kterých se císařské vojsko všudy, kam jenom ono přišlo, d0pau
štělo, nějaký konec aneb aspoň nějaká překážka se stala. Spíše
pak, nežli ty evangeličtí páni a stavové i města takové vojsko
najímati počali, k císaři i také k katolickým kurfiřstům i k jiným
katolickým pánům a městům psali, jich žádajíce, aby vojsko císař
ské od tak velkých zcestností & celýmu světu pohoršlivých věcí
přestalo a z jich evangelických zemí jinam odvedeno bylo, kterážto
věc skrze mnohá psaní z obojí strany dosti obšírně jednáua byla,
kterau pro její obšírnost zde klásti pomijím; jakož také k porovnání
té věci císař sjezd do Frankfurtu položil, na který se strana
katolická. i nekatolické sjela, však po porážce císařského vojska
u města Lipska, o čemž málo doleji píši, oboje strana. bez všeho
vyřízení se rozjela.

To když se mezi císařem a stranau katolickau i také mezi
stranau evangelickau dalo, král švejdský počal se s svým vojskem
k německé říši blížiti, k němuž král francký Herkulesa Char
nače ') s velkau summau peněžitau poslal a s ním, s králem švejd
ským, proti domu rakauskýmu nasledující jednotu na šest let
zavřel: předně, aby král švejdský v předsevzatý vojně trval;
za druhé, k pomoci té vojny že jemu král francauzský čtyry
kráte sto tisíc tolarův říšských dáti chce; za třetí, král fran
causký v Švejdích a král švejdský v zemi francanské aby vojsko
svobodně najímati mohl; za čtvrté, v katolických místech,
kterých se král švejdský zmocní, víru katolickau aby nerušil, aniž
v ní jakau překážku aby činil; za páté, s knížetem bavorským
a &jednocenými katolíky aby přátelství držel, jestli oni nic nepřá
telského začínati nebudau. -—Ačkoliv král švejdský k tomu všemu
svolil, však co se tejkalo dotčené summy peněžité, od krále fran—

') Správně: Charnacé.
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cauského připovědčné, musel on král francauský králi švejdskýmu
sedum rukojmům do města Štokholmu poslati.

Po zavření té smlauvy a po učiněné s králem francauským
jednotě, král švejdský vojsku svému vojenské regule neb pravidlo
patero vydal: ]. Aby vojáci jeho kostelům, školám, špitálům,
duchovním osobám v ničcmž neubližovali, aniž je šacunkami
neobtěžovali; 2. přes věc od jich krále vyměřenau a nařízenau
aby žádný jeho voják od obyvatelův, kdekoliv a kterékoliv zemi
své zimní ležení by měl, ničehož více nežádal, méněji způrně
vyhledával; 3. v zimním ležení, aby vojáci jeho 3 ložem, s octem,
hospodářovým světlem is topením spokojeni byli; 4. auředlníci
vojenští aby lid sedlský při jich vorbě a při dělání roli, také luk
i při jiných jich pracích všemožně hájili a jim v jich živnostech
žádnau překážku činiti nedovolovali; 5. kdo pak koliv by proti ně
čemu z toho všeho prohřešil a vojenský auředlník takovýho přestup
níka kdyby netrestal, má sám slušně trestán býti. — Tím paterým
chvalitebným ustanovením ten král švejdský všechny téměř evan—
gelíky v německé řísi k sobě náchylné učinil, kteří se pod jeho
ochranu dávali a s ním jednotu proti císaři a proti katolíkům
zavřeli.

On král švejdský nemaje žádnýho dostatečnýho odporu, nebot
vojsko císařské, jehož vůdce byl hrabě TilJy, proti švejdskýmu
vojsku mdlé by,lo kam koliv přisel, všechna. města i hrady (ačkoliv
tehdáž velká zima byla, na ni však on nic nedbal) lehce sobě
podmaňoval, vezma tehdáž město Lokenici, Preclov, Nový Bran
deburg i jiná v Pumřích místa. A když on král švejdský po dobytí
města Kolberku vojsko císařské z Pumrův iz Novýho Marku
vytlačil, poručil svýmu generálu Hornovi město Landsberg obleh
nauti, sám pak král s ostatním vojskem do země a knížetství
meklenburgského pOSpíchal & všechna po cestě místa sobě pod
maňoval. Císařského vojska generál-leůtenambt hrabě Tilly s sobě
svěřeným vojskem císařským k městu Frankfurtu, při řece Odře
ležícím, tehdáž pospíchal a je, jakožto klíč slezského knížetství,
vojskem opatřiv, za králem švejdským se hnul a přijda k městu
Novýmu Brandeburku, jeho se, ač po dosti velkým odporu, zmocnil
a všechny vojáky, mimo kommendanta Knajphausa a mimo někte
rých auředlníkův vojenských, zamordovati dal. Zvěděv pak, že
král švejdský při městu Šved řečeném u řeky Odry opatrně se
položil a všechny cesty zálohami ubezpečil, nesměl se za ním
pustiti, zvlášť když zvěděl, že kam koliv s svým císařským vojskem
přijde, všudy samau pustotinu a zkázu najde; protož obrátil se
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k městu Magdeburku, chtěje se ho zmocniti aneb aspoň krále
švejdskýho, kdyby témuž městu na pomoc chtěl přijíti, k bitvě
přinutiti, o čemž obojím málo nížeji. Toho času město Vídeň
v Rakausích nejenom se hradilo a pět set osob na náspích, na
zdích & vallích neb příkopích pracovalo, ale také tuze tehdáž se
o tom rozprávělo, že knížeti Albrechtovi Waldšteinovi odňaté
generálství zase navráceno má býti, které on přijmauti se zpečoval,
byv aumyslu (jak pověst o něm šla) ne císaři, ale španihelskýmu
králi vojenskau službu činiti.

V auterý dne 25. března, na den Zvěstování Panny Marie,
kardinal hrabě z Harrachu, arcibiskup pražský, v přítomnosti
mnohých vzáctných pánův i velkého zástupu obecného lidu
v Praze na Pohořelci kaplu Panny Marie Loretánské světil.

Když hrabě Tilly k městu Magdeburku se blížil, král
švejdský od města Švedu k městu Frankfurtu při Odře ležícímu
pospíchal, v kterém několik tisíc císařského vojska leželo ivšemi
vojanskými potřebami dobře opatřeno bylo a kdyby nenadálým
štěstím králi švejdskýmu do rukau nebylo se dostalo, jistě dlauhý
čas bylo by se ono brániti mohlo; které do švejdských rukauch
následovně se dostalo. Sotva Švejdové k bráně Gubenertské z kusův
stříleti počali, jeden leiitnant neb zástupník Ondřej Auer, z míšen
ského města Pegau nazvaného rozený, bez všeho poručení s vojskem
sobě svěřeným před samým večerem po řebřících na zdi městské
vylezl, čehož nenadajíce se obležení, poněvadž ještě tehdáž žádný
díl městských zdí od švejdského střílení rozvalen nebyl a nemo
hauce obležení pro dým daleko viděti, jináče se nedomnívali,
nežli že celá švejdská armáda k šturmu běží, pročež ztoho místa
utekauce, Švejdům je postaupili. Král s podivením dověděv se,
že někteří vojáci jeho již na městských zdích stojejí, hned jim
k pomoci více vojákův poslal, kteří šťastně do města přes zeď
přelezauce, bránu odevřeli a své švejdské rejtharstvo do města
vpustili. Císařští vojáci a s nimi i měšťané nevědíce co činiti,
byvše tak nenadále nepřátelským vojskem v tom městě obležení
i obklíčeni, někteří se sice brániti, jiní pak utíkati počali, jichž
Švejdové přes 17 set zmordovali, mezi nimiž nacházeli se tři
nejvyšší, také i jiní mnozí vojenští auředlníci, a přes osum set
zajali, mezi kterými také tři nejvyšší se počítali, ostatní v řece
Odře, nemohauce přes most utíkati, bídně se st0pili; z švejdské
strany toliko tři sta mužův zhynulo. Toho města král švejdský
se zmocniv, hned k městu Landsberku, kde tři regementy císařské
pěchoty & patnácté set jízdných leželo, pospíchal & to město
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v krátkým čase, když obležení několik nešťastných vejpadův do
švejdského ležení učinili a svýho kommendanta mladšího Krace
ztratili, vzdáním dostal. Generál Tilly, zvěděv o obležení města
Frankfurtu, jim k pomoci sice pospíchal, ale dostana zprávu, že
již to město Švejdové opanovali, zpátkem k Magdeburku se obrátil
a je oblehl.

O předsevzetí téhož generála Tillyho zvěděv Gustav Adolf,
král švejdský, a chtěje magdeburgským časně k pomoci přijíti, do
země brandeburgské pospíchal, jehožto vojanské moci obávaje se
brandeburgský kuríiršt, k němu vyslal a jeho žádal, aby v jeho
brandeburgské zemi žádné škody nečinil, ale dobré sausedstvo,
ano i švagrovství, tak jako vždyckny předešle činíval, věrně
zachoval. Že pak město Magdeburg již tehdáž od císařských oble
ženo bylo a král švejdský, dle učiněné s tím městem jednoty
a přípovědi, tomu městu na pomoc táhl, ano také on král kuríiršta
brandeburgského i kuríiršta saského žádal, aby s ním v jednotu
vešli, což oni pro mnohé důležité příčiny učiniti dlauho se spečo
vali; také on král od brandeburgského kurfiršta i to žádal, aby
jemu on kurtiršt svá dvě města, Spandau, jinak Spandov,i město
Cistrin 1) postaupil. To když on Brandeburk učiniti se spečoval,
s svým celým vojskem on král k Berlínu, k nejhlavnějšímu
brandeburgskému městu, se hnul, při něm se položil a kurfiršta,
aby k němu do ležení přijel, žádal, opakujíc témuž kurňrštu,
který z Berlína města do švejdskýho ležení kkráli přijel, předešlau
svau žádost, aby jemu on kurfiršt dvě již jmenovaná města pro
lepší bezpečnost a pro ochranu postaupil, sice že on král ani
městu Magdeburku k pomoci přijíti, ani potřebnau věc pánův
evangelických hájiti nebude mocti. Kuríiršt brandeburgský, nemoha
jináče učiniti, město Spandau králi postaupil, s tau však vejminkau,
aby město Brandeburg pomocí vojska švejdského od císařských
Osvobozeno bude (sic), aby král švejdský kuríirštu město “Spandau
zase postaupil. — Nyní k obležení města Magdeburku přistupme.

Kristian Vilím, markrabí brandeburgský, administrátor neb
řiditel magdeburgského arcibiskupství, proti císaři, jak vejš
dotknuto jest, s králem švejdským v jednotu vejda itaké všechny
měšťany proti císaři pozdvihna, všeliké škody vojsku císařskému
činiti se osmělili. Ačkoliv hrabě Tilly, nejpřednější auředlník
a vůdce císařského vojska, toho administrátora i všechny měšťany
pohnutedlným a jistě přátelským psaním napomínal i žádal, aby

') Kusu-in.

1631

I také
Landsberg

Švejda k
Magdeburku

táhl.

Magdeburg
ští proti cí
sařipovstali.

Tilly napo
mínal Mng

deburgský.



Magdeburg
ětí zatvrze

ní.

Magdeburg

1681

cí safátí ob
lehli.

K
Magdeburg
ětí nepomí—

nění

vzdání

94 Kap. XVI. Obležení Magdeburku.

od svého předsevzetí zlého a od jednoty s králem švejdským
učiněné, také od dalšího nepřátelství, které nad vojskem císař
ským provozovati začínají, neprodleně upustili, což jestli se nestane,
že on na jiný prostředky přinucen bude mysliti. ale administrátor
arcibiskupství magdeburgského na takové napomenutí nic nedbaje,
v svém předsevzetí zlém s svými magdeburgskými měšťany trval
3 císaři dle své povinnosti poslušen býti nechtěl. Hrabě 'l'illy,
nemoha takové zpronevěření a takovau obyvatelův magdeburg
ských spůrnost dále snášeti, s vojskem císařským 10. dubna
měsíce od Plepkova k městu Magdeburku se hnul, všechněch
blíž města ležících míst, také i předměstí, které sami Magde
burgští spálili, lehce se zmocnil a město oblehl. Magdeburgští
vidíce, že obleženi jsau, lekli se proto nejvíce, že se nedomnívali,
aby od císařského, nebo od jakého jiného vojska měli obleženi býti,
nejsauce dostateěnau špíží, ani jinými potřebami nikterak zaopa
třeni, a tak ne toliko ve všem velký nedostatek trpěli, ale také
dva toliko tisíce vojákův pěších a 250 jizdných, mimo měšťanův
a čeledínův, v tom svém městě měli, z nichž v malým čase
několik set jich se nedostávalo; nebot mnozí, nemajíce co v tom
městě jísti, jinam zutíkali, jiní z kommisního piva, které Magde
burgští velmi mantlovali, dostávajíce rozličný nemoce, mřeli a jiní
od císařského vojska zmordováni byli. Falkenberger, magde
burgský kommendant, jemuž vojsko v městě i hájení toho města
svěřeno bylo, všechny vojenský auředlníky,konšele i obec do radd—
ního domu svolal a kdo kde nepříteli odporovati má, nařídil,
také trojí vejpad z města učinil a do dvauch set císařského vojska.
zmordoval; v prvním vejpadu, aby se Magdeburgští o tři kroky
dále byli pustili, byli by nejvyššího Poppenhaima, za jednau zdí
stojícího, jistě zajali. Hrabě Tilly, spíše nežli se ty vejpady staly,
do města svýho trubače s trojím psaním poslal, z nich jedno
administrátorovi arcibiskupství magdeburgského, druhé kominen
dantovi Falkenbergerovi 1) a třetí raddě i obci téhož města nále
želo, nimi všech obležených přátelsky napomínajc i také žádaje,
aby povinnau poslušnost & věrnost J. M. Cské zachovali a město
dobrovolně vzdali, nechtějí-li do velkého nastávajícího neštěstí
samochtě padnauti. Na takové troje psaní hraběti T_illymuobležení
do ležení odpověď odeslali, dokazujíce, že oni to bez vůle kurňršta
saského, brandeburgského & bez jiných evangelických stavův
i měst, na sněmu v Lipsku sjednocených, učiniti nemohau, nýbrž

') Správně:Falkenberkovi.
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jim to přednésti musejí, žádajíce téhož hraběte, aby jich poslům 1631
svobodný pas a průchod dáti se nespečoval. Hrabě Tilly, ačkoliv
jim to učiniti připověděl, však posledně z důležitých příčin neučinil,
nýbrž sám k saskýmu, k brandeburgskýmu kurfirštu psaní poslal,
jim věděti dávaje, kterak obyvatelé magdeburgští v své zatvrdi
losti a v zpronevěřilosti dosavad trvajíce, J. M. Cské poddati se
nechtějí, na Jich Milosti kurfirštské, na stavy a na města evan
gelická se odvolávají a na cizí vojanskau pomoc očekávají; žádal
při tom on hrabě oba kuriirštý, aby oni obležený Magdeburgy
napomenuli a je od předsevzatého aumyslu odvrátiti se snažili,
sice že svau ncustupnost všickni Magdeburgští těžce želeti budau.

Mezi tím on hrabě Tilly nepřestaval město pomalu dobývati Magdeburg
a vida, že se obležení mužně bránějí, dostatečný odpor jemu “23:33"
činíce, jakož také dostana on Zprávu, že král švejdský těm oble
ženým k pomoci s vojskem svým pospíchá, i také že páni evan
geličtí silně vojsko najímají, opět troje psaní on hrabě Tilly do
města skrze svýho trubače poslal, jich napomínaje, aby od své
neustupnosti upustili, město vzdali a J. M. Cské poslušnost
a věrnost zachovali; což jestli se nestane a oni do těžkého neštěstí
padnau, ne jemu hraběti, ale sami sobě aby to všechno přičítali.
Oni ale to všechno napomenutí a tu přátelskau vejstrahu trucovitě
za hřbet vhodili & toho trubače tři dni v městě zdrželi, na pomoc
krále švejdskýho i jiných evangelických pánův se spolchajíce.
Hrabě Tilly poznávajíce, že k dobývání toho města mnoho zby
tečnýho času lnemá a že by snad od města skrz vojsko švejdské
hanebně odehnán býti mohl, velmi hustě ihned k městu tři dni
pořád ve dne iv noci stříleti poručil, čtvrtau noc od střílení
přestana, tak se stavěl, jako by od města s celým vojskem svým
ustaupiti chtěl, což obležení, velmi unaveni, vidíce, do svých pří
bytkův zvlášť měšťané na odpočinutí času ranního odešli. Hrabě
Tilly pak dle u večer zavřené raddy vojanské nenadále raničko
na čtyrech místech autok na město učiniti a k šturmu běžeti
poručil; na jedný straně lid vedl Gottfrid hrabě Poppenhaim, na
druhý Adolf kníže z Hollsteina, na třetí Wolfgang hrabě Mannsfeld,
na čtvrtý pak straně tři císařský regementy k šturmu běželi,
& když obležení, pokojně odpočívajíce, na žádnýho nepřítele
nemyslili, císařští se města zmocnili, což by se tak lehce nebylo
stalo, kdyby města kommendant Falkenberger tehdáž nebyl zastřelen mm i_sebe
a obležení kdyby prachu, olova i jiných potřebných věcí dostatek mmm
byli měli, ano také kdyby nebyli zaspali. Při dobývání toho města
hrabě Poppenhaim s vojskem svým nejmužněji pracoval a do
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města nejprvnější se dostal, jehožto vojsko rozhněvané byvši,
kohokoliv, buď ženského neb mužského pohlaví, duchovního neb
světskýho stavu a povolání, potkalo neb zhlídlo, žádnýho nešano
valo, nýbrž každýho mordovalo, zvlášť když se brány městské
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celé to město v krvi stálo; nebot kdo jenom z obyvatelův spatřín
byl. umříti musel. Ostatní měšťané jinak sobě pomocti a ty mordy,
také i svých domův laupení &.drancování přetrhnauti nevědíce,
město sami zapálili, které s pomocí velkýho větru, od desíti hodin
před polednem až zase do desíti hodin před půlnocí, všechno
shořelo & císařští vojáci od mordování i také od drancování domův
nejenom přestali, ale také ven z města, mimo těch, kteří při
zdích městských stráž drželi, všickni vyjíti museli, mnoho dobytka,
hovězího i koňského, také i mnoho osob pohlaví ženského ven
z města do Poppenhaimového ležení s sebau vyvedli a s obyvateli
magdeburgskými tak jako rozlícení nepřátelé zacházeli. — Kristián
Vilím, margkrabí brandeburgský, téhož magdeburgského arcibiskup
ství administrátor, v jediný široký cestě byv tehdáž postižen,
v levau nohu střelen, v hlavu raněn, mušketem tuze zbitý, do
Poppenhaimového ležení veden a potom i do Vídně císaři dodán
byl, o němž v následujícím roce také se zmínka děje. Tři purgmistři
s několika raddními pány, také někteří vojenští auředlníci v tom
městě (také do tisíce obojího pohlaví osobám z rozličnýho stavu,
v arcibiskupským kostele zavřeným, kde všickni až do třetího
dne bez jídla a bez pití trvali, hrabě Tilly živobytí daroval) při
živobytí zachováni, ostatní všickni zmordováni byli. Mimo celého
města shořelo šest krásných farních kostelův, z nichž někteří
olovem & někteří s křidlicí neb břidlicí (svatého Jana všecken
mědí) přikrytí byli; podobně všickni klášterové s jich kostely
shořeli, toliko arcibiskupský kostel, také Panny Marie kostel
s klášterem a sto třidceti devět (někteří píší 150) malých
rybářských na břehu při řece Labi stojících domečkův od toho
ohně neporušených státi zůstalo.

Následujícího dne časně ráno císařští vojáci z ležení do
města se navrátili, domy a sklepy navštěvovali a kde co vzíti
mohli, všechno odnášeli, nedbajíce ani na to, že mnozí z nich
od dýmu a od horka v těch sklepích zachváceni byli a se udusili,
kteří pak při živobytí zůstali, velký kořisti od stříbra. od zlata,
od šatstva i od jiných drahých věcí v těch sklepích i v jiných
podzemních skrejších našli a odnesli. V mnohých sklepích pod
zemních po pěti, po šesti i víceji osobách pospolu se nacházelo,
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kteří před nepřítelem se skryjíce, od velkého horka i od dýmu, 1631
když celé město hořelo, zaduseni byli. Piší někteří, že tehdáž od
meče, od ohně, i od střelby do třidceti tisíc obyvatelův v tom
městě zhynulo, a ti všickni do řeky Labe házeni a rybám za
pokrm dání byli. Nejžalostněji bylo na neviňátka tehdáž se dívati
&jich kvílení poslauchati, když mnohá při svých zmordovaných
v krvi ležících matkách seděli a je budíce, žalostně plakali,
s nimiž také, nemajíce ta nemluvňata žádného ušetření, ani
žádného pokrmu, ani nápoje, bídně zemříti musely. — To buď
o tom nešťastném města Magdeburku dobytí v krátkosti dotknuto,
které kdyby se bylo J. M. Cské na milost poddalo, jistě přede
šlau slávau bylo by dosavad kvetlo, které dne 20. máje měsíce
dne auterního v hromadu kamení se proměnilo. Nad tau nikdá
před tím neslýchanau téhož města zkázau celá říše německá
velice ustrnula, i také král švejdský, který veřejnau omluvu učinil,
příčinu dokládaje, proč tomu městu spíšeji k pomoci přijíti nemohl.
Na to on král švejdský jiná města i místa k své poslušnosti
pořád přiváděl, což také i hrabě Tilly k ruce J. M. Cské činil.

V tom čase od krále englickýho do Vídně k císaři poselstvímn engli
přijelo, přednášeje předešlau žádost svýho krále, aby Fridrichovi 233112353
falckraběti důstojnost kuríirštská i oboje falckrabství navráceno “Hmmm
bylo. Na tu žádost odpovědíno bylo, že ty země v rukau J. M.
Cské víceji nejsau, poněvadž z největších dvauch dílův jeden již
má král španihelský & druhý díl má kurfiršt bavorský, ostatek
pak že náleží kuríirštu mohuckýmu a okolním sausedům, kteří
nebudau chtíti, což již v své moci mají, navrátiti, a J. M. Cská
že je také nikterak k tomu nemůže nutiti. Král švejdský o té
odpovědi zvěděv, tomu Fridrichovi falckraběti k jeho zemím
itaké k důstojnosti kurfirštské dopomáhati chtěje, do obojího
ialckrabství i do jiných zemí válečně vtrhl a vnich města dobýval,
o čemž dole víceji.

Měsíce července on král švejdský zmocniv se Havelbergu, Švejdovó
jinak Havlova, města v markrabství brandeburgském ležícího, “2331st
k městu Tangermundu, sedum mil od města Magdeburku vzdále
nému, přitáhl, o čemž hrabě Tilly zvěděv, rychle tři regementy
jizdných, mezi nimiž také byl regement kyrysařův Vratislava
z Perušteina, proti němu na zvědy vyslal, kteří se blíž města
Wolmerstatu u večer rozložili; nenadále haufové švejdští v sil
nějšímpočtunaně v noci udeřili, jich mnoho zmordovali a ostatní
rozehnali, v kteréžto porážce, která se v noci dne 25. měsíce
července předcházející stala, sám Vratislav z Pernšteina, posledn'í

Beckovského Poaelkynč II. 8. 7
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z toho tak slavnýho rodu pán, zahynul a s ním také ten rod
slavný svůj konec vzal.

Generál hrabě Tilly s vojskem císařským sobě svěřeným
vůli císařského dvora chtěje vyplniti, kuríiršta saskýho, kurfiršta
brandeburgského, Vilíma landkrabí z Hessen-Kasel i jiný evange
lický pány a města napomínal, (také ti všickni častěji tehdáž od
císaře v tom napomínáni byli) aby v Lipsku mezi sebau zavřenan
jednotu roztrhli, od najímání vojska přestali, v nově najaté vojsko
propustili aneb je císaři postaupili. To když kuríirštu saskýmu
v známost uvedeno bylo, všelikým spůsobem vymlauvati se počal.
že on sám osobně, bez vůle jiných s ním sjednocených stavův
evangelických, to učiniti nemůže. Hrabě Tilly takovau odpověď
uslyšeje, k městu Hallu neprodleně pospíchal, jeho se zmocnil
a kuríirštu saskýmu, jemuž to město náleželo i dosavad náleží,
vojnu ihned oznámil; odtud hnul se on Tilly k jiným saským
městům, totiž k Mersenburku i k Lipsku, a to oboje sobě pod
manil; Lipsko toliko jeden den, jenž byl den třetí měsíce září,
dobýval. Potom hnul se k Weisenfelsu, k Naumburgu, k Czajcul)
i k jiným téhož kurfiršta městům a je všechny drancováním
vyčistil. Kuríiršt saský nevěda jináěe sobě pomocti, s králem
švejdským v jednotu vešel, jehož také kuríiršt brandeburgský
i jiná knížata evangelická., jakož i města v Lipsku sjednocená.
následovali. Po zavření té jednoty kral švejdský od toho kuríiršta
saskýho město Wittemberg pro lepší ujištění té smlauvy žádal,
které jemu také on kuríiršt nejenom s volným přes Labe řeku
přecházením postaupil, ano také pro celé vojsko švejdské dosta
tečné vyživení proti slušný záplatě dáti připověděl. Po takový
smlauvě a po zavřený jednotě cokoliv saský kurfiršt najatého
vojska tehdáž měl, s ním k armádě ěvejdské přitáhl, které kral
pilně zhlídna a do svého obydlí se navrátil, tazal se svých gene
rálův věrných, řka k nim: „Kterak se vám medle to saské “vojsko
líbí?“ Jemuž oni odpověděli: „Jistě dobře a mnozí nádherně jsau
ošaceni'. — Král to slyšíce, řekl: „Pravda jest, že jsau čistotní
lidé, já ale na mých špinavých Fínich přestávám a ty saský
posvícenský rejthary jinýmu rád přeji.“ — Nebot mezi těmi
saskými jizdnými mnoho se nacházelo rytířův, kteří ošacení byli,
jako by ne na vojnu, ale jako by na posvícení jeli.

Když král švejdský s kuríirštem saským radu držel, zdaliž
se mají s vojskem císařským bíti, aneb zdaliž jemu toliko v jeho

*)Správně: k Zerbstu.
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předsevzetí překážku mají činiti, kurňršt saský, v jehožto zemí 1631
císařskéi švejdské vojsko leželo, a nemoha je lehčeji a užitečněji

z svý země vyhostiti, radil králi, aby na Tillyho k Lipsku táhli 55133, Ši
'a s ním spíše, nežli by jemu Aldringer a Kronsfeld k pomoci Bmw) “'
přišel, bitvu svedli, což se také stalo. Hrabě Tilly o tom tažení
zvěděv, do příhodného místa u Braitenfeldu blíž Lipska se položil,
své císařské vojsko do šiku vojanskýho, pěchotu do prostředka,
rejtharstvo po stranách a kusy na jeden nevysoký vrch, maje za
sebau pohodlný vítr, uměle sice postavil, však že za sebau žádné
vojsko státi nenechal, v tom velmi chybil. Když se dne 17. měsíce
září, jenž byl den střední, saské i švejdské vojsko, při kterém
král pravé a kurňršt levé křídlo vedl, k císařskému přiblížilo,

císařštíJesus Maria, Saso-Švejdovépak Bůh s námi jednímBmw
hlasem vykřikli & bitvu v poledne začali, při které král hned
se o to snažil, aby díl toho větru, který císařští za sebau měli,
opanoval a na císařské levé křídlo po straně udeřiti mohl. Hrabě
Tilly vida, kam král s dílem svého vojska směřuje, vzal ihned
také díl svého levého křídla a šel proti králi po pravý straně;
že pak on hrabě Tilly tehdáž to své levé křídlo zemdlil, na ně nena
dále nepřátelé udeřili a celý Hollšteinský regement porazili, itaké
je ustupovati přinutili, proto že on kral mezi svý jizdný pěchotu
přimíchal a mezi císařské silně stříleti dal. Švejdové ačkoliv po
svý straně dobrau naději k vítězství měli, však po saský straně
zle se dalo; nebot Sasové nebyvše ještě nikdá, jakožto v nově

najatý lid, v potýkání, před císařskými ustupovali, zbraň odhazo- mmm:
vati i také utíkati počali. Císařští domnívajíce se, že již zvítězili
a nepřítele daleko zahnali, někteří dali se do drancování špížních
vozův a někteří za nepřáteli se pustili. O tom nešťastným Sasův
utíkám' zvěděv král, jim hned k pomoci generála Arnhaima poslal,
který vezma levé křídlo pěchoty, která se ještě nepotýkala, s ní ostat
ním Sasům, kteří ještě za druhými do utíkání se nedali, na pomoc po
spíchal & přijda nenadále na císařské, kteří drancováním špížních mmm m
vozův unaveni byli, na ně udeřil a je porazil; podobně král na 13.223..
ostatní císařské vojsko tak dlauho tiskl. až je z bojiště vytlačil,
je do večera v patách následoval, v utíkání mnoho jich zmor
doval a v pěti hodinách vítězství obdržel. Počítali někteří, že
tehdáž císařských 7600, jiní jistili že 9000 na bojišti, také
i v utíkání několik tisíc padlo, jak od Švejdův, tak iod sedlákův
po cestách a jinde zmordovaných; nebot sedláci, byvše proti
císařským rozhněvéni, všudy po vesnicích zvonili a svolávajíce se
tím zvoněním, všickni dobrau zbraní opatření, mnoho císařských

ml:

\
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po cestách zmordovali. Švejdův sotva se dva tisíce pobitých počí—
talo. Tehdáž pět tisíc při Švejdovi zajatých císařských u něho
vojanskau službu vzalo. Ztratili také císařští v té bitvě 27 kusův
a více nežli sto praporcův. Kurfiršt saský, který s mnohými svými
utíkajícími Sasy až do Eilenburgu, tři míle od Lipska, utekl,
těžce tomu uvěřil, že král švejdský nad císařskými zvítězil;
posledně, když jistau zprávu toho dostala k švejdskému králi
přijel, od krále byl přívětivě vítán i chválen, že on kurňršt toho
vítězství příčina jest, poněvadž k bitvě radil; ale že on kurfiršt
s svými Sasy z bojiště utekl, otom král žádné zmínky jemu
neučinil. Ta nešťastná. novina když do Prahy v neděli přinesena
byla, páni královští místodržící po obědě do kancelláře místo
držické sejdauce se, co by budaucně před sebe vzíti & kterak by
města pražská opatřiti měli, o to se radili. Z bitvy utíkající
císařští vojáci někteří do Lipska & jiní do města Hally ustranili,
do kteréhožto posledního města Hally také hrabě Tilly raněný
přijel & tam se převázati dal; odtud do Halberstatu on Tilly
odjel, kam také generál Peppenhaim, maje při sobě toliko dva
tisíce císařského vojska, za Tillym přijel, kde nedlauho oba
pobyvše, dáleji odjeli.

Král švejdský nechtěje při Lipsku prodlívati, to město od
císařských obsazené kuríirštu saskýmu k dobývání zanechal,
kterého se on kurfiršt dne 22. září měsíce také zmocnil, a s vojskem
svým on krúl k Mersenburku pospíchaje, tam pět tisíc zemdleněho
císařského vojska zastihl, na ně udeřil, do dvauch tisíc jich
zmordoval, ostatní zajal a je mezi své vojsko rozložil, byv on po
tý bitvě o několik tisíc vojákův silnější, nežli byl před bitvau.
Odtud táhl on k městu Hallu, které se jemu i s Moricburgem
na milost i na nemilost vzdalo, a v něm 3 kurfirštem saským
raddu držel, co dále činiti mají; zdaliž mají za generálem jíti
a jeho vojsko císařské dokona zkaziti, aneb zdaliž mají do dě
dičných zemí císařských buď skrze Bavory aneb skrze české
království vpadnauti a až k Vídni, která. také tehdáž v velkým
strachu byla, pořád upřímo jíti. Ale král na tom, ačkoliv jemu
od jiných již dotknuté věci raděné byly, pozůstal, že nechaje.
Tillyho s ostatním vojskem ustraňovati, stavy evangelický hájiti
chce a tak hluboko se od nich vzdalovati nechce. Od Hallu on
král k Erfurtu přitáhl, je opanoval a přijda do frankovské země.

„mmm , ji celau sobě podmanil. Město Nyrmberg, také i Wirczburg.
\Virczpurk

dostal i za
mok.

ačkoliv se jemu vzdalo, však wirczburgský zámek s velkau škodau
wirczburgskýho biskupa i jiných bohatých pánův, kteří do toho
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zámku svá zboží svezli, mužně se bránil; posledně, když jej král 1631
mocnau rukau dobyl, všechno zboží v něm ukryté pobral, mezi
nimiž nacházela se jedna velká truhla dukáty naplněná, kterau
když král do svého obydlí nésti por,učil dno její se prolomilo

a dukáty se vysypaly, což vojáci vidíce, do zbírání jich se dali Dukltyjaf
a nimi svý kapsy dobře špikovali, neosléchajíce se ani přítomnosti
svýho krále, který při nich stoje, na ně se díval a zasmáv se,
řekl k přítomným generálům svým: „Nechť je sobě seberau, pro
který své životy vydali.“ Od Wireburgu hnul se král k řece
Rejnu, zmocniv se na cestě města Frankfurtu, Saxenhausui jiných
měst a přijda přes Rejn, podmanil sobě město Oppenhaim, Mainz
neb Mohuč, Landavu a jiná města mnohá, jemuž se také tehdáž
město Štrossburg, Ulm i jiná, kam jenom on přišel, vzdali. 3103.13;
Generál Tilly počna tehdáž oči odvírati a hlavu zdvihati, své M

blaudící vojsko shromažďoval, které když u města Fuldy zhlížel, 3311350
osumnácte tisíc samé pěchoty mimo rejtharstva, kterého také
několik tisíc bylo, napočítal, přitáhna také k sobě kníže lotrinské
s osumnácte tisíci vojenského lidu; však s tím vším vojskem
nesměl více na švejdskýho krále udeřiti, nechaje ho činiti, co
sám král chtěl, žalujíce častěji on hrabě Tilly, že mu více nechce
slaužiti štěstí.

Legát španihelský, tehdáž vměstě Vídni při císařským dvoře gum ..
bydlící, přijmím Karareital), jmenem svýho španihelskýho krále 23, má;
k saskýmu kurfirštu Jindřicha Paradysa stavu panskýho pána "' ““h““
vyslal, chtěje toho kuríiršta k straně císařské nachýliti a pokoj
mezi císařem a mezi jmenovaným kurlirštem spůsobiti. Kuiňršt,
maje již jednotu s králem švejdským zavřenau, nic 0 pokoj slyšeti
nechtěl, předstíraje příčiny, pro které lidu císařskýmu v cestu
s králem švejdským postaviti se musel, téhož lidu velké scestnosti
nemoha déleji trpěti. Podobně tomu Jindřichovi Paradysovi velkau
stížnost proti dvoru císařskýmu přednášel, řka: „Ačkoliv jsem já m.., „u.
císařiproti zpronevěřilýmČechům velkau službu prokázal, když ““M33;
jsem je k předešlé poslušnosti císařské a královské [přivésti se
snažil, však za to špatnau odměnu jsem dostal. Také když jsem
císaři věrně radil, aby mandát neb odevřený list v příčině nábo
ženství vydaný a vůbec zavčsený, byl zrušen, od císařského dvora
za tu dobrau raddu odnesl jsem velkau potupu. Když jsem já
ijiní evangelíci císaře snažně za to žádali, aby svému vojsku

dvoru..

') Zde jest nějaká mýlka. Vyslancem španělským při dvoře vídeňském
byl hrabě Oůate.
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1631 nám tak tyransky škoditi nedal, nebyli jsme slyšáni.' — Jiné
mnohé podobné stížnosti on kuríiršt tehdáž tomu Paradysovi
přednášeje, doložil také i to: „Ačkoliv o nic víceji moje péče
nebyla a není, než aby v celé německé říši vinšovaný pokoj aspoň
jednau svůj začátek vzal, však bez vůle krale švejdskýlio žádný
pokoj s císařem zavříti nemohu.“

3,315? Také dne 8. maje měsíce král francký s kuríirštem bavorským
0:33:05? sjednocení a smlauvu tak tajně učinil, která také dne 30. téhož

máje od krále franckýho podepsána byla, že o té smlauvě a jednotě
ani dvůr císařský, ani král švejdský nejmenší vědomosti neměl.
Ta pak jednota a ta smlauva byla taková, že král francký s de
víti tisíc vojska pěšího, s náležitau střelbau velkau proti kterýmu
koliv nepříteli tomu kurfirštu pomoc uděliti a jeho při kurňrštské
důstojnosti hájiti chce, kurfiršt pak bavorský aby králi franckýmu
v čas potřebný s třími tisíci pěšího & s jedním tisícem jizdného
lidu k pomoci přispěl.

341103336 Když se králi švejdskýmu (jemuž král anglický 7000 vojska
garadmkur k pomoci sice poslal, však větší díl, nemohauce Engličané tak

d-l- jak Švejdové zimu trpěti, toho vojska zimau pomřel) všechno podle
vinše dálo, třím duchovním kuríirštům, totiž mohutskýmu, kolín
skýmu & tryrskýmu, následujících osum punktův, chtějí—li oni
v jich zemích pokojně trvati, on král přednýsti dal: 1. aby ne
s císařem, ale s ním švejdským králem v jednotě trvali; 2. jeden
každý ten kurfiršt aby jemu králi čtyrydceti tisíc tolarův říšských
měsíčně skládal; 3. dostatečnau špíží aby oni jeho vojsko zaopa
třili a svobodný průchod skrze jich země kurfirštské tomu vojsku
nezbraňovali; 4. císaři ani raddau ani jakým jiným spůsobem
žádný z nich pod ztracením a zkázau celého kuríirštství žádnau
pomoc aby neuděloval; 5. evangelické náboženství v jich kuríirštství
aby nezbraňovali provozovati; 6. cožkoliv evangelickým v tý
vojně odňali, to aby jim zase navrátili; 7. k ujištění té smlauvy
aby ti kurfiršti všechny jich pevnosti tomu králi postaupili; 8. aby
od císaře žádné vojenské pomoci nežádali, sice že jich země mečem
i ohněm zkazí. — Ti tři kuríirštové poněvadž tak těžkým a kře
sťanského svědomí tejkajícím se věcem svoliti nemohli, volili
raději svý země opustiti, nežli k jeho tak nezřízené žádosti
svoliti a nevědíce jináče sobě pomocti, vyslali k franckýmu králi,
k němuž biskup wirczpurgský osobně jel, přednášejíce jemu veliké
nebezpečenství katolické víry a je proti králi švejdskýmu za pomoc
žádajíce; kuríiršt pak tryrský pod ochranu téhož krále franckého
tehdáž se dal.
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Po velké císařského vojska u města Lipska porážce kurtiršt 1631
saský, odňav dne 22. měsíce září císařským to své město Lipsko,
jakž o tom málo vejš již dctknuto jest, do Dolejších Lužic
s vojskem svým se hnul a v Šestiměstech několik dnův odpo- cžggozgfglí
činuv, do Čech svýho generála Arnhaima poslal, který bez odporu “ “mc“míst na

město Šlukenau, jinak Šluknov v kraji Litoměřickým, také hrad mam“
i město Tečno, jinak Děčín, kdež mnoho špíže i vojenských potřeb
nalezna a dobrau stráží ta místa opatřiv, hnul se k Austí nad
Labem ik Litoměřicům, kteréžto město Litoměřice tehdáž velkým
bohatstvím se stkvělo, na to i Raudnici, kde tehdáž mnoho
bohatých židův se nacházelo, kteří velkau summu peněz museli
tomu generálovi dáti; potom týž generál k městu Slanýmu,
k Mělníku i k jiným městům a hradům pospíchaje. všech bez
všeho odporu se zmocnil a je oblaupil. Potom on generál Arnhaim
pomalu k Praze se blížil, o čemž dostanauce zprávu Pražané,
velice přestrašeni byli, proto nejvíce, že odnikud žádné pomoci
vojanské, poněvadž vojsko císařské dílem pohubeno a dílem roz
ptýleno bylo, nemohli míti. Mnozí možnější Pražané, jakož

i Vlachové kupci, vezmauce svá dražší zboží, někteří do Budějovic, Š„ŽŠÍŽŘ
jiní do Tábora, do Jihlavy, do Vídně a jiní jinam z Prahy odjeli. ““h“
Generál Arnhaim otom zvěděv, posilu velkau dostal a naději
měl, že Prahu pod svau moc a vůli snadně přivede, protož také
co nejrychleji s vojskem svým k ní pospíchal. Toho nebezpečnýho
času Arnošt hrabě z Harrachu, kardinál & pražský arcibiskup,
také královští místodržící a saudcové zemští, podobně Jozef Ma
karius, hlavního kostela pražského děkan, vezma on sebau korunu
českau, kterau Rudolf II. dal dělati, královské i kostelní pražské
klenoty, také Albrecht hrabě z Waldšteina, fridlandské, meklen
burgské a saganské kníže, don Baltazar Marradas, nejvyšší Wangler,
Michna i všickni urození & vzáctnější páni z Prahy do bezpeč
nějších míst odjeli 1) a sami toliko měšťané, nevědíce ani nemohauce

.) Jak již nahoře (str. 67.) podotknuto jest, píše Beckovský o vpádu
saském také v Naději na str. 598—601. a pak tamže ve zvláštní kapitole
či „pamětném přídavku“ od str. 607—630.

To co na. str. 598—601. se píše, shoduje se celkem se zprávami zhora
zde uvedenými, jen že v Naději zdají se ony býti mnohem úplnějšími. Avšak
v podstatě správně jest jenom to, co se s Poselkynl shoduje, ostatní ani tam
nenáleží, nýbrž teprv do r. 1634. a 1635.; neboť Beckovský vydavaje Naději
(r. 1707.), nebyl si ještě jasně vědom toho, že sluší rozeznávati dva vp ady
do Čech r. 1631. saský a r. 1634. po bitvě u Lehnice sasha-švédský, jichž
ob on emigrace se zúčastnila, měst dobývala a p. V Naději tedy na str. 598—601.
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od svých dítek a manželek i od svých příbytkův kam jinam
odjíti, v Praze zůstali a jako blaudící ovce bez pastýře, bez vůdce
a bez řádu po Praze chodili; o čemž v následující kapitole obšír
něji se píše.

Spletl Beckovský události různých let, čímž zdánlivě větší úplnosti dosáhl,
kdežto svrchu v Poselkyni, když s chronologický-m postupem událostí byl již
zcela obeznámen, počíná. si mnohem střízlivěji a kratčeji. — Jen jednu udalost,
týkající se osudův chrámu svato—Vítského, za. doby vpádu saského, dodal
Beokovský v Naději na str. 600. a 601., jež skutečně k r. 1631. —-ač ]: jinému
datum, než tam udano —náleží &.v Poselkyni se pak nikde nenachází; ale
tato zpráva pojata byla do Naděje z Pešinova Phosphoru (str. 396.).

„Pamčtný přídavek“ (str. 607—630) v Naději vytištěný jest pak s ně
kterými odchylkami výtahem toho, co obšírně asoustavně vyloženovPoselkyni
v kapitole nasledující (XVII.); všechny důležitější varianty 2 Naděje budou
pak v kapitole této vloženy pod čáru k místům svým.

Kdo jest vlastním autorem celého vypravování o vpádu saském, o tom
viz následující poznámku.



Kapitola sedumnáctá.

Města pražská kuríirštu saskýmu vzdáti se musely a od
jeho vojska utiskána byly 1).

Na den sv. Leonharda neb Linharda ve čtv1tek dne 6. listo- 1631

padu za purgkmistra J akuba Kozelia z Peclinovce, když od několika M8-Jlacobi
dnův rozličné & strašlivé noviny každodenně v Městech pražských (si?)ůltero
ovojsku kuríiršta saského, že ono po vpádu k městu Kadani do cancellnru
Čech učiněném, ano také zmocnivše se již Litoměřic i Raudnice, Kadaň m6—
hlauběji do království českého, také i k Praze táhnauti míní, sum;—usa
mezi lidmi silně procházely, páni pak královští místodržící i jiní by"123%“
ze všech stavův v počtu velkým, také 16 nejbohatších měšťanův
pražských s naládovanými vozmi z Měst pražských (jak při konci
předešlé kapitoly dotknuto jest) odjeli, okolní pak sausedé do
Prahy, jakožto do bezpečnějšího místa, v počtu velkým se stěho
vali, velký strach & bázeň mezi Pražany povstal a ten také po
křik, že i pan Pavel Michna z Vacínova, jakožto jeden z místo
držících královských, s panem don Baltazarem, od J. M. Cské
nařízeným v království českém generálem, oba sice dosavad
v Praze zůstávají, však také i oni oba z Prahy že odjeti mínějí,
k tomu pány raddní z Starého Města pražského tak hrabě (sic) po

]) Kapitola tato, o vpádu Sasů a návratu emigracejednající,jest jednou
znejdůležitějších z celéPoselkyně._ Již Čelakovský v článkusvém
oaimtu emigrace (v „Osvětě“ 1872. a 1873.) na dvou místech dotknul se
důležitosti kapitoly této, dokládaje, že Beckovský musil při práci své míti po
moenějakých manualův radních neb jiných úředních pramenův zcela věro
hodných,avšak nyní ztracených, poněvadž udání jeho se všemi součas
nýmisvědectvími se shodují. V příčině té podařilo se Čelakovskému nabytí
i důvodu pro tvrzení své, při srovnání zprav Beckovského s Hammer
schmido vým ,Prodromem“, jenž výslovně se k protokolům Starého Města
pražského táhne. A tak tomu skutečně jest. Beckovský měl při spisování svém
por-acepráci velmi vzácnoua sice Paměti Jakuba Theodosia Včelína,
jenž byl kancléřem Starého města Pražského právě v době vpádu saského,
tjak hned zvypravovaní dalšího uvidíme, sám největšího účastenství ve všem
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hnul, že pan purgkmistr Jakub Kozelius z Peclinovce a páni raddní
téhož Starého Města pražského hned následujícího dne k těm
obaum nyní jmenovaným pánům Františka Kortesiusa z Para
grinu 1) primasa a Ondřeje Leinhoza z Břevnova vyslali, tím
aumyslem & dotazováním, aby, co lid obecný mluví, jim obaum
pánům přednesli a při tom, jak by se oni páni raddní chovati
měli, za radu aby žádali. Pan Pavel hrabě Michna těm vyslaným
odpověděl, že ani on, ani don Baltazar nikam z Prahy odjetí
nemínčjí, kdyby pak odjetí museli, že pánům raddním naučení
dají, jak by se v tý věci, kdyby vojsko saské k Praze přitáhlo,
chovati měli. Nicméně ve dne i v noci možnější Pražané z Prahy
s dražšími věcmi ujížděti počali.

V sobotu dne 8. listopadu páni raddní Starého Města praž
ského k J. M. Cské následující psaní v české řeči psané do Vídně
po počtě vyslali:

lvl
Nejjasnější, nejnepřemoženější, velikomocny nmský císaři atd',

uherský a český atd. králi atd., pane, pane náš nejmilostivější!

Ve vší ponížené poddanosti V. C. Mti žalostivě v známost
uvozujeme, kterak na nás V. C. Mti věrný poddaný na toto Staré
Město, jako i na jiná Města pražská, veliké a znamenité mimo
nás všech naději nebezpečenství se valí, tak že ten lid nepřá
telský, který do království českého vtrhl, na tři i na čtyry míle
okolo Prahy projíždí, a jakž z mnohých kuntšoftův tomu poroz—
umíváme, že přímo k Praze táhnauti a nás, manželky, dítky,
také statečky a jmění naše sobě opanovati a pod svau moc
uvésti usiluje.

I ačkoliv podle povinností našich rádi, pokudž možnost naše
stačovati bude, sebe chrániti a brániti chceme, však nejmilosti
vější císaři! proti takové síle nacházíme se velmi nedostateční

jednání tehdejším měl. Avšak Vč elínovy Paměti, jichž se Beckovský dovo
lává, nejsou v naší dobé více k nalezení, čímž důležitost této kapitoly ještě
se zvyšuje; nebo Beckovský užil jednak zpráv velmi věrohodných, a jednak
zachovala se námvPoselkyniliterárnípraceipamátka Včelínova — jak
za to máme — téměř doslovně. — Jak se mají zprávy Beckovského, respective
Včelínovy, k jinému současnému spisu o vpádu saském (viz v Č. Č. M. na r. 1863.
článek K. J. Erb e n ův Sasové v Praze 1. 1631.),o tom bude potřebí promluviti
obšírněji na jiném místě. — Ukazujemejenom ještě ktomu, že Beckovský píše
Včelina a jednou dokonce Želina, ač pravé jméno dle zapisu archívu
Pražského jest Včelín. — Některé zmínky o něm viz v Č. Č. M. 1878.
str. 154. ve Zprávách 0 zasedání král. Č. Spol. Nauk 1878. str. 9.

*)Správně:z Peregrinn.
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a slabí, odjinud pak žádné pomoci neočekáváme, která by nám 1031
k obhájení našemu přiSpěti mohla.

K tomu přistaupiloi to, že V. C. Mti Jich Milosti páni
místodržící ráčili odsud odjeti, nás samotný zanechati, tak že my
o raddu nemáme se komu utécti a summau vší naděje k spomo
žení našemu zbaveni jsme a J. Mt pan general don Baltazar, který
dosavad zde v Městech pražských zůstávati račí, ten také málo
něco lidu pěšího i jízdného zde míti račí.

Z té příčiny v tomto tak našem velikém nebezpečenství
k V. C. Mti králi apánu, pánu nás všech nejmilostivějšímu, poní
ženě a poddaně se utíkáme a za to slzavě prosíme, že ráčí V. O.
Mt núm svým věrným skutečnau pomocí přispěti a co bychom,
kdyby dáleji k čemu přišlo a my žádné pomoci nedosáhli, činiti
měli, nás v tom milostivau V. C. Mti resolucí spraviti; neboť my
jako věrní V. C. Mti podle našich nejvyšších možností (v čemž
také povinni býti se uznáváme) všechno rádi učiniti chceme. A na
to od V. C. Mti milostivě a brzké resolucí očekávati budeme. —
Datum v sobotu po sv. Linhartu dne osmého listopadu léta 1631.

Vaší Císařské Milosti

věrní poddaní
purgkmistr a radda Starého Města pražského 1),

Téhož dne před večerem J. M. Cské pan rychtář Linhard
Korka Chobovský2) z Korkyně, František Kortesi z Paregrinu,
Ondřej Leinhoz z Břevnova k Jeho osvícené Knížecí Milosti
z Fridlandu do Menšího Města pražského od auřadu mosteckýho
jeli a přijevše do domu jeho, hned pan Pavel Michna hrabě
z Vacínova jim audienci 11 téhož knížete z Fridlandu objednal,
k němuž pan císařský rychtář následující řeč učinil:

Milostivý knížel — Jest V. K. Mti vědomo, kterak Jich Řečk ma.
Mti páni, páni královští místodržící v království českém tato “$$?
Města pražská a všechny obyvatele jich opustili, mimo pana Pavla
Michny hraběte z Vacínova a pana don Baltazara, kteří zde
s Vaší Knížecí Mtí zůstávají, také že pan purgkmistr & páni
raddní Starého Města pražského po Pánu Bohu v takovém nebez
pečenství a v žalostivém pokřiku o dobrau raddu a o naučení,
kdyby k něčemu nešťastnému dále přijíti mělo, co by Pražané
staroměští činiti měli, nemají se komu utécti; pročež pani raddní
Starého Města pražského k V. K. Mti se utíkajíce, za to, že jim

') č. (3. M. 1853. str. 723.
*) Správně: Cholovský.
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1631 naučení a dobrau raddu milostivě uděliti ráčejí, poslušně žádají,
poraučejíce se V. K. Mti k ochraně.

kBŽŽů'ŠŠa. „Rád to slyším,“ odpověděl on kníže z Fridlandu, „od Pra
land-skéhO-žanův Starého Města pražského, že oni ke mně tu starau důvěrnost

mají a ke mně o raddu se utíkají. Jest tak, & nerad vidím, že
páni místodržící z Měst pražských ujeli, tak že nic jiného není
slyšeti, než toliko: Lauf, lauf ! — Má nemoc mne tak hrubě jako
to jich utíkání nebolí. Mám zde trubače od pana vojska saskýho
generála polního maršálka Arnhaima z Arnymbu, budu jemu psáti,
kde bychom se měli sjeti. Pro ten posměch, který páni místodržící
svým z Prahy ujížděním učinili, toho trubače Zdržuji & jej odbýti
odkládám, tak aby druhý straně, svýmu panu generálovi polnímu
maršálkovi o tom zprávu nedal, že jsau páni královští místodržící
odsud odjeli a utekli. Mně se důvěřujte, v čem vám mohu pomocti,
rád učiniti chci. Že pak tak veliký pokřik jest, toho tak mnoho
není, někteří toliko tak štraffují a plundrují. Já s mými věcmi
nikam odjeti nechci, toliko mau ženu z Prahy jsem vyslal.“

Eman? V neděli ráno dne 9. listopadu slyšáno bylo, že již sám
' kurňršt saský s osumnácti kusy velké střelby do Čech táhne.

vyslaní gu V pondělí dne 10. listopadu opět pan císařský rychtář, pan
“utěrka“ primas, také Ondřej Lainhoz & Jan Petráček vysláni byli od plné

raddy Starého Města pražského k knížeti z Fridlandu, oznamujíce
jemu, že se zase silně mezi lidmi rozpráví, kterak pan hrabě
Michna z Vacínova s panem don Baltazarem, také i J. Knížecí
Mt z Prahy nastávající noc odjeti mínějí. I žádali ti páni vyslaní,
aby Jeho Knížecí Milost ráčil nad Pražany ochranau ruku držeti

$$$—$$$& raddau přispěti. — „Jest tak,“ odpověděl kníže, „že já se strojím
landekého-do Pardubic z Prahy odjetí z té příčiny, aby lid vojanský pána

z Tiífenbachu, který se k mým panstvím blíží, na nich mně žádný
škody nečinil; daufám, že mně to přátelství učiní, poněvadž prve
pod mau vojanskau správau býval.“ ——Na to pan Ondřej Lainhoz

“13335 tomu knížeti přednesl: „Milostivý kníže! kdyby k něčemu přišlo,
další. (čehož Bože uchovati rač) my nebozí lidé nemáme se čím brániti.“

— „Já poznávám,“ odpověděl kníže, „že vy proti takový síle
obrániti se nebudete mocti. Pošle—lik vám pan Arnhaim z Arnymbu,
jak obyčej jeho jest, svýho trubače, (ač já vám žádné naučení
nedávám) kterýho jsem já dobře povědom, který jest člověk
dobrý, prozřetedlný a zdvořilý a byl tak on pode mnau maršálkem,
a který žádnau vesnici, žádné městečko, aniž jaké jiné místo bez
auň'orderunku nedobývá, méněji bez (?)Prahu dobývati bude (budete
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dle vašeho nejlepšího zdání a snešení odpověděti, jak nejlípe se 1631
vám bude viděti“

Zase pan Ondřej Lainholz k tomu knížeti promluvil: „Milo- 33323.
stivý kníže! máme-li se dále také u pana don Baltazara ohlá- ní.
siti ?“ — „Můžete, nebot také nyní pan hrabě Michna pojede.“ —
A tak po tý odpovědi páni vyslaní od knížete odešli. Když pak
k panu don Baltazarovi přišli, jeho při stole našli a majíce vstau
pení, spatřili ho od stolu s svými pány hostmi vyvstávati; izačal
k němu pan císařský rychtář v]askau řečí mluviti, ale pan Lainhoz
v řeč jemu vskočil a panu hraběti Michnovi oznámil: „Milostivý
pane hrabě! velký křik v Praze jest, že Vaše Milost s Jeho
Milostí panem don Baltazarem a 8 Jeho Milostí Knížecí knížetem
z Fridlandu této nastávající noci odjeti chtíti ráčíte, z čehož
velké naříkání a strach mezi lidem povstává, a my také neradi
bychom od Vaší Milosti opuštění býti chtěli.“ I odpověděl na to
pan hrabě Michna: „Povězte jim, že oni lhau! nikam nepojedeme,
zůstaneme s vámi, jako poctiví.“ — A pan hrabě Zdeněk z Kolo
vrat také se ohlásil: ,Poslali jsme k vám, není tu nepřítel, nepo
jedeme nikam, nestarejte se nic“. Pan don Martin pak, vypro
vázeje ven pány vyslaný k dveřům, doložil: „Nebojte se páni,
nepojedeme nikam.“ A udeřiv se na prsa, řekl: „Jako poctivi
zůstaneme s vámi.“ — Byli tehdáž přítomni: pan hejtman staro
pražský, také i nov0pražský, pan don Martin, pan Začal i jiní
mnozí.

Toho ještě dne před večerem trausilo se mnoho vozův, roz- Pražané_z
ličnými věcmi naládovaných i kočárův. Když pak měsíc vystaupil mrá'ěífm'
a jasně tu noc svítiti počal, teprva velké množství vozův a lidí
v nich, také mimo a okolo těch vozův mnoho lidí šlo a přes
most z Prahy jelo. Toho pak času císařský rychtář František
Kortezy z Paragrinu, pan primas, pan Jan Petráček i písař raddní
dole v celnici u mostu ve dveřích stáli a na pana hraběte Michnu
i na pana Janku (sic) '), hejtmana Starého Města pražského, gyga;
očekávali; nenadále viděli kníže z Fridlandu v zavřené seslitakénntfstw
nýsti, k nim když přinesen byl a je spatřil, hned poručil svým
nosičům státi, k němu když pan císařský rychtář s panem pri—
masem přistaupili, v krátkosti jim kníže oznámil a předně k panu
císařskýmu rychtáři českau řečí takto promluvil: „At při tom
zůstane, jak jsme dnes rozmlauvali a. Pán Bůh vás opatrujl“
K panu primasovi také v německé řeči promluvil: „Es bleibe

') Má se rozuměti: Hendricha Volfa Berka z Dubé.
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1631 bei dem,was m'r heut abgeredt haben, seid nur getróstl“ Na to
jim i jiným pánům přítomným svau ruku k políbení dal a zMěst
pražských čerstvě nésti se dal.

(_mmkévoj_ Také tehdáž nejvyššího Wanglera 1) císařské vojsko jízdné
ggobhggýgipěší, které pro obranu Měst pražských v Praze leželo, jednak

35- mezi vozy z Prahy ujíždějícími, jednak jim po stranách jeho,
i velmi nepořádně s praporci svinutými ven z Prahy šlo, také
všechny varty, od všech bran i z mostu, tehdáž byl zdviženy
a s těmi vozy ven z Prahy odešly; ty pak vozy, když se oni
sjely, sám don Baltazar řídil a pořád aby oni jely, je pobízel
a hnal, křičíc: Fort, fortl -— kterých tehdáž přes půl třetího sta
se napočítalo.

Don mn.. Kdy pak ti vozové jeden druhýho předjížděje, nepořádně
ziiícimffťůjeli, pan hrabě Michna k celnici staropražské na koni přljel
“mediem a u slaupu, na němž řezaná podobizna neb obraz sv. Vácslava

stál i dosavad stojí, se zastavil; k němu když pan císařský
rychtář, pan primas a Jan Petráček přistaupili, k nim on pro

mamnm mluvil, řka: „Páni moji! může se vám oznámiti, že dnes radda
““Cb"' vojanská držána byla a jak by mohla ještě Města pražská zdržána

býti, rokováno bylo i snešeno: kdyby nepřítel k Praze přitáhl
& ji dobývati začal, že jemu se odolati nebude mocti, poněvadž
velmi málo vojska zde v Praze se nachází, ano také již všechno
ven z Prahy vytáhlo; protož hleďte raději, pro zachování vás
všech, manželek, dítek i statečkův vašich, o ty artykule, který
jest pan Jan Jezberovský sepsal a mně je ukázal, s nepřítelem
se porovnati; nebot vy Prahu nezdržíte, když žádné vcijanské
pomoci nemáte.“ —Pan Jan Petráček tázal se toho pana hraběte:
„Je—li pak aspoň jaký lid vojenský na zámku?“ „Žádný není“,
odpověděl pan hrabě, „toliko sami střelci hradu pražského.“ —
To on d0pověděv a s těmi pány se rozžehnaje, odjel s don Bal
tazarem ven z Prahy.

Řečhejtma— Po jich odjezdu přijel na konci k tomu svato-Vácslavskýmu
"',“fžggřz'slaupu pan staroměstský hejtman *) a velmi sobě těm pánům

stěžoval, že kníže z Fridlandu tak mnoho koní k vyvezení svých
věcí pobral a že svých věcí z nedostatku koňstva nemůže on
z Prahy vyvézti, ačkoliv již ty své věci na vozích má složené.
ano také ty vozy jeho na mostě již stojejí, však dáleji jeti ne mohau.
které i s věcmi svými přinucen jest v Praze nechati, těch málc

.) Má státi: Vrangla.
') Svrchu zmíněný Henrich Volf Berka.
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tažných koní z vozův vypřáhnauti & na ně svau čeládku musí 1631
posaditi, chce-li před nepřítelem, který již před branau Strahovskau
stojí, časně ujetí: „nebot se obávám, abychom od něho nedostali
na náš hřbet.“ Ta poslední slova když on třikráte Opětoval, žádal
přítomný pány, aby ty jeho věci do bezpečného místa odvézti
dali, je sobě poručené měli & opatřili, doloživ tato slova: „Vy

jste, páni, činili všeckno, co na vás, jako na poctiví lidi náleželo, Ongag-br
&to svědectví vám všudy dám.“ To pověděv, odjel. Na to sausedův
staroměstských, kteří při svých praporcích zbraní dobrau, jak
vrchní tak poboční, dobře opatření stáli, jistý počet k bráně
mostecké vyslán byl, aby při ní stráž držel.

Posledně posláno bylo pro pány raddní novoměstský, také Baddavdo
i malostranský, aby oni do domu raddního staroměstského přišlimcix'z"da$.n.Im
&co by se v tom velkém nebezpečenství dále činiti mělo, společně
se radili. I bylo tehdáž, když se ti páni do toho domu raddního
sešli, podle většího počtu osob přítomných na tom zůstáno, aby,
pokudž tomu tak jest, že nepřítel blíž Prahy, ano také, jak se
mluví, on již před branau stojí, jisté osoby s těmi artikuly, který
p. Jezberovský sepsal a p. hrabě Michna je schválil, k nepříteli
\ysláni byli a vedle těch artikulův aby se s nepřítelem porovnání
stalo. Na to byli ti artikulové v raddní svědnici všem přítomným,
kdež se také mnozí měšťané nacházeli, hlasitě čtení. A byli tito:

1. Kdyby do Měst pražských vojsko saské mělo býti puštěno, mmm.,
aby se ono pokojně chovalo a žádnýmu žádný překážky nečinilo, "“fix“
méněji aby koho mordovalo; 2. žádných domův v těch Městech
pražských aby ti saští vojáci nelaupili, ani do nich všetečně neu
vcházeli, leda když se kterýmu v kterýmkoliv domě kvartyr vy
kazovati bude a vykáže; 3. klášterové a kostelové aby nebyli
lanpeni a osoby duchovní v nich bydlící aby ani jímány, ani
z nich vyháněny nebyly; 4. osoby stavu panského a rytířského,
kteří v Městech pražských se nacházejí, aby nebyli žádným
vězením stěžovány, drancovány, šacovány, jich domové aby nebyli
laupeni, nýbrž aby mohli oni páni ve všech svých věcech svobodný
průchod míti; kdyby pak se kterýmu obyvateli pražskému nějaké
ublížení stalo, ku komu by se takový o ochranu a zastání měl
utíkati; 5. kdo by koliv akdykolivz duchovního, panskýho, rytířskýho
i městského stavu chtěl z Měst pražských odjetí aneb svý věci
odvézti dáti, to každý aby mohl volně a svobodně, bez všelikého
šacunkn a ranciorinování (sic) učiniti; 6. v důležitých potřebách
ku komu by se měli obyvatelé pražští utíkati a svau ochranu
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míti; 7. co se kvartýrův dotejče, ty že chtějí sami Pražané roz
děliti; 8. aby salva quardia osobám raddním dána byla.

Po přečtení těchto artikulův bylo snešeno, aby se plnomo
cenství zhotovilo & osobám k tomu svoleným aby se ono dalo;
také aby se na zvědy poslalo, zdaliž nepřítel blíž Prahy jest
a pokudž by neštěstí nastávalo, aby je předešli, příměří dali
a kdyby se ono obdržeti nemohlo, aby co nejlípe o vzdání Prahy
s nepřítelem rokovali. — I bylo to plnomocenství zhotoveno
v tato slova:

My purgmistři a konšelé i všecky obce všech třích Měst
pražských, Starého, Nového i \Ienšího, známo činíme tímto listem
mocným obecně přede všemi & zvláště tu, kdež náleží:

Vyrozumějíce my tomu, že J. Mti osvíceného knížete a pána,
pana Jana Jiřího, knížete saského (titul), armáda a lid vojanský
sem do toho království českého vtrhl, některá města, městečka
i jiná místa opanoval, ano i k Městům pražským již se přiblížil
a nepochybně i do nich se dostati aumyslu jest; i nechtíce my
dáti k tomu přijíti, aby Města pražská brannau rukau dobývána
& tudy krev křesťanská nevinně k vylívání přijíti měla, ohněm
i jinými škodami obtěžována, k nějaký zkáze a k záhubě přive
dena býti měla; nadto vejš vědauce my, že J. Mt kuríiršt saský
ráčí milostivý a dobrotivý pán býti & s tímto královstvím českým
i s všemi stavy od mnoha let v dobrém sausedství trvati a sobě
nikdá od obyvatelův, obzvláště pak od Měst pražských k žádnému
nedorozumění a k nelibosti příčinu danau míti neráčejí.

Z těch příčin, vidauce nebezpečenství, z společného snešení
nás všech naddotčených třích Měst pražských s naší celau
vůlí, pro uvarování nebezpečenství vysíláme z prostředku našeho
slovutného muže Jana mladšího Petráčka z Vokaunšteina a Pavla
Pecku ]) z Starého Města pražského, také Jana Baptistu Gallardu
a Daniele Ditricha z Nového, jakož také N. N.“) z Menšího
Města pražskýho, spolu raddní a měšťany, k naddotčené J. K.
Mti aneb nad armádau správu majícímu komissařovi, davše jim
tímto listem plnau a dokonalau moc, aby oni buď s J. K. Mtí
aneb, jakž vejš dotčeno jest, kommandu sobě poručenau majícímu,

1) Má státi Prčku. — Že by on býval vyslán na špehy proti nepřátelům
mám za pochybné; spíše bude se týkati to věci jiné, o níž mluví se v Č. Č.
M. 1853. str. 511.

') V pozdějšíjedné listině jmenují se již Jan Vichman &Zachariáš
C ampion; při prvotním sepisování listiny nebyli bezpochyby ještě zvoleni.
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vedle artikulův jim od nás daných a vedle instrukcí učiněné, 1631
v této případnosti naší jistý akord s J. M. Knížecí aneb kdo by
na J. K. Mti místě nad armádau měl konimandu, na místě nás
všech třích Měst pražských dokonali, pro zachování nás zavříti
mohli; nebot jsme jim to všechno tímto listem tak poručili
a odevzdali, jako bychom tn sami osobně všickni přítomni byli.
Na potvrzení atd. Actum dne 10. listOpadu léta 1631., v pondělí
před sv. Martinem biskupem.

Když takové plnomocenství na čisto přepsáno a pečetmirrguik 3:1
všech třích Měst pražských speěetěno i také komu náleželo, odve- “ “ŽŠ '
deno bylo, páni k tomu voleni se následujícího dne odjetí strojili,
poněvadž křik se rozmáhal, že již nepřítel k Praze táhne a také
na Bílý Hoře blíž Prahy již stojí, a bylo také řečeno, že již
dvakráte z kusů na hradě pražským se vystřelilo. V tom pak
přijel trubač k Písecký bráně & zatraubil, chtěje do města
vpuštěn býti. Ti kteří u tý brány stáli a stráž drželi, byvše tím
z Prahy tak velkýho počtu bohatších pánův iměšťanův, také
i vojákův, jakož také, že se proslejchalo, jako by nepřítel již nad
í'rahau byl, zděšeni, z velkého strachu donmívajíce se, že by již
nepřítel před branau stál a ten trubač jako by od něho vyslán
byl, všichni od tý brány odešli a pokřik větší učinili, že již
nepřítel u brány jest a do města vpuštěn býti chce. V tom

strachu a v pokřiku vypravili se někteří k tý bráně, chtíce „$$$-11850
zvěděti, zdaliž tomu tak jest; ale našli toho trubače samo- P'ĚŠJH'
druhého, který když psaní k knížeti z Fridlandu, od pana gene
rála polního nad saským vojskem maršálka Arnhaima z Arnymbu
dané, svědčící skrze dvířka té brány dodal, do města vpuštěn
jest; a tak ten strach něco málo mezi lidem pominul.

Dne 11. listopadu v auterý ráno, na den sv. Martina biskupa, 3023533"
opět velkým křikem i strachem Města pražská byla naplněna, že
zajisté město Litoměřice i Raudnice nepřátelé nejenom již vzali,
ale také že kuríiršt saský k Praze osobně táhne; jiní pak mluvili.
že on již v Míkovicích jest. Toho i následujících dnův kostelové
byli zavření a žádné klekání se nezvonilo; lidu pak obecnýho, Kamnové

zvláště chasy vinařské, velké množství toho dne po ryncích i po ŠEÉŠ
ulicích Starého, Nového i Menšího Města v rozličných velkých Obmyuá
hauíích, někteří s motykami, jiní s kracemi 1) a někteří s seke- " ma'
rami, sem atam chodícího, se spatřovalo, stráži městské se posmí

:) Krace či kratce, velké motyky, jichž se větším dílempři pracech
viničníchužívalo. — Kottův Slovník I. 777.

Beckovského Poaolkyně II. 8. 8
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vajíce a mnohé k patrnému zbauření příčiny jim. těm strážným,
podávajíce, mezi nimiž také nic jiného slyšeti nebylo, toliko že
nepřítel blízko Prahy jest a Praha že jemu se vzdáti bude
museti.

Ta plachá rota aby nic škodného v Praze nezačala, staro
měští páni poručili hned brány městské zavříti & žádnýho ani
z města ani do města nevpauštěti. Poručili také dvaum hejtmanům
městským, aby od jich praporcův na bubny bili a k svým pra
porcům měšťany svolali, k nimž se také oni hojně & ochotně
najíti dali a jak ve dne tak i v noci stálé a pozorné oko v rozličných
ulicích na. ten obecný lid měli. Předce však ta plachá rota v pěti
místech pokusila se začátek své lehkomyslnosti učiniti, toliko
o třích zde kladu: 1. v Starém Městě pražském při kostele ně
meckým u Salvátora, kde již tehdáž duchovní bratři Menší
sv. Františka z Pauli bydleli, také idosavad bydlejí; 2. v Menším
Městě pražském také při německým kostele, kde již tehdáž Karme
litáni Bosáci také bydleli i dosavad bydlejí ; 3. při domč pana
Aulíka sekretáře '); však skrze zbrojný měšťany a sausedy ode
hnáni byli ti buřiči.

Také toho dne svátečního na sta lidu sedlského k městským
branám přišlo, domnívajíce se oni, že do Prahy vpuštěni budau
a poznávajíce, že je Pražané do města pustiti nechtějí, s potupv
nými slovy, s vyhrožováním i s vysmíváním, že se před nimi
Pražané zavírají, odešli.

I majíce Pražané další toho zprávu, že kuríiršt saský sám
osobně od města Budyně k Praze jede & na Prahu udeřiti chce,
maje při sobě 18 děl neb kusův velké střelby, hned páni raddní
staroměští z prostředku svého vejš jmenované volené osoby napo
menuli, aby z Prahy vyjeli, co se děje zhlídli a bylo-li by co
náhle potřebného, aby dle sobě daného plnomocenství k smlouvě
s nepřítelem přistaupili. Vyjedauce ti vyslaní z Prahy až do vesnice
Tursko řečené, fnic nepřátelského neviděli, toliko po pilném vy
ptávání a z rozličných zpráv lidí s nimi se potkávajících toho se
dověděli, že armáda nepřátelská v Budyni a v okolních místech
tiše odpočívá; kam by se pak ona dáleji hnauti mínila, toho se
oni nemohauce doptati a dále jeti nebezpečnau věc býti uznajíce,
do Prahy z Turska se navrátili a že dosavad nic nebezpečného obá
vati se není, povědice, tím svý spolu-raddní a sausedy potěšili.

*) Jiné kostely a domy, na které tehdáž útok byl učiněn, jmenuji se
v C. Č. M. 1853. str. 512. a v Osvětč 1872. str. 916.
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Na ráno dne 12. listopadu opět nový pokřik byl, že ta 1631
nepřátelská armáda v městě Velvařích již jest a někteří jízdní 1133333;
saští že již také v Míkovicích za Turskem spatření byli. Na to
do domu raddního staroměstskýho sešli se ze všech třích Měst
pražských osoby rad dní i také starší obecní a to zavřeli, aby ten
obecný lid v Praze se taulající z Prahy odšel & svau práci hleděl; anfzonxo
kteří by pak svědnice aneb komory u měšťanův pražských, pro 5:33:33
zachování svého živobytí i statečkův, sebau buď přinesenébo neb
přivezeného, z venku do Měst pražských příchozí, najaté měli,
ti aby z domů mezi tu chasu a rotu nevycházeli. Kdyby pak
v_vjíti museli, aby při sobě žádnau motyku, žádnau sekeru, žádnau
sedlskau, ani jinau zbraň nenosili. A měšťané, kteří svý koně
mají, aby ve dne i v noci ulice a rynky projížděli, na ten příchozí
lid pozorné oko majíce; a to aby skrze bubeníky vybubnováno
bylo. Poněvadž nový pokřik nenadále povstal, že vojsko nepřá
telské k Praze se blíží a několik pánův vyššího stavu ještě se
v Praze nachází, kteří by v tomto nastávajícím neštěstí pánům
raddním & všem Pražanům svau raddau přispěti mohli, protož
páni raddní všech třích Měst pražských v staroměstském domě

raddním i také starší obecní shromáždění na tom jsau se snesli, 33333333
aby k pánům vyššího stavu vysláno bylo s tau žádostí, aby oni dy voláni.
do jich raddního domu mezi pány raddními najíti se dali aobecné
dobré dobrau raddau svau zvelebovati se nezpečovali.

Ti páni dožádaní když se do místa raddního sešli, předná- dXi-3:35:30
šeno jim bylo skrze Jakuba Želinu'), kanclíře Starého Města domupraci.
pražského, nastávající neštěstí a těch pánův raddních mínění,
i také žádáno, aby oni pánům Pražanům dobrými raddami nápo
mocni byli. Po učiněném přednešení žádali páni z vyššího stavu,
aby jim dovoleno bylo vystaupiti a se vespolek poraditi, což také
ihned jim svoleno bylo. Poradívše se ti páni, zase do raddní
svědnice vstaupili, na svá místa se posadili a skrze téhož Jana
Jezberovského, dožádajíce se oni jeho za to, pánům raddním
i přítomným starším obecním dvě věci k bedlivému považování
předuésti dali. totiž nebezpečenství dvoje: jedno domácí, druhé
pak vzdálené a nepovědomé. Domácí nebezpečenství všechněm
dobře povědomo jest, kterak ta zběř a chasa sedlská i vinařská.,A„„ „d.
nešanujíce svých vrchností, jim jejich zámky, tvrze i sídla štur- ““ ""“"“
mují, drancují & laupí, lidi pocestný bez ušetření řádu a stavu
mordují a svau vůli neřádně provozují; v Městech pražských

') Správně: Včelína. Viz nahoře pozn. l. na. str. 106.
B*
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zdržující se podobná rota aby něco zlého se nedopustila, obávati
se jest. Druhé nebezpečenství vzdáleno a nám všem přítomným
i nepřítomným nepovědomo jest; nebot není povědomo, zdaliž ten
lid saský, který do Čech vtrhl, jest přítel neb nepřítel? — zdaliž
on k Praze táhnauti míní neb nemíní? Však pokudž k Praze,
jak některé zprávy přicházejí, on se blíží, sluší se na pozoru
míti a o to pečovati, kde ten lid nepřátelský dosavad zůstává
a jaký on další svůj aumysl má, podle čehož by se Města pražská
co nejlípčji říditi mohla.

Na to od Ondřeje Lainhoza jmenem všech pánův raddních
istarších obecních všech třích Měst pražských k těm pánům
promluveno bylo, kterak páni raddní na tom se snesli, že vyhub—
novuti a vyhlásiti dáti chtějí, aby ta zabálčivá chasa ven z Prahy
se vyhostila a k svý práci se navrátila; ito všechno pověděl
a přednesl, co již málo vejš zde psáno jest, dokládaje při tom
také ito, že městanům a hospodářům všech třích Měst pražských
skrze desátníky, padesátníky a čtvrtní hejtmany, podle společného
sncšení, pro zastavení všeliké nepříležitosti, mimo toho vybubno—
vání nařízeno bude, aby jeden každý na to pilný pozor dal, aby
lllčšfálll a hospodář, ani žádný jich podruh a pokojník žádných
přespolních a neužitečných lidí uepřechovával. Pokudž pak Jich
Mti páni z vyšších stavův čeládku a koně mají, aby předně
v tomto nastávajícím nebezpečenství z svých domův, dle nařízení
Jich Milostí pánův královských místodržících, na vartu vysílali
a potom, kdyby viděli kde takové zaháleče státi, když páni po
pražských Městech v svých potřebách jezditi ráčejí, aby je nej
prve pěknými slovy k pokoji a k vyjití ven z Prahy napomínali.
Kdyby pak ta chasa, na to napomenutí nedbajíce, rozjíti se
a z Prahy vyjíti nechtěla, aby ji na koních jezdící rozháněli, ku
kterémužto projíždění po ulicích a ryncích Pražané s svými sausedy,
kteří koně mají, že také rádi Jich Milosti pánům v tom nápo—
mocni býti chtějí ; a aby Jich Milosti páni v tý žádosti Pražany
neoslyšeli, za to „že oni Pražané přátelsky žádají.

Co se pak druhého nebezpečenství vzdáleného a nepovědo
mého, od Jich Milosti pánův přednešeného, o pozorování lidu
nepřátelského dotýče, na společný náklad to všechno v skutek
uvésti a na zvědy vyslati chtějí, kde lid nepřátelský se ::držuje
a co před sebe dáleji vzíti chce.

Od pánův Jich Milostí vyšších stavův na toto Pražanův
přednešení takto jest odpovědíno:

Pánův Pražanův v tomto nebezpečenství pilnost veliká
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i opatrnost, také i upřímnost a důvěrnost k vyšším pánům stavům
se poznává, že pány sausedy svý, aby dobré J. M. Cské, pánův
stavův, také Měst pražských zachováno bylo, k tomu vedau i až
do unavení, téměř jako verbovaní vojáci, ve dne i v noci tak,
jak na opravdové vojáky náleží, mužně a opatrně se chovají. Pro
spomožení pak prvního i druhýho artikule a pro uvarování jednoho
i druhého vejš připomenutého nebozpečenství, že páni z vyšších
stavův své snešení nyní také pánům Pražanům vyjevují & to:
1. že jeden šlechetný muž se nachází, který předešle ku'rfirštu
saskýmu slaužil & dobrau povědomost má nepřátelské vojsko
špehovati, pročež aby ten s jinými od pánův Pražanův volenými
pány vyslán byl na zvědy, kde nepřítel stojí a co činiti míní ;
2. aby jisté osoby na koních, nebo i měštané svý koně mající,
ulice pražský v noci s pány vyššího stavu projížděli; 3. aby
všeckno bezpotřebné střílení noční zastaveno bylo; 4. na varty
jak z postranních práv, tak také z všechněch domův panských
aby vysíláno bylo, tak aby měšťané těmi vartami ve dne iv noci,
v dešti & v blátě velmi unaveni, v takovém nebezpečenství dále
nevolní nalezeni nebyli; 5. aby Židé, poněvadž dosti koní mají,
k takovému projíždění ulic pražských koně půjčovali; 6. v šeňkov
ních domích aby pivo a víno ani v noci ani u večer dáváno
nebylo, ale ti i jiní domové všickni hned večer aby pilně uzaví
rání byli; 7. kdyby jináče býti nemohlo a k tomu přijíti mělo,
že by nepřítel k Praze přitáhl, s ním aby se dle jistých artikulův
a vejminek snešení stalo, aby J. M. Cské a Kské residenci, také
i Města pražská nějakau škodu od nepřítele trpěti nemusela. Ti
pak, artikulové aby se dobře povážili pro budaucí věc, tak aby
nic k aurážce J. M. Cské a Kské nebylo; 8. brána Písecká neb
Bruská, také Prašný most, též místo a průchod u kapucínského
kláštera i jiná místa nebezpečná, jakož i Hradčany, aby dobře
opatřena byla; nebo kdyby nepřítel (čehož Bože uchovat-i rač) na
nás nenadále připadl, museli bychom jemu, do čeho bychom
neradi šli, v tom obvyknauti, a tak by on potom žádných našich
artikulův nechtěl přijmauti.

Po té řeči páni Pražané chtěli dáti přečísti sepsaný artikule,
podle kterých by se s nepřítelem, kdyby k tomu přijíti mělo,
smluviti měli. Páni pak vyššího stavu za dobré uznali, aby se
těch artikulův přečtení až do hodiny dvamecítmé odložilo, tak
aby je i ti páni vyššího stavu, kteří tuto v domě raddním pří
tomni nejsan, také považovati nápomocni byli. To když povědíno
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1631 bylo, ti páni vyššího stavu vyvstali a z domu raddníbo do svých
příbytkův se rozjeli.

355333 Toho pak času velké množství obecnýho lidu a zahálečův na
“a“ staroměstským rynku, zvlášť před raddním domem stálo, kteří svý

krky vytahovali, uši, sem a tam chodíce, nastavovali, věděti chtíce,
co ti páni v tom raddním domě činili & oč se radili. Rychtář
městský ivarta od praporcův nařízená ten obecný lid, že nic
nebezpečného není, pokojnými slovy napomínal, aby se v pokoji

“131,53“rozešli: když ale ti buřičové ustaupiti a rozjíti se nechtěli, mocně
rozehnání byli. Po nedlauhé chvíli, když se zase ti zahálečové
haufně po ulicích a ryncích scházeli, bubeníci od praporcův, tak
jakž od Pražanův snešeno bylo, ihned na bubny udeřili a tak
dlauho bubnovali, dokad se k nim ta zběř ». zahál ečná rota ne
shromáždila, věděti žádostiva, co to bubnování má vyznamenávati;
bubnování když se utišílo, hned tý chase po všech místech ozná
meno bylo, aby se žádný z obecnýho lidu po ryncích a ulicích
v Městech pražských netaulal, ale aby každý do svého obydlí pod
skutečným trestáním odešel. Po malé chvíli ten lid obecný se roz
cházel apomalu se tratil. — Mezi tím zhotovilo se psaní vtom domě
raddním od všech třích Měst pražských k J. M. Cské, takt-o znějící:

23:33:51? Nejjasnější, nejnepřemoženější, velikomocný římský císaři,
cum. uherský, český etc. králi, pane, pane náš nejmilostivější!

V naší (sic) ponížené poddanosti V. C. Mti žalostivě v známost
uvozujeme, kterak po odjezdu V. C. Mti pánův, pánův místodr

?."Í'IÉ'ŠTZžících z Měst pražských dne pondělního minulého na noc V. Cské
tanrovi. a Kské Mti pan generál don Balthazar, vezma s sebau všecken

verbovaný lid jízdný i pěší, pro ochranu hradu pražského, V. Cské
Mti residenci, také Měst pražských sem do Prahy prve vložený,
ven z těchto pražských Měst vytáhl a hrad pražský prázný. také
i Města pražská bez vší ochrany zanechal. My pak všickni 5 man
želkami, s dítkami a s statečkami našimi v nebezpečenství velkém,
nemajíce žádný obrany a pomoci, zůstáváme; ano také tím strachem
a zděšením všeho lidu — církevní i řeholní duchovní z Měst

„„,ng pražských do míst bezpečnějších vyjeli ——chrámové Páně včera
“35221„?i dnes zůstávají zavřeni a žádné zvonění na klekání více se nezvoní
“"on“ a my Služeb Božích zbaveni jsme. Mezi tím pak lid saský, mimo

nás všech naději, do tohoto království českého s velkau sílau
vtrhl a na tři i na čtyry míle okolo Měst pražských bez přestání
jezdí a jakž z rozličných zpráv tomu porozumíváme, že k Praze
táhnauti a V. C. Mti slavnau residencí, také inás, V. O. Mti
věrný poddaný, v svau moc uvésti míní.
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K tomu přistaupila i jiná nebezpečná neřest, že někteří 1631

J. Mtí pánův stavův vyšších poddaní a zběř škodlivá., která se Podazb
v bauřlivém množství velkém shlaučila, zámky, tvrze i jiná sídla
vyšších pánův stavův šturmnje, drancuje, po silnicích a cestách
okolo Měst pražských duchovní i světský lidi pocestný laupí
i morduje, tak že, bráníce tomu všemu zlému podle naší možnosti,
předce toho se obáváme, aby k Městům pražským ti škodliví lidé
se nezběhli a chasu vinařskau i jiný povalače k šturmování
a laupení klášterův, také J. Mtí vyšších pánův stavův i našich
vlastních domův nezbauřili.

I ačkoliv podle povinností našich & pokudž možnost naše
jest, sebe brániti chceme, však nejmilostivější císaři! proti takový
armádě a síle v nynějších případnostech nacházíme se velmi ne
dostatečni & summau, nemajíce od nikud žádné pomoci a raddy,
která by nám k našemu obhájení přispěti mohla, vší naděje k spo
možení našemu zbaveni zůstáváme, a kdybychom v takovém nebez—
pečenství od V. C. Mti přichráněni nebyli, obáváme se, že bychom
mimo vůli naši témuž lidu v moc přijíti mohli.

Z té příčiny v tomto našem velikém nebezpečenství k V. C. Mti,
pánu, pánu nás všech nejmilostivějšímu, poníženě a poddaně se
utíkáme a slzavě pro Boha prosíme, že V. C. Mt nám, svým
věrným poddaným, skutečnau pomocí přispčti a co bychom, kdyby
dáleji k čemu nebezpečnému přišlo & my žádné pomoci nedosáhli,
činiti měli, v tom milostivau V. C. Mti vůlí nás spraviti ráčí;
nebot my, jakožto věrní V. C. Mti poddaní, podle našich nejvyšších
možností, čímž také sebe povinni býti uznáváme, všeckno rádi
učiniti a naši věrnau poddanost před V. C. Mtí osvědčiti chceme.
A na to od V. C. Mti milostivau a brzkau vůli očekávati budeme.
Actum v středu po památce sv. Martina biskupa, 12. listopadu
léta 1631.

Vaší Císařské Milosti

věrní a poslušní poddaní
purgkmistři a raddy i na místě všech obcí

Starého, Nového i Menšího Města pražského 1).
Když pak jsau se páni z vyšších stavův k hodině dvame- Doraddní.

cítmé do domu radního staropražského dle ranního snešení sjeli “QŽŽÉLŠŽ'
v raddní svědnici v počtu velkém se posadili, aby jim to, na ""m'
čem jsau se páni Pražané snesli, skrze kanclíře přednešeno bylo.
I byli jsau zase v krátosti ti artikulové přednešeni, s tím dolo

1) č. 6. M. 1853. str. 724.
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1531 žením, že Pražané, poněvadž tato chvíle k považování těch arti—
kulův jest jmenována, mimo ranního oznámeni jejich, nic dáleji
ti páni raddní nepovažovali. Jestli pak jaké mínění pánův z vyšších
stavův přítomných jest, to aby oznániiti ráčili. To slyšíce ti páni,
z raddní svědnice vystaupili a velkau chvíli vně zůstali; potom
zase do raddy vstanpivše, skrze pana Jana Jezberovskýho z Spo
lečného snešení svého oznámiti ráčili, že chtějí pro tu chasu tau
lavau a pro další Měst pražských bezpečnost sami osobně, co
nejvíce možné bude, s čeledí svan ulice projižděti.

Ulicesbyac Slyšíce to Pražané, velmi nad tím povděčni byli, připovída
mmduy' jíce. že také sami chtějí z prostředku svýho měšťany, kteří

koně mají, k projíždění ulic času nočního zvoliti & nařiditi. Na
to páni z vyšších stavův oznáiniti ráčili, že jsau k tomu projíž
dění z prostředku svýho zvolili pana Gerštorfa, dokládajíce, aby
mohli s jizdnými městskými, !( projíždění ulic nočního času naří
zenými, dobrau smlauvu míti a každýho času v nastalých potřebách
o sobě věděti; to přednesauce ti páni z vyšších stavův z raddy
odešli, neb již tmavá noc byla a světlo v raddní svědnici se
rozsvěcovati muselo.

Psanídvoje Po jich odjezdu od Pražanův všech třích Měst bylo to ihned
“ŠŠŠ-“HH"bedlivě považováno, mai-li se to dvoje psaní, které toho času

ranního do téhož raddního domu s počty pánům raddním Menšího
Města pražského přineseno bylo a které pan z Tiíl'enbachu jedno
německé k Jich Mtem pánům královským místodržícím a druhé
vlaské k hraběti don Baltazarovi znějící, poslal, v tomto nebez
pečenství pro správu & potěšení i pro Opatření Pražanův odevříti
aneb neodvřené zanechati. I snešeno bylo, aby toliko páni pri
masové třích Měst pražských takové psaní odevřeli, přečetli
a jestli by co zvláštního, těch dvauch pánův, k nimž těch psaní
přípis byl, se dotejkajícího bylo, ta psaní aby jim byla odeslána
a páni primasové aby to, co v nich četli, jakož osoby přísežná,
v tajnosti zachovali. Pakli by se českého království a Měst praž
ských a tohoto nastávajícího nebezpečenství dotýkala, to aby
Pražanům vyjeveno bylo, však aby všechno v tajnosti zůstalo. -—
Vyšedše páni primasové do Novýho pokoje, v něm jsau oni hned

am., ty oboje psaní odevřeli, přečetli a navrátíce se do místa raddního,
kratičce mínění své jiným pánům spolu-shromážděným přednesli.
To oboje psaní také hned přiloženo bylo k tomu psaní, které

; k butontoho také dne obyčejná počta říšská k knížeti z Fridlandu při
“MÍŽ? “" nesla & učiníce na ty všeckne (sic) troje psaní nový přípis & novau

pečet přiloživše, je tomu knížeti ti páni raddní odeslali. Také
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v tu noc páni Pražané vejš dotknuté psaní k J. M. Cské znějící,
od všech třích Měst pražských zapečetěné, skrze schválního jezdce
na jich vlastní autratu neb společný náklad do Vídně poslali.

Toho dne středního 12. listopadu přišly zprávy do Měst
pražských z Raudnice, z kláštera Doksanského, z Litoměřic
i z jiných míst k Praze bližších rozličné, totiž že z třích všech
míst, která od saského vojska, mimo naději lidskau opanována
jsau, ti Sasové víno, obilí, také jiné věci k řece Labi svážejí, do
šiíi'ů nakládají, po Labi dolů do míšenské země i do Sas plavají,
dobytek koňský, hovězí, ovčí také k Labi ženau a země česká
z jedné strany od nich a z druhé strany od sedláltův žalostivě
se hubí. Páni pak exulanti, (ti tak proto tehdáž jmenováni byli,
že oni obyvatelé sice čeští, v svých bludích zatvrzení, víru kato
lickau přijmauti nechtíce a radějiv Čechách své mohovité inemo
hovité zboží opustíce, do ciziny z Čech odešli) ti tedy páni
exulanti že se zase do Čech navracují, na svý statky a zboží
dosazují, z nich nynější držitele vyhánějí, jizdní saští z jednoho
místa na druhé. přijíždějí, lidi sužují a s nimi dle běhu vojanského
zacházejí, až do vesnice Bělá řečené že dnešního dne také se
již dostali.

Z kláštera Doksanského, duchovním pannám premonstraten
ským přináležejícího, tato austní zpráva také tehdáž do Měst
pražských přinesena byla, že to saské vojsko ani těm pannám
ani jich klášteru žádnau protimyslnost neučinili &jim v ničemž
dosavad neublížili, nýbrž ty duchovní panny, které ztoho kláštera
do Litoměřic odešly, zase do něho se navrátily a v něm pokojně
Pánu Bohu slaužejí; také žádná z nich ani na tý cestě, ani
v městě, ani jinde žádné překážky a příhody neměla, jak o tom
před tím nedávno nepravdivé rozprávky v Praze slyšány byly.
Pravdivější pak rozprávka byla tehdáž ta, že dotoho kláštera
Doksanského salva quardia neb vojanská obrana od vůdce toho
saského vojska. byla položena a vložena proto, aby se tomu klá
šteru a jeho duchovním pannám, ani komu jinému v něm bydlí
címu a k němu přináležejícímu, nic škodněho nestalo. -— Ti
nepřátelé ačkoliv ten klášter a jeho lid věrně a přátelsky opatro
vali, nicméně chasa a rota. sedlská dvory a jiná místa k tomu
klášteru přináležející laupiti, velké škody činiti & hůř nežli
nepřítel všechno zlé páchati nepřestává.

Po tý austně přednesený zprávě, skrz schválního vyslaného
Pražanům dané, bylo jest z jich společného snešení na tom
zůstáno, aby J. Mtem pánům královským místodržícím i panu

1631
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1631 hraběti don Baltazarovi o pomoc oni Pražané psali, což se také
v tato slova stalo:

33323331; Služby naše Vašim Milostem každýho času poslušně vzka
kglíggfggzujeme & Vašim Milostem od Pána Boha všemohaucího zdraví
cfmmgcýo-i jiného všeho dobrého vinšujíce, přejeme věrně rádi.

Přiložené psaní dnešního dne z večera jsme dostali a zůstá
vajíce v nebezpečenství velkém, za dobré jsme při sobě poznali,
abychom je pro další naše naučení odevřeli, jakož pak i tomu,
co na město Kadaň valiti se chce, plně jsme vyrozuměli, kteréžto
V. Mtem schválně odsílajíce, že nás omluvna míti ráčíte, poslušně
žádáme.

Vedle toho V. Mtí netajíme, že k J. Mti panu generálu don
Baltazarovi při tomto schválním poselství posíláme a za to Vašich
Šetrností (sic) 1) žádáme, poněvadž hrad pražský, J. M. Cské
slavná královská residenci, také Města pražská lidem vojanským
jsau opuštěna a lid nepřátelský, ačkoliv ještě (chvála Pánu Bohu)
proti Městům pražským nic nepřátelského nečiní, však co by pod
tím skryté býti mohlo (neboť již z jiné strany na tři i na čtyry
míle okolo Prahy on nepřítel štráfuje a dne včerejšího město

M3130;89-Mělník skrze nějakýho Hrbovatýho z Střihanic (sic) 12) vzat
' ak městu Nymburgu trubač jeho také vyslán jest) věděti nemůžeme.

Pročež aby J. Mt pan generál don Baltazar asi dvě kum
panie rejtharův & tři praporce pěchoty, jak pro štráfování tak
i pro obhajování všech třích Měst pražských, vyslati ráčil; však
toho lidu (který u Lipska proti Švejdovi a také proti kurňrštu
saskému odpřisáhl se slaužiti) dokona nežádáme.

I abychom před dalším nebezpečenstvím a štráfováním lidu
nepřátelského lípěji takovau vojanskau pomocí opatření býti mohli,
V. Mtí ve vší poslušnosti žádáme, že při J. Mti panu generálovi
don Baltazarovi abychom takovau žádostivau pomocí brzce fedro
váni byli, milostivě disponirovati a prostředkovati ráčíte. Pomu
čejíce V. Mti sebe i obce naše k milostivě a laskavé ochraně. —
Actum v Starém Městě pražském ve čtvrtek po sv. Martinu biskupu,
dne 13. listopadu léta 1631. '

') Správně:ve vší šetrnosti.
') Rozuměj:Jiřího Matouše z Těchenic, jemuž pro jeho postavu

\ přezdíváno„hrbovatý Štěchenic“, což zde zkomolenojest ve „S&ihanic.' Viz
tzn.—Již nahore str. 43. pozn. l.
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V podobných téměř slovích psáno bylo také po této příle- 1631

žitosti panu generálovi don Baltazarovi 1). „11310313
Toho dne čtvrtečního, 13. list0padu, vyjeli na hrad pražský ““gif“—""

z domu raddního staroměstskýho pan primas staroměstský František
Kotersy z Paragrynu, p. Ondřej Lainhoz, p. Jan Petráček a na
vštívili pana sufragána, také i kněžnu z Lobkovic i jiná místa
a o žalostném spůsobu sami mezi sebau, kam přijeli, sobě truchlivě
žalovali. I dostanauce toho dokonalau zprávu, že by škůdcové
neb ta plachá zběř sedlská chtělii také oto se již skutečně
pokaušeli u zvěře císařské strážný ho bránu před Prašným mostem Sedi—HM!
\ysekati & do hradu pražského se vlauditi, pročež ihned staro- mmm:
městští páni raddní a předně tehdejší purgkmistr Jakub Kozelius
z Peclinovce, k žádosti kněžny z Lobkovic pro přetržení nastáva—
jícího nebezpečenství, stráž 20 osob od praporce staroměstskýho
a to těch mimo tuto hotovost pro ochranu města verbovaných

vojákův, skrze bránu Bruskau nahoru na hrad pražský k tý bráně 5351233;
u strážnýho zvěře císařské vyslali a jedno nebezpečné místo skrze "
Jana Petráčka, jakožto staropražského vachtmistra neb strážnýho,
v přítomnosti pana Rumšta 2), p. Štuple “) a pana sekretáře
Blovskýbo 4) zasypati poručili.

Toho taky dne navrátili se někteří měšťané pražští z města Vojskow
Litoměřic & ti povídali, že ten saský lid, který do Čech vtrhl, * mm
a zvláštně to rejtharstvo, které ponejprv Raudnici vzalo, není ani
zmustrováno a bez praporcův jezdí, podobně pěchota velmi špatná
že také bez korauhví chodí, mezi kterau se mnoho exulantův
českých nachází, kteří se svých Opuštěných statkův zase ujímají
a na ně se dosazují. — Proslýchá se také mezi tím nepřátelským
lidem, že k Praze táhnauti a jí dobývati není jich aumysl. Také
lid sedlský že nepřestává na všechny strany tvrze, hrady a jiná
místa laupiti, lidi, jak světské tak duchovní, šacovati a všudy velké
škody činiti.

Ještě toho dne před večerem byl jeden sedlák v Kojeticích mmmnás?
obývající do raddy staroměstské, kde také přítomni byli novo- Snové.
i malostranští páni raddní, předvolán & ten zprávu dával, že byl

') Č. Č. M. 1853. str. 625. Při té příležitosti podotýkáme, že jsme textu
v listech těchto ani v následujících neopravovali, ač zde i tam se od textu
musejníkového liší.

') Správně: Krištofa Ram f ta.
') Správně: ChrysostomaŠreple.
') Daniele Kašpara z Palatýnu.
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1631 na Mělníce a to město že jest skrze nějakého hrbovatého pána
z Střihanic vzato, devadesáti dragauny osazeno a ten pan Hrbo
vatý že 18 jízdných na okolní panský statky na drancování
vyslal.

V pátek dne 14. listOpadu od don Baltazara pánům Pražanům
z všech třích Měst z města Tábora psaní rnkau pana Vendelína
psané skrze schválního posla přinešeno bylo, které on těm pánům
v tom raddním domě přítomným také náležitě dodal. jehož
slova jsau:

Slovutným &mnohovzáctným poctivostem pánům pmgkmistrům
a raddám Starého, Nového i Menšího Měst pražských, pánům
přátelům zvláště milým společně neb rozdílně. Cito, cito.

D3; 113313- Slovutné a vzáctné poctivosti páni přátelé moji!
13323“ Nečiním Vás tajna, že jsem dnes jistau avisi o silným suc—

cursu, který po Dunaji dolů do Passova připlaul, nenadále dostal
a nyní o tom sem nařídil, aby dnem i nocí sem táhl. I pokudž
nepřítel ještě do Prahy nepřijel, tedy napište mi po ukazateli
tohoto listu; zejtra Bůh dá, jestli jakého nebezpečenství se obáváte,
chtěl bych se k Praze přiblížiti s dílem lidu, ostatní pak (abý
šte nebyli tím obtěžováni) chtěl bych obrátiti k městu Slanýmu,
k Velvarům, k Mělníku a do jiných míst blíž nepřítele; neboť již
s pomocí Pána Boha dostatečnau pomoc ne toliko k odpírání, ale
také k vyhnání jeho ven z země mám. S tím milost Boží s námi.
Datum v Táboře 13. listOpadu 1631.

Monsieur de Marrada ').
0593315;- Na to psaní Pražané hned odpověď dali & žádali. aby on don

Baltazar de Marrada k obraně a k ochraně hradu pražského i Měst
pražských pospíšil, poněvadž lid nepřátelský k nim se blíží.

V sobotu dne 15. listopadu opět následující psaní on don
Baltazar pánům Pražanům poslal.

Psanířmza- Slovutné a mnoho vzáctné poctivosti páni přátelé milí!
nó opět do- , ,; . , , ,; .
mp!oddon Psani vaše, vcerejšiho dno dané, rano dnes na ceste jsmeB tazne.

dostali, a této chvíle tolikěž poslové naši, o kterých v týchž psaní
zmínku činíte, k nám přišli. I posílají se vám dle žádosti vaší
dvě kumpanie rejtharův, kteří k vám zejtra ráno (dá—liPán Bůh)
konečně přijedau; lidu pěšího zatím tolikéž něco se vám odešle,
až by suceurs od J. M. Cské, který s velkau pilností dnem a noci
táhne, poslaný, přiblížil sek nám. A poněvadž bychom neradi tak
velkým počtem lidu města pražská obtížili, nýbrž raději upřímo

.) Č. (5. M. 1853. str. 726.
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na nepřítele jej obrátili, protož vás žádáme, že některé osoby
hodné v rozdílná místa, kde nepřítel leží, na kunšofty odešlete
a nám co nejdřívěji, jak on silný jest a co pěchoty a rejtharův
má a v kterých místech on se zdržuje, oznámíte. S tím milost
Boží s námi. — Datum v Votici.

Monsieur de Mai-rada.

1631

Sasové na
Spíše nežli to psaní Pražanům dodáno bylo, opět lid pražský my nomu

v tu noc velmi zděšený byl, když slyšeti bylo, že nepřítel přímo
od města Budyně k Praze táhne, což se také následujícího dne
velmi ráno v skutku našlo; nebot hned na úsvitč ta kuríiršta
saskýho armáda, celau tu noc bez odpočinutí k Praze pospíchající,
na Bílý Hoře blíž Prahy v šiku vojanském státi vidína byla, a také
hned tím ranním jitrem Jan Jiří z Arnymbu, téhož vojska saského

Prahy se polozih.

Praha aby co
generál polní maršálek, svýho polního trubače s odevřeným psaním jim vzdala,
i s podpisem vlastní ruky jeho do všech třich Měst pražských
(každému Městu obzvláštně) poslal a Města pražská, aby lid vojan
ský kuríiršta saského k sobě dobrovolně přijali a ve dvauch ho
dinách se dokonale rozmyslili, s rozličnými pohrůžkami i s obme
zením velkým je napomínal; to pak psaní z řeči německé do
češtiny přeloženo jest následující:

Jeho Milostí kurfiršta saského, pána mýho nejmilostivějšího,
chvalitební skutkové že celýmu světu povědomí jsau, pochybovati
o tom nemohu, který nejenom J. M. Cské s velkau svau škodau
a s nepříležitostí nevyslovitedlnau vždyckny službu všemožnau,
chtěje skrze ni svau povinnau přívětivost dokázati, prokazoval,
ale také aby i od jiných potentátův podobná byla J. M. Cské
prokázaná, o to všemožně tak pečoval, jak na jednoho kurfiršta
1: své vrchnosti, k římskému císaři, náchylného činiti náleží.
Z kterýchžto Jeho Kurňrštské Mti, pána mého nejmilostivějšího,
všech dobře míněných i chvalitebných činův a služeb, J. M. Cské
věrně prokázaných, žádný se nadáti nemohl, aby 8 Jeho Kurfíršt
skau Milostí aneb s jeho nevinnau zemí a s obyvateli jejími tak
nemilosrdně mělo býti pokračováno, jako nedávního času v skutek
se shledalo, když pan generál Tilly, vojanskýho lidu císařskýho
vůdce, který bez snadu byl by se spíšeji neupokojil, dokad by
a svým nekřesťanským drancováním, pálením a hubením celau
zem saskau nebyl zkazil, kdyby byl spravedlivý & milostivý Bůh
na hojné slzy, od mnoho tisíc nevyslovitedlně utiskovanýho lidu
vylité, také na bolestné úpění nevinných dítek nebyl milostivě
vzhledl a to velké nastávající neštěstí a záhubu od země saské
nebyl dobrotivě odvrátil (sic).

mpomlnali.

Psaní o
vzdání Pra

hy.
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Z čehož dosti & velmi patrně poznati se může, kterak Jeho
Kurůrštská Milost, pán můj nejmilostivější, k spravedlivému odpo—
rování přinucen byl i také z velice důležité příčiny, aby aumysl
svýho nepřítele zrušil a jemu do svý země nepřátelským spůsobem
vpadnauti nedal, do toho království českého svým válečným lidem
obrátiti se musel, až i k tomuto městu pražskýmu šťastně přišel,
v kterém poněvadž pro jeho velikost velký počet obyvatelův,
zvlášt nevinných dítek a jich matek i jiných osob, se nachází,
kterým, ani žádnýmu jinému, když se on jenom svévolně protiviti
nebude & časně k ochraně naší se uteče, není moje mínění, ani
mýho nejmilostivějšího pána vůle není, v nejmenší věci ublížiti.

Abych tedy nemalým vylitím nevinné krve, pláčem a kvílením
i nenabytau škodau obyvatelův pražských vinnen nebyl, na místě
a jmenem Jeho Kuríirštské Milosti jim všem věděti dávám, ipři
povídám, jestli se pod ochranu mýho nejmilostivějšího pána
obyvatelé pražští dají & svá Města pražská časně jemu vzdají, že
se žádnýmu obyvateli těch třích Měst pražských ani na živobytí,
ani na jich jmění ničehožškodného nemá státi, ani dopuštčno býti,
nýbrž při všem jeho má dostatečnau ochranu každýho času užíti.

Pročež toho nadáti se nemohu, aby páni Pražané svý man
želky, své nevinné a mnohé ještě u prsův mateřských odpočívající
dítky, také svý životy a své jmění i všeckno štěstí do patrného
nebezpečenství bez nejmenší příčiny a potřeby dáti měli. Kdyby
pak, proti mému nadání, to se státi mělo a ohněm, mečem i jiným
nepřátelským spůsobem obyvatelé Měst pražských od nás chtěli
by podmanění býti a nevinnau krev svých manželek i také svých
nevinných dítek dobrovolně vylitau míti, at vědějí, že ta krev
nevinná proti svým rodičům, manželům i přátelům (a ne proti
mně) k Bohu na pomstu volati bude, poněvadž oni mau dobrau
raddu potupili a svá Města pražská mně na místě mýho nejmilo
stivějšího pána vzdáti nechtěli, dobrovolně takové neštěstí na sebe
i na všechny obyvatele všech třích Měst pražských uvalujíce,
kterémužto neštěstí poněvadž dle mý raddy ujíti mohli a nechtěli.
já. před Bohem ipřed celým světem omluven; a jich pánův
Pražanův aumysl ve dvauch hodinách očekávati budu. — Siguatum
dne 15. listopadu léta 1631 ').

Jeho Kurfirštské Milosti saské generál polní maršálek
Jan Jiří z Arnymbu.

') Z tohoto datum viděti jest, že chybuje se, když ve všech knihách až
dosud se klade, jakoby Arnim 11. listopadu Prahy se byl zmocnil.
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Když to psaní do domu raddního staroměstského přinešeno
bylo,nejprve páni raddní malostranští a po nich novoměští, také
pániz vyšších stavův, v Městech pražských tehdáž zůstávající (mezi
nimitaké se tehdáž některé raddy císařské nacházeli) v počtu
velkýmdo toho domu raddního se sešli a do raddní svědnice
vstaupili,kdež to psaní před všemi přítomnými (také tehdáž pří
tamníbyli starší obecní i jiní z obce všech třích Měst pražských)
nejenomčteno, ale také z strany pánův Pražauův raddních žádáno
bylo,aby Jich Milosti z vyšších stavův i také starší obecní raddami
svýmipánům raddním, co oni dále činiti a jakau odpověď na to
psanídáti mají, nápomocni byli.

V tu chvíli navrátil se posel od pánův staroměstských do
Pardubick knížeti z Fridlandu vyslaný, přinesa s sebau od toho
knížetepísebnau odpověď. Přijel také s tím poslem polní trubač
pánaz Arnymbu, který od svýho pána polního maršálka psaní,
knížetiz Fridlandu svědčící, do Pardubic nesl, které on kníže
pánůmPražanům po tom saským trubači k přečtení poslal. I vzal
tenstampražský posel to psaní od toho trubače a do plné raddy
vstaupiv,je i také to, které k auřadu purgkmistrovskýmu Starého
Městapražského, od knížete z Fridlandu svědčící, z Pardubic
přinesl,v tý raddní svědnici dodal, v kterém on kníže z Fridlandu
dokládalto, že pánu z Arnymbu o místo a 0 čas píše, kde a kdy
b! se on kníže s tím panem polním maršálkem shledati a 0 pokoj
Míkovatiměl '). Sotva ti páni, co dáleji činiti mají, raditi se počali,
ajii Opětjiný saský trubač, z Bílý Hory od toho polního maršálka
v_vslaný,k domu raddnímu staroměstskýmu přijel, do raddního
místavstaupil a na předešlé psaní téhož polního maršálka konečnau
vdpověď,aby déleji (poněvadž již více než dvě hodiny od dodání
lúhopředešlého psaní minuly) s armádau svau v dalším tažení
zdržovánnebyl, jmenem svýho polního maršálka od pánův rad—
nich žádal.

I bylo suešeno, aby na Bílau Horu k tomu polnímu mar
šálkovipáni plnomocníci vysláni byli. Ibyli tehdáž z vyššího
slamskrze primasa staroměstského tito páni němečtí dožádání:

') Mezi Arnimcm &Albrechtem z Waldsteina bylo tehdáž mnoho jednáno,
! čehožna jevo jde, že Albrecht z Waldsteína saské invasi přál, ba že
isíjnstavem Adolfem, spojencem kurfiršta saského, ve vyjednávání byl proti
“:?-říFerdinandovi. — Viz o tom Fr. Dvorského „Historické doklady
Ízámčrům Albrechta z Waldštýna a jeho Spojencův“, a co se Waldštýnova
Wněruk saskému vojsku v Čechách týče, Dudíkovo, vydání korreSpon
dvnceWaldštýnový.

1631
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totiž: pan Kunrád Kropf a pan hejtman Jan Evy (sic) z Fraj
štýna (sic) '), jakožto voják spůsobův vojanských povědomý, také
z každýho Města pražského jeden pan raddní, jimž dáno bylo od
všech třích Měst pražských plnomocenství, na pargameně v německé
řeči sepsáno & v naší řeči české takto znějící:

Plnomocenství od purgkmistrův a radd Starého, Nového
i Menšího Měst pražských k jednání s panem generálem polním
maršálkem J. Mti pana kuríiršta saského (titul) o příměří i o to,
co jim austně poručeno bylo. Dáno v Starém Městě pražském
dne 15. listopadu léta 1631.

Ti vyslaní páni plnomocníci na Bílau Horu k tomu panu
polnímu maršálkovi přijedauce & psaní od knížete z Fridlandu,
témuž panu polnímu maršálkovi odeslané, dodajíce, žádali ho,
aby Města pražská šanoval & k příměří svolil. -— „Já k žádnému
příměří (odpověděl on pan nejvyšší maršálek) svoliti nemohu,
nebt již prve dosti času zmařeno bylo. nýbrž poslední pánův
Pražanův vůli věděti chci, zdaliž chtějí páni Pražané vojsko
J. Mti kurfiršta saského, pána mého nejmilostivějšího, do svých
Měst dobrovolně vpustiti? poněvadž s tímto mně svěřeným vojskem
ne jako nepřítel, ale jako přítel do toho království českého při
cházím a J. Mt kurfiršt saský s J. M. Cskau skrze tento do
téhož království příchoz míní a chce pokoj učiniti.“

Ta slova. páni plnomocníci od Pražanův vyslaní slyšíce
a poznávajíce, že takový síle nepřátelské s osmi praporci svými,
v nichž téměř tisíc a šest set bojovných měšťanův toliko se
počítalo, odolati nebudau mocti, tuto od sebe odpověď dali: že
podle jistých artikulův (ty artikule taky tomu panu polnímu mar
šálkovi hned oni předčísti dali) města pražská vzdáti chtějí. Po
přečtení těch artikulův hned on nejvyšší polní maršálek svý dva
nejvyšší do Měst pražských k Spisování & k snešení takových
artikulův vyslal, zanechaje při sobě naproti tomu z každého
Města pražského jednu osobu. Jest tedy z obojí strany v domě
raddním staroměstským následující smlauva tímto spůsobem v řeči
německé snešena a sepsána, která. v češtině takto zní 2):

1)Správně:Freic : Freištatn.
") V Nad ěji (str. 599.) píše se o tom následovně: „Z vojska saského

přítomny byly tomu rokování přednější osoby tyto: mimo Arnhaima byl hrabě
starší Turryan (správně: Thurn) &. Vácslav Vilím stavu panského pán
z Raupova., též několik jiných pánův exulantův, aneb z českého království
za králem Fridrichem vyhnancův, kteří raddau svau & možností velkau
Arnheima k tomu namluvili, že on k následujícím punktům, pražským Městám
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Léta 1631. dne 15. měsíce listopadu mezi vysoce urozeným
pánem, panem Janem Jiřím z Arnymbu, J. Mti kuríiršta saského
(titul) generálem polním maršálkem, s strany jedné a mezi slo
vutnými a vzáctné poctivosti purgkmistry & raddami třích Měst
pražských z strany druhé plnomocná smlauva následujícím spů—
sobem zavřena:

Poněvadž často jmenovaný pan generál polní maršalek všem
třím Městům pražským společně rozličných časův troje psaní
poslal a žádal, aby jeho kuríirštské vojsko do všech třích Měst
pražských přijato a rozloženo bylo, což se všeckno již dotčenými
psaními dostatečně a pravdivě vždyckny dokázati může; že pak
jmenovaná tři Města pražská všech obran a ochran zbavená.jsau,
jakož také, poněvadž vysoce urozený pán, pan generál polní mar
šálek austně se prohlásil, že on ne jako J. M. Cské a tohoto
království českého nepřítel, ale jakožto přítel, zvláště jmenem
vysoce Osvícené Milosti kuríiršta saského, tohoto království zvlášt
ního přítele, nižádnýmu ani na živobytí, ani na jmění nechce
škoditi, pročež s tím vysoce urozeným pánem, panem generálem
polním maršálkem my tři Města pražská spolu se zde bydlícími
duchovního, panského i rytířského stavu osobami následovně jsme
se porovnali a snesli:

1. Aby toto naše z obojí strany smluvené sjednocení nižádným
spůsobem J. M. Cské k žádný překážce, ani k nejmenšímu aurazu
nebylo a když vojsko J. Mti kuríiršta saského do Měst pražských
vpuštěno bude, pokojně aby ono se chovalo, žádnýmu na těle, na
zdraví, méněji na živobytí, ani na jmění pod žádným vymyšleným
spůsobem žádnýmu neškodilo.

2. Který by koliv voják do kterého koliv domu jakožto do
sobě nařízeného místa uveden byl, ten nižádným apůsobem vtom
domě ničehož bráti, krásti, ani nepokojně, méněji pohoršlivě cho
vati se má. Podobně všechny kláštery a duchovní obydlí s jich
obyvateli, také všichni kostelové mají při jich vejsadách a při
největším pokoji zachování býti; duchovní osoby nemají z jich
klášterův, z far a z jakých koliv duchovních obydlí vyháněny býti,
aniž se jim má co protimyslného státi.

3. Všickni stavu panského i stavu rytířského páni J. M. Cské
skutečné raddy, ve všech třích Měst pražských přítomní, také

mnoho těch čaaův potěšitedlným, svolil.“ — Doplněk tento má. do sebe něco
pravdy, ačv úředním udání v Č. Č. M. 1853. str.5l9. jinak se věc líčí. Srovnej
též Osvětu 1872. str. 917. a násl.

Beckov-ikan Poaelkyně II. a. 9

1631.

Příčiny
vzdání Měst
pražských.

Artikulové o
V!

hy.
Pra.
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1631 všickni páni raddní těch třích Měst mají od přijímání do svých
obydlí vojákův vymíněni, ušetřeni a při jich císařských povinnostech
& pracech pokojně zachování, ani arrestem, ani vyplacováním neb
šacováním nemají stíženi a obtěžováni býti. Kdyby pak se jim
něco podobného od vojska saského díti mělo, má se jim ubliženým
od vysoce urozeného pana generála polního maršálka skutečně
zastání a obrana učiniti.

4. Kdyby se komu z těch čtyr stavův (z duchovního, z pan
ského, z rytířského a z městského) líbilo jinam z pražských Měst
odjíti neb odjetí, ten, kdo by koliv on byl, má svobodně bez
všeho rancírování, vejplatku & šacování propuštěn býti.

5. Poněvadž páni raddní Měst pražských nejlepší povědomost
mají svých měšťanův, jich možnosti i jich obydlí, protož aby jim
to zanechúno bylo, aby oni sami těm vojákům saským kvartyry
a obývání naříditi mohli.

6. Všeckno Židovstvo v těch třích Městech pražských při
jich obchodech mají zachování i přichraněni býti.

K dokonalejšímu zdržení a vyplnění těchto artikulův vysoce
urozený pán, pan generál polní maršálek, jakož také všechna tři
Města pražská s pečetmi svými i s podpisem svých ruk vlastních
potvrdili jsau je.

L. S. Staré, L. S. Nové, L. S. Menší Město pražské.

Artikulové Když na čisto tito artikulové přepsání ispečetěni byli, hned
“$$$" ti dva lidu saského vojenští páni nejvyšší, od pana polního mar

šálka z Bílý Hory do raddního domu staroměstského k vyslyšení
a k snešení těchto artikulův vyslaní, zase po třímecítmé hodině
s pražskými plnomocníky na Bílau Horu k tomu panu polnímu
maršálkovi z Prahy vyjeli, který nečekaje, až by ti jeho dva
nejvyšší s pražskými plnomocníky k němu na Bílau Horu se

Saskévojskonavrátili, svému celému vojsku dolů se pouštěti & k bráně Stra
sil-„Žak hovské tak spěšně přitrhnauti poručil, že ti páni vyslaní, když
“mm“ 2 brány Strahovské vyjeli, velké množství vojákův saských jizdných

i pěších před tau branau spatřili a přijedauce k polnímu mar
šálkovi, jemu ty snešený i také pečetmi městskými a svých rukau
podpismi potvrzený artikule plnomocníci pražští podali, žádajíce
ho, aby on je také podepsal, jimž on, že je ještě této noci pode

ŠŠŠ-„Žijipsati chce. připověděl. Na to v hodinu na noc celá armáda saská.
ono vtrhlo.do všech třích Měst pražských (jizdní tehdáž tiše německau

píseň: „Nun lob mein Seel den Herrn etc.“ zpívali) vtrhla
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a v šiku vojanským přes celau (sic) státi zůstala. Hned jak se 1631
jenom po ryncích Měst pražských to vojsko postavilo, Pražanům
bylo poručeno, aby svý zbrojný měštany od bran městských vy

zdvihli i také klíče panu polnímu maršálkovi aby složili a ode- Klicodrrm
vzdali; což oboje hned oni vykonali a Sasáci brány všechny, také nomMura?
i most pražský svau stiáží obsadili. Po malé chvíli šel staroměstský "
primas s raddními pány k tomu polnímu maršálkovi, jeho žádajíce,
aby dle svého zakázání snešený artikule podepsal a pečetí svau
potvrdil, což on učiniti do dne pondělního odložil.

Ten pan primas staroměstský František Kortesy na místě
purgkmistra Jakuba Kozla z Peclínovce, tehdáž nemocného, měl
velikau starost a nabíhání od saských vojákův, kteří pro svý
auředlníky vyšší chtěli míti kvartyry, také pro oves, pro pivo, Okvarty-rya
pro chleby a pro jiné věci do několik hodin na noc vždyckny se beuníbyío'
běhalo; posledně pak ti Sasové sami sobě brali, kde jenom co
zastihli, & žádnýmu žádného dobrého slova nedali.

Dne 16. listopadu v neděli ráno Pražané páni raddní třích mms
Měst piažských šli k generálovi polnímu maršálkovi Janovi Jiřímu artikulemá:.
z Arnymbu, aby ty jich z obauch stran snešený & již také od domu,
všech třich Měst pražských podepsaný ipečetmi utvrzený artikule
také on podcpsati neprodlíval; ti však páni před něho puštěni
nebyli, proto že on tehdáž svau pobožnost měl a při kázání lute
riánském se nacházel. I šli oni Pražané od něho do kostela Panny
Marie před Tejnem na mši svatau, kdež velký počet rozličného
lidu se nacházel. Vojsko pak saské, jízdné i pěší, po ryncích předce

pořád stálo, čekajíc na kvartyry, amnozí z Čech, zvláště z Prahy 331mm
pro víru do ciziny odchůdcové (jinak exulanti) hned tohoto dne
v Městech pražských vidíni byli 1). Ještě dobře po obědích nebylo
a již opět veliké nabíhání o kvartyry od vojákův bylo. Přišel také
tehdáž do auřadu šestipanskýho saský kvartyrmistr a do rozdělo
vání kvartyrův, jako by chtěl k rychlejšímu té věci vyřízení

pomocti, se vetřel. U večer potom asi v hodinu na noc do sobě 153! d:
vykázaných kvartýrův jizdní se rozjeli a ubohým měšťanům hned Jeu.
té chvíle velký nepokoj nastal.

Dne 17. listopadu v pondělí sešli se páni raddní novoměští vWř—ů
i malostranští do staroměstské dolejší kanceláře, aby u pana hšgtlneleni
z Arnymbu polního maršálka podpis snešených artikulův vyhle
dávali; a toho právě času přišel pan Jan Kunrád Kropf do raddní

') V Naději (str. 607.) praví se, že teprv dne 17. listopadu exu
lanti do Prahy přišli.

91:
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svědnice staroměstské mezi pány raddní a oznamoval, že včerej
šího dne, byv on u toho pana polního maršálka, od něho více
než hodinu o těch snešených artikulích rozličně rozprávěti slyšel.
také i příčiny vyskaumal, proč on tak ty artikule, jak ony sepsány
byly, podepsati nechtěl, který však že aspoň on polní maršálek
napravil a pánům Pražanům je posílá; na to je taky hned on
sám pan Kropf četl a je přečta, aby se přepsaly, žádal. Páni
raddní porozumívajíce tomu, že pana z Aruymbu od jeho aumyslu
a předsevzetí nebudau mocti odvésti, svolili k tomu, aby ti, od
téhož polního maršálka změněni a k nim poslaní artikulové na
čisto přepsání byli; jich pak změněni bylo jest toto:

Předmluva těch artikulův v svý podstatě celá zůstala až do
prvního artikule, z toho pak prvního artikule tato slova při
napravování a změněni těch artikulův vypuštěna byla, totiž:
„Aby toto naše z oboji strany smluvené snešení nižádným Spů
sobem J. M. Cské k žádný překážce, ani k nejmenšímu aurazu
nebylo.“ Podobně v tom prvním artikuli místo těchto slov: „pod
žádným vymyšleným spůsobem“ postavena byly tato slova: „nespra
vedlivě, neslušně, nenáležitě a neprávě.“

Do druhého artikule mezi tato slova: „všechny kláštery
a duchovní obydlí s jich obyvateli, také všickni kostelové“ při
dáno také bylo toto slovo: „kollejové“

Z třetího artikule vymazaná byly tato slova: „mají při jich
starých povinnostech a pracech pokojně zachování býti“ V tom
artikuli k těmto slovům: „má se jim ublíženým od vysoce uroze
ného pána, generála polního maršálka“ tato slova přidána byly:
„aneb od toho, který na místě téhož polního maršálka správu
vojska saského míti bude,“ skutečné zastání a obrana učiniti.

Čtvrtý artikul obšírněji sepsán byl následovně: „Poněvadž
všickni vejš položení království českého čtyři stavové na to jsau
nastupovali, aby při jich císařských a královských povinnostech
a pracech povinně zachování byli a kdyby jednomu neb druhýmu
příležitost se dála jinam z Měst pražských odjetí neb odejíti,
aby oni zdržování nebyli, ale bez všeho rancírování neb vyplaco
vání bezpečně odjetí neb odjíti mohli.“ — Tento pak, jakož
i třetí artikul od polního maršálka k potvrzení J. Mti kurtiršta
saskýho zanechán byl.

Pátý artikul při svých všech slovách zůstaven byl a nic
v něm změněno nebylo.

Po šestým artikuli, Židovstva se tejkajícím. také následující
slova do těch napravených neb změněných artikulův položená
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byla: „Posledně chceme my všeckna tři Města pražská ve všech 1531
spůsobích pod ochranu J. M. Kurfirštské se dáti, pokojně každého
(asn zůstávati, žádnau příčinu k nižádné roztržitosti a bauřce
nedávati, nýbrž ve všech věcech tímto snešením potvrzených
věrněa upřímně se chovati.“ _Stalo se léta 1631. dne 17. měsíce
listopadu.

L. S. Jan Jiří z Arnymbu.

L. 8. Staré, L. S. Nové, L. S. Menší Město pražské.

Při tom na čisto přepsání a při přečtění tohoto Společného
snešení1) nacházel se Jan Kunrád Kropf, J. M. Cské radda nad
appellací; také ze všech třích Měst pražských přítomny byly
následující osoby raddní, totiž:

Z Starého Města pražského: FrantišekKortesy,primas,
OndřejLainhoz, Jan Melcar, Vácslav Vořikovský, mistr Jakub
\'čelina(sic)*), kanclíř staroměstský.

Z Nového Města pražského: Jiří Ješek, primas, Jan
BaptistaGullarda 3), Bartoloměj Rottnberger, mistr Ciprián Kozel,
pí.—zai-raddní.

Z Menšího Města pražského: Petr Kunc,primas,Jan
Wichmann, Jan Baptista Kastalt, Marek Chiocha (sic), mistr
BartolomějBeránek, přední písař raddní.

Když tito zde jmenovaní páni do domu polního maršálka 33:33:76.
přišli, dva načisto přepsaný listy, v sobě snešený artikule obsa— Potvrzení.
hující, jemu podali, který on pan polní maršálek s doktorem
JanemKunrádem Kropfem pozorně četl, je podepsal, také svau
pečetk nim přitisknauti dal, z nichž on jeden těm Pražanům
alevzdala druhý při sobě zanechal, při tom oznámiv, že míní
dátitaxu a zprávu tisknauti, co a jak mnoho Pražané mají dávati
jehovojákům, v Městech pražských ležícím. Napomínal také on plum., „„
přítomnýpány Pražany, aby kvartyry těm jeho vojákům bez velké hafo“
obtížnostiPražanův i vojákův rozšafně rozlosovali. — Když pak Tm „„

čtou..
“1taxu ti páni čísti slyšeli a že ona velká jest, poznali, hned
'$ velmi lekli; na to odejdauce oni od toho polního maršálka
nahorudo jeho kancelláře k sekretáři, na ten jeden těch arti
lnlův svůj spis pečet maršálkovau k podpisu jeho vlastní ruky

1)Viz Č. Č. M. 1853. str. 727., jen že zdá se nám býti tam položeno
čerpáme datum.

') Viz nahoře str. 106. a pozn. l.
') Správně: Gallardo..
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1631 přitisknauti dali; od předešlého pak starýho svýho listu artikul
ního své městské pečetě odtrhnauce, sebau je odnesli 1).

0 mm Toho celého dne až do večera vojenští kvartyrmistrové do
"?Ě'Íno domův raddních všech třích Měst pražských běhali a kvartyiy

žádali. Měšťané pak mnozí, že těch vojákův mnoho v svých
domích mají, žádného bílého piva že píti nechtějí, nýbrž že jim
víno a hořké pivo nenasycené kupovati musejí, žalostivě ,naříkali,
Primasové s pány raddními velkau práci měli s těmi vojáky,
kteří velice braukali, také vyhrožovali, že se do jich vlastních
domův položejí, jestli jim dobrý kvartyry nedají. -—Toho dne velké
množství exulantův českých a predikantův do Měst pražských
přijíždělo i přicházelo.

mm: Dne 18. listopadu odjel z Prahy polní maršálek pan generál
9:33533? Jan Jiří z Arnymbu proti svýmu kuríirštu saskýmu, který v Lito

měřicích s dvorem svým tehdáž se zdržoval. Spíše však nežli on
z Prahy odjel, ještě v noci poslal pro Starého Města pražského
primasa & jemu oznámil, aby páni raddní všech třích Měst praž
ských, když kurfiršt do Prahy a do svýho kvartyru přijede, v tom
kvartyru kurfirštským stojíce, toho kurfiršta přivítali; oni ale
jináče se poradíce, jak nížeji o tom se zpráva činí, velmi rozumné

0 „MW učinili. — Opět vojáci mnohem víceji na pány raddní o kvar
mbíhm- tyry nabíhali.

„M „M Dne 19. listOpadu vojáci saští na pány raddní o kvartyry,
“135,35“-0 pivo, 0 chleby & o jiné věci do kuchyně vojanských auředlníkův

svých, také i o obrok opět nabíhati nepřestávali a spůrné pohrůžky
činili. Měšťané pak prazští na nenasycený, jak v jídle tak také

mmm, na_v pití, luteriánský žalaudky těch vojákův naříkali, kterým se však
“““- prolmnožství toho vojanskýho lidu všem učiniti nemohlo zadosti.

Dne 20. listopadu ve čtvrtek páni raddní přijedauce k pol
3323103112133nímu maršálkovi, který se z Litoměřic od kurtiršta do Prahy
"m 337016“navrátil, stížnost na velký autisky, od vojákův saských měšťanům

činěné, přednášeli, žádajíce za spomožení, což jim on také činiti
a ty svý vojáky upokojiti připověděl; také jim i to opět oznámil,
že ještě dnes J. Mt kurfiršt saský, pán jeho milostivý, do Prahy
přijede, a oni páni raddní aby v kvartyru téhož kuríiršta saskýho
na jeho příjezd očekávali & v tom domě stojíce, téhož kuríiršta
vítali. I přijel on kurfiršt k večeru do Menšího Města pražského.

]) V Naději (str. 600.) dokládá se k tomu kratce, že Sasové v Praze
smlouvu nedrželi, aže „lid ten saský bohatějších měšťanův a obyvatelův pra-2
ských domy laupil &jich v půl letě více než tisíc a tři sta oblaupil.u
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do domu knížete z Lichtenšteina, kde sobě vykázaný kvartyr měl,
přímo vjel & v něm až do dne 16. prosince bydlel. Páni pak
raddníMěst pražských tehdáž vtom domě z jistých příčin nebyli
přítomni, ani kuríiršta nevítali, jak od polního maršálka za to
žádání byli.

Posláno jim tehdáž bylo poznamenání od toho pana generála
polníhomaršálka, co Pražané pro kuchyni kuriiršta saského opa
třitia neprodleně poslati mají, totiž:

Dva krmný. voly, třidceti skopcův, deset jehňat, dva krmný
vepře; to všechno má býti pobito, z kůže stáhnuto, v celosti
is přináležejícími droby dodáno. Telat tolik, kolik se jich nyněj
šíhočasu dostati může; šest indiánských kohautův, také tolik
takových slepic, dvacet domácích slepic, patnácte husi, čtyry
kapauny, červené i černé zvěřiny, také všelikého ptactva, jak
mnohose ho dostati bude mocti; deset kop vajec, sladké i kyselé
zelí,jáhly, bílau i žlutau řípu, hrách, švestky, suché višně, suchá
laupaná jablka i hrušky, každého dostatečnau míru; rozmariny,
šalvěje, majorauny, mořské ředkve, cibule, petržele, také co by
prokuchyni od podobných věcí potřeba bylo, všechno v dostatečný
míře;kapry, štiky a co od jiných ryb dostati se bude mocti, jak
čerstvých tak uzených i slaných; dva centnýře slaného másla,
jeden centnýř přepauštěného másla, sejr a jiné podobné věci pro
stůl oficírský i čelední; koření krámské rozličné celé i tlučené,
také hrudu cukru, mandle, rozinky & podobné věci i konfekty.
Takékapary '), olivy, lemany, citrány, rejži, normbergský perníky,
olivovejolej i rozličné ovoce čerstvé pro rozličné stoly; dobrau
částkuvinného i pivného octa, soli, suchého dříví, také dostatek
uhlí; šest sudův starého vína, dva sudy mladého sladkého vína,
deset sudův bílého i hořkého piva, šest strychův pšeničné bílé
nauky, osumnácte strychův režné mauky drážďanské míry; jeden
centnýř lojových svíček, dvě kopy panských svíček, jednu kopu
nočníchsvíček, smolnice ivoskové nočnice; ovsa, sena, slámy pro
celýdvůr J. Mti kurfiršta saského.

Dne 21. listopadu v pátek dle společného snešeni pánův
raddních všech třích Měst pražských následující páni do domu
knížete Lichtenšteina v Menším Městě pražském přijdauce, v něm
dlauho státi museli, spíše nežli před kurfiršta přišli. Byli pak
tito páni:

Pan Jan Kunrád Kropf, J. M. Cské radda nad appellací

') Lat. capparis : kapar či kaprle.
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v Praze, a p. Humprecht Ratšín zRatčína 1),místopurgkrabí pražský,
oba z rytířského stavu.

Z Starého Města pražského byli tito: František
Kortesy, primas, Ondřej Lainhoz, raddní, Jakub Včelina (sic),
kanclíř staroměstský.

Z Nového Města pražského: JiříJešek, primas,Barto
loměj Rottnberger, raddní, Jan Baptista Gullarda (sic), raddní.

Z Menšího Města pražského: PetrKunc, primas, Jan
Wiclnnan raddní.

Tito páni mezi hodinau jedenáctau a dvanáctau před polednem
v přítomnosti pana Jana Jiřího z Arnymbu, také v přítomnosti
dvauch téhož kurfiršta tajných radd, pana z Miltice &pana doktora
Thynea'l), předstaupíce před kuríiršta, následující věci v německé
řeči austně přednášeli i také je všechny J. Mti kurňrštovi písebně
podali. které do češtiny přeložené toto v sobě obsahovaly:

Léta 1631. dne 21. listopadu.
1. To první společné snešení o vzdání Měst pražských, které

se stalo od všech třích Měst pražskýchi od ostatních třích stavův,
totiž duchovního, panskýho a rytířského, jakož také od vysoce
urozeného pana Jana Jiřího z Arnymbu, generála a polního mar
šálka J. Mti Kurfirštské, jemuž Města pražská takové snešení
nejenom k potvrzení písebně podali, ale také aby oni u J. M.
Cské budaucně do žádné nemilosti, ani do pokuty, ani do ztráty
jich statečkův nevpadli, žádostivě v tom svém prvním snešení
doložili jsau tehdáž oni Pražané i také nyní žádají, aby při tom
zachování byli, poněvadž také tehdáž pana polního maršálka
k Pražanům poslané psaní, v kterém on 0 vzdání jemu Měst
pražských, psal a to v témž svém psaní také on dotýkal, na to
se patrně vztahovalo, co v jich tom prvním snešení žádáno bylo.

2. Žádají všickni čtyři stavové království českého, aby se
skrze trubače ve všech ulicích i ryncích vytraubilo a skrze herolda
jmenem J. M. Kuríirštské přísně poručilo, aby žádný voják žádnýho
městskýho domu, ani jakého jiného obydlí nelaupil a nedrancoval.

3. Žádají Pražané i páni stavu rytířského zde přítomní
J. M. Kuríirštskau, aby něco lidu vojanského, poněvadž se ho
v Praze velmi mnoho nachází, z Měst pražských vyzdvihnauti
a jinam“je položiti ráčil a to z následujících příčin, totiž:

Prvně, poněvadž Města pražská od mnoha let pro vojsko

') Správně: Račín 2 R.
') Správně: Thimaea, nom. Thimaeus.
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J. M. Cské velké daně nejenom dávati, ale také zimního času
v svých domích je vychovávati museli tak obtížně, že skrze tu
příčinu velmi ochudli.

Za druhé, jak Města pražská, tak také páni, rytířstvo
i duchovenstvo, kteří žádných pozemských statkův nemají, ale
toliko z jich hotových peněz a mnozí také žebrotau živi býti
musejí a při svatým Martinu obilím na celý rok se zaopatřiti
obyčej mívali, sedláci pak toho času před i po sv. Martinu obilí
do Prahy nevezli, ani pro vojsko saské do Čech příchozí vésti
nemohli, protož také v těch Městech pražských velký nedostatek
obilí se nachází, aniž možná věc jest, aby se tak mnoho v Praze
dosavad ležícího vojska přes dva dni vyživiti mohlo.

Za třetí, když se díl toho vojska z Měst pražských jinam
odstěhuje, nemá se J. Mt. Kurfirštská nejmenšího v Praze pozdvi
žení od měštanův obávati, poněvadž oni pokojně se chovati při
povídají, aniž jim možné jest proti J. Mti Kuríirštské se po
zdvihnauti.

Za čtvrté, jestli to vojsko všechno v pražských Městech
& v jednom domě tak mnoho vojákův pospolu dáleji bude ležeti,
obávati se jest, aby nějaká jizlivá a nakažlivá nemoc nepovstala.

Posledně, Města pražská i páni rytíři přitomní J. Mt
Kurňrštskau žádají, poněvadž království české s domem saským
vždyckny v dobrém srozumění bylo, ani obyvatelé téhož království
v těch věcech, které se v říši dály a dějí, vinni nejsau, aby J. Mt
Kurňrštská je v ničemž škodném v podezření neměla, nýbrž aby
s nimi, jakožto nejmilostivější pán, přátelskau autrpnost &je sobě
milostivě poručeny míti ráčíla, za to že žádají.

Na tuto žádost a přednešení pánův Pražanův kuríiršt saský
skrze svýho doktora Thymea následovně odpověditi dal:

1. Poněvadž J. Mt kuríiršt to snešení o vzdání Měst praž
ských ani ještě nečetl ani jej neviděl, pročež takové že od svýho
polního maršálka sobě přinésti dá, je přečte, pozorně pováží & to
učiní, s čím páni stavové přítomní budau mocti býti spokojeni,
dokládaje i připovídá jim také to, že všechna tři Města pražská
s všemi, kteří tomu snešení o vzdání těch Měst přítomni byli, do
smlauvy pokoje budau pojati a žádné pokuty, ani žádného trestání
J. M. Cské a Kské obávati se nemají.

2. Pan generál polní maršálek sobě poručeno míti bude,
aby vojáci saští žádný domy, ani jakékoliv v Praze obydlí
nelaupili.

3. Jak mnoho svého vojska z Měst pražských vzíti a jinam

1631
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1631 do bezpečných míst vložiti bude mocti, to že J. Mt kuríiršt rád
učiniti chce, pány Pražany za to žádaje, aby obyvatelé Měst
pražských, jakožto pokoj milující lidé, pokojně živi byli, poněvadž
on J. Mt kurfiršt ne jako nepřítel, ale jako přítel do toho králov
ství českého přijel, aby témuž království českému i jiným zemím
tím spíšeji k dávno vinšovanému pokoji pomohl.

Pražauědo. Za tu tak přívětivau odpověď pan Kunrád Kropf J. Mti
“gibt-if“ kurfirštu vhlídné poděkování učinil a odpuštění k odjití vzal.
Emmu Dne 22. listopadu v sobotu velký počet exulantův českých

dŠÉÍŠŠĚŠ.do Prahy příchozích se spatřoval, kteří po ulicích a ryncích
"" v Městech pražských spůsobem vojanským na koních někteří

haufně jezdili &jiní chodili. Podobně mnoho predikantův po Praze

33,335 se procházelo, kteří od Pražanův pomoc žádali. I dostanauce sta
predtkauti.roměstští raddní páni, v svým raddním domě shromáždění, pravdivau

toho zprávu, že se již někteří predikanti ujali fary Panny Marie
před Tejnem, také i od auředlníkův téhož Tejnskýho kostela
žádati se osmělili, aby kuchař, který by jim jídlo strojil, zjednán
byl, také potřebné domovní i kuchyňské věci jim do tý fary aby

PĚnŠiŠ'Š'Š'ÍÍposlané byly, páni raddní staroměstští do tý fary k těm predi—
alali. kantům vyslali Jindřicha mladšího Řečickýho, spoluraddního, jenž

byl také téhož tejnského kostela auředlník přední, Jakuba Včelinu
(sic), kanclíře svýho, a Vácslava Theodora Karmazína, předního
písaře raddního; také s nimi mistr Ciprián Kozel, Nového Města
pražského písař raddní, do tý fary Tejnské šel. I vejdauce ti
vyslaní do tý fary, Jakub Včelina, kanclíř. jmenem pánův raddních

TMD,„u_tázal se přítomných predikantův, aby se o tom vyjevili, z čího
poručení a povolení té fary se ujali, poněvadž o tom dobře vědí,
že staroměstští páni jsau toho chrámu Páně i té fary collatores?

Odpověd“ Na tu otázku ti predikanti přátelským spůsobem odpověděli, že
"Ě“ oni nic všetečně před sebe nevzali, nýbrž že z nařízení pana

hraběte z Turnu, který jest švejdskýho krále v tomto království
českém na ten čas generálkomissař, jest jim to místo, fara Tejnská,
k noclehování vykázáno, a že onivšickni aneb aspoň jich několik
pospolu v tý faře zůstávati a bydleti mocti budau.

Stilnonpro- Poněvadž vojáci saští od laupení domův a od jiných oby
“voŠŽĚĚvatelům pražským činěných příkoří velkých přestati nechtěli,

pročež primasové i k tomu jiní také volení páni raddní šli
k saskýmu kuríirštu s svým spisem, v němž oni žádali, aby se to
laupení domův a jiní neřádové, kteří se od toho vojska v Městech

zum p,..pražských dějí, přetržení byli. Také ti páni žádali, aby se jim
“““" Pražanům dovolilo J. M. Cské písebnau zprávu učiniti, kterak oni



R. 1631. 139

své Města pražská vzdáti museli a kterak se s nimi nyní děje.
Ten spis podali ti primasové a páni spolu-raddní doktorovi Thy
mensovi, žádajíce, aby on ten spis J. Mti kuriirštu dodal, což
také on učiniti připověděl, dokládaje, že mnohem větší neřády
vojskocísařské v říši páchalo, nežli saský lid v Městech pražských.

V neděli dne 23. listopadu nebylo nic obzvláštního slyšeti,
mimože měšťané velice sužováni byli od těch vojákův, kteří sobě
sami kvartyry brali a velice nenasycené jedli &pili; této pak noci
byl jeden měšťan od saskýho vojáka sťat.

V pondělí dne 24. listopadu páni raddní přijdauce k panu
polnímumaršálkovi z Arnymbu, na velký vejstupky vojákův sobě
stěžovali a žádali, aby sepsána a nařízeno bylo, co se kterýmu
vojákovibuď na jeden den aneb na jeden tejden dávati má. Před
neseno také bylo, že minulé noci voják saský jednoho měšťana
zabil, což uslyšav pán z Arnymbu, hned toho vojáka rozstříleti
poručil.

Pani raddní z všech třích Měst pražských povoláni byli
kpanu Janovi Jiřímu Šlainicovi, (byl on general-komissař vojanský)
který jim poznamenání dal, co tři Města pražská pro dvůr kur
íiršta saského ty'hodně neb každý tejden dávati a odvozovati mají.
Přijmauce oni těch věcí p0psání, s ním do jednoho pokoje odešli,
pozorně to všechno přečetli a poznávajice věc těžkau i nemožnau
býti, takové a tak mnoho věcí shledati, tomu panu Šlainicovi
oznámili, že k tomu sami svoliti nemohau, žádajíce, aby to mohli
s sebau vzíti, většímu počtu přednésti a na tom se uraditi; což
také jim dovoleno bylo. To pak poznamenání těch věcí, které se
každýho týhodne k dvoru kurfirštskýmu dávati měli, bylo jest toto:

Čtyry kusy vysoké zvěřiny, šest srncův, čtyry dvaceti ko
rotví, třidceti kachen divokých, čtyry bažanty, šest kop ptákův.
Sedum polských volův, osumnácte skopcův, šest krmných vepřův,
sedum telat, čtyrydceti_beránkův, všechno zabitý s jich všemi
droby. — Dva centnýře špeku neb slanin, pět a dvaceti indián—
ských kohautův a slepic. kopu krmných husí, půl k0py kapaunův,
dvě kopy slepic, dvaceti kop vajec, dva centnýře štik, šest cent—
nýřůvkaprův, dva centnýře vokaunův a karasův, sedum kop nalo
žených a uzených pstruhův, třidceti šest konví drobných rybiček,
totiž zřízkův, mřínkův atd., jednu tůnu herynkův, čtyry saudky
prykův, dvadceti kop šnekův, šest centnýřů slaného másla, šest
centnýřů přepauštěného másla, třidceti konví z čerstva soleného
másla, padesáte konvic smetany, sto konvic mlíka, jeden centnýř
českého sejra, dva centnýře jiného drobnýho sejra, půl centnýře
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1631 hollendského sejra, jednu libru tlučeného šafránu, deset liber
tlučenýho zázvoru, tři libry celýho zázvoru. osum liber tluče
ného pepře, dvě libry celýho pepře, dvě libry tlučených ře
bíčkův, čtvrt libry celých řebíčkův, půl druhé libry tlučené
skořice, šest lotův celé skořice, dvě libry muškátového květu,
čtyry loty muškátových kulek, půl centnýře kanárovýho cukru,
půl centnýře Isprostějšího cukru, tři čtvrti centnýře dortové
mauky, dvanácte liber mandlův, jeden centnýř kaštanův, dva
nácte liber velkých rozinek, dvanácte liber malých rozinek,
čtyrydvacet čerstvých citronův, třidceti pomorančův, sedumdesáte
velkých limonův, osum liber malých kaparův, šest pinet olivek,
(lva velký kusy perníku, tři tucty velkých perníčkův, šest tuctův
malých perníčkův, dvanácte liber prunellův, dvanácte liber dak—
tylův'), deset liber mandlův v škořepinách, šcstnácte liber lam
pertských a jiných cizozemských ořecliův, šestnácte liber fikův.
šestnácte liber svatojánského chleba, čtyry libry čerstvých piňolův,
dva centnýře suchých švestek, dvaceti liber rejže, deset liber
normbergských krupek, dvanácte liber dřevěnýho oleje, čtyry sta
oplatkův, šest loket ručníkův, čtyry libry skořice; mandlův, kory—
andru, anyzu, feniklu, hindlleiíl'u, uribrunellu, karbaje, kandysátyš
to všechno musí býti v cukru & všelijak rozličně strojeno pro
stůl J. M. kurfiršta. — Čtyry libry Barbares perníčkův, čtyry
libry Manus-Kristig), čtyry libry císařského chleba, dvanácte
škatulek kdaulové letkvaře, čtyry tucty malých marcipánův, dva
tucty velkých marcipánův.

Podobně jiný ještě rozličný konfekty, kteří se u kupcův
i jinde buď na váhu neb na kusy dostati mohau, musejí se dle
žádosti kuríiršta pro jeho stůl opatřiti.

Také čtvrt centnýře suchých višeň, jeden strych neb korec
hrachu—,půl korce jáhel, korec ječných krupek, korec pšeničných
krupek, centnýř laupaných sušených jablek, centnýř laupaných
sušených hrušek, čtvrt centnýře kyselýho zelí. Item hlávkověho
zelí, bílé řípy, mrkve, ředkve, cibule. modré ibílé kapusty,
červené řípy, rosmaryny, mariánky, šalvěje, petržele & jiných
zahradních věcí dostatek dáti se musí. Jakož také pěkných čerst
vých jablek, hrušek, nyšpulí a jiného ovoce jak pro stůl, tak do
kuchyně k vaření všeho dostatek.

') Snad datlí.
=) ?.
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Také tři vědra vinního octa, šest věder pivního octa, dva- 1631
nácte konvic růžovýho octa; čtyry věrtele soli, suchého dříví
a milířského uhlí, jak pro kuchyni tak pro t0pení rozličných
pokojův dostatek. -— Čtyry sudy dobrého rejnského vína, čtyry
sudy dobrého českého vína, čtrnácté sudův ječného piva, osum
a dvacet věrtelův pšeničného piva, čtrnácte korcův pěkné pšeničné .
mauky, čtyrydceti dva korce režné mauky, jednu kopu a deset
nočních svíček voskových, jednu kopu a čtyrydceti panských
svíček voskových, půldruhé kopy malých voskových fakul, jednu
kopu smolnic, čtyry centnýře lojových svíček. polovic velkých
a polovic prostředních.

Ty všecky již jmenované věci Pražané k dvoru kurfiršta gůgla
saského každotýhodně odváděti sice měli, však nemohauce k tomu imovan
svoliti, po pilném považování dne 26. listopadu před nejvyššího
komissaře saského Jana Jiřího Šlainice, od něhož jim to již zde
položené a přílišné poznamenání dne 24. listopadu dáno bylo,
předstaupili a gruntovně dokazovali, že ty všechny věci shledati
jim jest věc nemožná., snažně a přívětivě ho žádajíce, aby ty tak
mnohonásobné a v tak velký míře i v váze jmenované věci, jakožto
daň nemožná, od nich žádané nebyly. Ipohnul se on velice takovým
Pražanův přednášením a v svým aumyslu tak dlauho státi trval
3 vyhrožováním, od Pražanův předepsané věci, aby se ony k dvoru parami
kurfirštskému každýho týhodne bez další vejmluvy odvozovaly, phpovedm
míti chtěje, dokad jemu Pražané dar dáti nepřipověděli, žádajíce
ho, aby 11J. M. Kurňrštské jich dobrým přímluvcem byl a to pro
ně vyžádal, aby ty nemožné věci od nich žádané nebyly. I usly
šeje ten p. Šlainic generál-komissař o daru, který však nedostal,
poněvadž on po několika dnech z Prahy odjel. hned přívětivčjším
k Pražanům se ukázal i připověděl, že to bude chtíti J. M. Kur
ňrštské přednésti & jich dobrým přítelem býti. Také tehdáž Pra
žané tu přítomní takovau svau nemožnost, v německé řeči v spis
uvedenau a k J. M. Kurfirštské znějící, tomu panu Šleinicovi
podali, žádajíce ho, aby jej kurfirštu svému dodati sobě neobtíženě
oblíbil, což také on učiniti se zakázal.. Nemaje pak on chvíle
sám k tomu kurfirštu s tím spisem jíti, jej skrze pana z Arnymbu
polního maršálka k témuž kurňrštu poslal; ale kurňršt, když ten Imuno
spis přečetl, velmi se proti Pražanům pohnul, že mu nic k zalí- Pohu“
bení učiniti nechtějí.

Dne 27. listopadu ve čtvrtek Pražané přijdauce k panu pol- Tm mm,
nímu maršálkovi, od něho taxu neb rozvržení a poznamenání do- 1333311;
stali, co na penězích jeho vojákům saským, který 011pro zachování
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& zdržení Prahy v ní zanechati musí, povinni budau týhodně neb
každý tejden inuseti dodávati. Ti Pražané páni raddní vezmauce
tu taxu, s ní do raddního domu Starého Města pražského se na
vrátili a považujíce ji, velkau nemožnost našli ana tom se snesli,
aby se šetrná omluva tomu panu polnímu maršálkovi učinila, vše
liké těžkosti, nimiž Pražané obtíženi jsau, aby se přednesly a za
ušanování tak před patrnau a skutečnau zkázau Měst pražských
zachování aby žádáno bylo i dokázáno, že byt celé království
české takovau taxu dávati mělo, že by týhodně v tomto zarmau
ceným spůsobu, když tolik v Čechách krajův vojanskau mocí již
jest zhubeno, nemohlo tu žádanau taxu dáti. I šli páni raddní
všech třích Měst pražských zase k tomu polnímu maršálkovi a jemu
to, na čem se oni snesli, důvěrně oznámili. Po vyslyšení toho jich
přednešení napomenul on ty pány, aby zdi městské okolo bran
a v těch místech, které on prohlížel a velmi porušené našel,
napravené byly, sice že by jemu věc nemožná byla, Prahu, tak
místo rozlezlé, před nepřítelem hájiti, poněvadž pro samé Menší
Město pražské musel by tři tisíce vojákův míti. Páni raddní odpo
věděli, že Města pražská mnoho dělníkův nemají, ale vinařové,
jichž okolo Prahy do 700 se nachází, do takové práce aby povo
láni byli; i bylo na tom zůstáno, aby se vinařové k zejtřejšímu
dni skrze purkmistra do Prahy obeslati dali & k tomu dílu dove—
deni byli. Vinařové o tom díle uslyšíce, rozešli se a k tomu dílu
postaviti se nechtěli.

Dne 28. listopadu páni raddní všech třích Měst pražských,
v staro-pražským domě raddním shromáždění, radili se společně
o tu taxu, kterau minulýho dne od pana polního maršálka v řeči
německé sepsanau dostali; a jest ta taxa do češtiny položená tato:

1. Aby všickni jak vyšší, tak i nižší auředlníci vojenští, také
všickni sprostí vojáci kuríiršta saského, pod skutečným trestáním
s tím, co se jim v tomto listu vykazuje & od Pražanův jim se
dávati má, spokojeni byli, ničehož více pod žádným vymyšleným
spůsobem od Pražanův nežádajíce.

2. Aby žádný vojanský auledlník v svým kvartyru dle své
libosti a vůle žádnau kontribucí na svýho hospodáře neukládal
a od něho ji mocně nebral, toliko ten auředlník vojanský, kterýmu
by na ten čas vojsko to v Městech pražských ležící svěřeno bylo.
aby moc a vůli měl s pány stavy, jak vyššími tak také městskými,
o to v Praze jednati, aby oni stavové na vychování každýho rege
mentu pěchoty každý tejden dávali následovně:

Nejvyššímu 170 tolarův říšských, nejvyššímu leůtnantovi
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40 tol. říš., nejvyššímu wachtmistrovi 20 tol. říš., kvartyr-mistru
13 tol. říš., wachtmeistr—leůtnantovi 10 ml říš., šulheissovi (sic)
10 tel. říš., gerichts-šreiberovi 2 tol. říš. 12 gr., gerichtswebl (sic)
2 tol. říš., štaab-halterovi 1 tol. říš., devítim gerichts-gešworným
každýmu po půl tolaru říšským učiní dáti devítim 4 tel. říš.
15 groš., sekretářovi 6 tol. říš., polnímu kaplanovi 8 tol. říšských,
regement-feldšarovi 5 tol. říš., proňant-mistrovi 6 tol. říš., wogen—
mistrm'i 5 tol. říš, profausovi 8 tol. říš.18groš.,profausleiitnan
tovi 3 tol. říš., dvaum drabantům každýmu 11/2 tol. : 3 tol. říš.,
štokmistrovi l tol. říš. 12 groš., mistru popravnímu 3 tol. říš.
12 groš., hurcnwebelovi 2 tol. říš., regements—bubeníkovi 1 tol. říš.

Na každau korauhev:
Hejtmanu 45 tolarův říšských, leíitnantovi 12 tol. říš., fend

richovi neb korauhevníkovi 9 tol. říš., feldwablovi 4 tol. říš.
12 grošův, musteršreibrovi 3 tol. říš., ňhrovi 3 tol. říš., foryrovi
3 tol. říš., feldšerovi 2 tol. říš. 12 gr., dvaum Sprostým webelům
každýmu po 2'/2 tol. : 5 tol. říš., třím kaprálům každýmu 2 tol.
: 6 tol. říš., třím bubeníkům každýmu 11/2tol. 12 groš. : 5 tol.
říš. 21 groš., pískačovi 1 tol. 12 groš., štekenknechtu 1 tol. říš.
12 groš., dvadcíti gefreitům každýmu 1 tol. 18 groš. : 35 tol.
říš., sedumdesáti dvaum tyčkářům každýmu 1'/„ tol. : 108 tol.
říš., sto osmym mušketyrům každýmul tol. 6 groš : 135 tol. říš.

3. Všickni vozní koňové mají ven z města posláni býti a.
žádnýmu vojanskýmu auředlníku nemá se více koní dovoliti, toliko
nejvyššímu 15 koní, nejvyššímu leůtnantovi 8 koní, nejvyššímu
strážnímu 6 koní, hejtmanovi s jeho auředlníky 12 koní a na
jednoho koně má se toliko dávati věrtel ovsa, 12 liber sena a dvě
otepě slámy a to každýho týhodne.

4. Každýmu vojanskýmu auředlníkovi, také sprostýmu vojá
kovi žádný měšťan více nebude povinnen dáti, toliko postel, svíčku.
sůl a dříví, však i ti mají s hospodářovým ohněm i také s jeho
světlem zadosti míti &.svý věci při takovým ohni a světle hospo
dářovým vykonávati.

5. Kdyby pak vyšší auředlníci vojanští při sobě nějaký
z služeb propuštěný lidi měli, ti ne od měšťanův, nýbrž od těch,
u nichž oni se zdržejí, mají své vychování míti.

6. Zapovídá se také skutečně, aby žádný vojanský auředlník
mimo sobě vykázanýho kvartyru, k pomoci téhož kvartyru žádný
jiný kvartyr nový sobě neosoboval, ani žádnau Salva-kvardu nedával,
leda by ona od něho žádána byla, však za ni pro svůj stůl ničehož
zvláštního bráti a přijímati on nemá.

1631
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7. Kostelům, klášterům, kollegiátním domům, špitálům a du
chovním osobám nic protimyslného aby žádný nečinil, ani na ně
jakau daň pod žádným vymyšleným spůsobem neukládal, ani na
ně co obtížného vskládal, v jich službách duchovních a Božích
žádnau překážku aby jim nečinil, pod skutečným trestáním na hrdle.

8. Žádnýmu auředlníku, žádnýmu vojáku, žádnýmu markytá
novi pocestnýmu jdaucímu neb jedaucímu ani jídlem, ani nápojem,
ani pro jeho koňstvo obrokem, ani přípřeží, ani ničím jiným (leda
proti slušné záplatě, aneb leda by takový pocestný od J. Mti
kuríiršta saského list na ty věci znějící měl) nejsau povinni nápo
mocni býti.

9. Knížecí, panský a rytířský domy, který pro uvarování
běhu nepřátelského, aby se jim nic škodného nestalo, musejí od
nás přicbráněny & od všelikého kvartyru mají osvobozeny býti.

10. Pod velkým trestáním a podle těžkosti provinění, také
pod ztracením hrdla zapovídá se, aby žádný, ani vojanský auře
dlník ani sprostý voják, neosmělil se na žádnau panskau osobu,
na žádnýho buď zemskýho neb jinýho komissaře, na žádnau
urozenau, na žádnau auřadní. ani na žádnau městskau osobu,
na žádnýho správce, ani na koho koliv neosmělil se sáhnauti, je
tejrati, méněji je arrestem neb jiným koliv utiskáním bez důležité
a velké příčiny tížiti.

11. Na žádný spůsob nedovoluje se ani jizdnýmu, ani pěšímu
z jeho kvartyru bez vědomí auředlníka jeho a bez písebného
dovolení vyjížděti ani vycházeti.

12. Žádnýmu pocestnýmu člověku, ani žádnýmu jinýmu,
který by za svau příčinau do míst od našeho vojska opanovaných
přišel neb přijel, nemá žádný náš voják žádnau překážku v jeho
předsevzetí učiniti, ani nemá od něho jakau daň žádati, aniž co
jiného protimyslného činiti.

13. Každý vojanský auředlník náš má nad všemi v poli neb
v roli, na lukách i jinde pracujícími lidmi ochrannau ruku držeti,
aby se jim od žádnýho vojáka našeho žádná překážka v jeho
práci nečinila.

14. Žádný náš vojenský auředlník, necht jest on který koliv,
ať se neosměluje nejmenší clo na jakém koliv zboží přirážeti,
ani jakau překážku v vybírání cel a jakých koliv užitkův vrch
nostem činiti, nýbrž má jim k vybírání takových cel a jiných
nžitkův všemožně nápomocen býti.

15. Cokoliv zde doloženo není, co by k dobrému řádu vojan
skému slaužiti mohlo, všickni nejvyšší a auředlníci naši vojanšti
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majío to pilnau pečlivost míti, aby při všechněch vojácích našich
dobrý řad všudy a vždyckny zachován byl.

Kdo by koliv proti zde položeným věcem a proti dobrýmu
řádu vojanskýmu cokoliv protivného svévolně činil, bez ohledu
osob dle provinění svého má skutečně trestán býti; jestli by
pakkdo, buď auředlník neb voják sprostý, nějakau škodu obyva
zelamtohoto království učinil, ten tu škodu jim vynahraditi
povinnen bude.

Podle toho tedy všickni a jeden každý bude věděti, jak se
chovati.K potvrzení pak toho všeho mau vlastní pečet sem tuto
přitiskli mau vlastní rukau jsem se podepsal. — Dáno v Praze
dne26. listopadu 1631. roku.

L. S. Jan Jiří z Arnymbu a z Becenburgu ').
Po bedlivém povážení tohoto listu i v něm obsažené taxy

žádali opět Pražané, pani spoluraddní, toho polního maršálka,
abyon v Městech pražských toliko tři tisíce svého vojska zane
chal,ostatní pak aby do jiných Měst odeslal, poněvadž jim nemožná
Věcjest, šest regementů vyživiti. I odpověděl on jim tak jako
předešle, že zhlídna on pozorně Města pražská, spatřil je velmi
rozlezlái také velmi neopevněné a protož pro obhájení samého
Menšího Města pražského že on tři tisíce vojákův potřebovati
bude museti. Chtějí-li pak oni Pražané míň vojska v svých
llěstech míti, ta Města oni musejí pevněji opatřiti, aby kde nyní
potřeba jest míti tři tisíce, potom nebylo potřeba toliko tři sta
postaviti.

Menšího Města pražskýho páni raddní také té chvíle před—
nášeli, že jim postranní práva k žádný potřebě nápomocna býti
nechtějía oni sami že na ně uloženau daň obsáhnauti nemohau
! také vojskem velmi jsau přeložení.

Na tři regementy neb na třiceti praporcův podle vejš polo
ženétaxy stalo se tohoto dne běžné summovní rozvržení peně
žité toto:

Na jeden tejden na samý štaab dle tý taxy muselo by se
dáti 326 tolarův říšských, na jeden prapor-ec 378 tol. říš., na
15 praporcův neb na půl druhého regementu 5670 tol. říš., na
'i regementy neb na 30 praporcův 11340 tol. říš., na ně i na
Shah 11666 tol. říš., na měsíc učinilo by 46664 tol. říš., na celý
rokneb na 12 měsícův 559968 tol. říš.

Na zlatý pak rejnský počítajíce, když toliko tehdáž jeden

') Správně:z Boit zenburku.
BeckovskéhoPoselkynč n. a. 10
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1631 tolar platil 1 zlatý rejnský 30 krejcarův, přišlo by na ty tři
regementy, dle již zde položené taxy, dáti ročně, ačkoliv Města
pražská nikterak tu summu nemohla by tehdáž sbledati, 839952
zlatých rejnských.

113111335;- Toho také dne psaní do raddního domu staroměstskýho
posláno bylo od Jana Melichar—az Swalbochu, rytíře a nejvyššího
auředlníka nad šancemi, v kterém on jmenem svýho kulíiršta
saskýho žádal od Pražanův pro lepší opatření Měst pražských
následující dělníky a potřebné věci, totiž:

Dvanácte set dělníkův s motykami, s lopatami, s rejěemi,
s sekerami, s nosatcemi atd.; čtyry sta koleček. dvě stě rumov
ních nosidel, čtyry sta prken, tisíc prkených řebíkův, dva tisíce
plechových malých známek v velkosti českýho groše, tři sta
jiných plechových známek v velkosti jednoho říšskýho tolaru;
každá pak taková známka musí býti znamením tímto Nro. 10
znamenána.

Jeden písař, který by počty při tom šancování vedl; dva
jiní písařové, kteří by dělníky k dílu četli & všechny potřebné
věci k těm pracem neb k tomu šancování v svém opatro—
vání měli.

Čtyři pozorníci, kteří by dělníky k dílu doháněli; čtyři
jiní pozorníci, kteří by místa vykazovali těm, kteří rum vozejí
a nosejí, kam oni takový sypati mají, aby jeden druhýmu ne
překážel.

. Platnaty Každýmu pak dělníkovi na den má se dáti 15 krejcarů,
“223,2 ““písaři prvnímu týhodně 2 zlatý rejnský, ostatním pak všem

písařům a pozorníkům jednomu každýmu týhodně má se platiti
1 zl. rejn. 30 kr.; těm 1200 dělníkům přišlo by každodenně dáti
300 zl. rejn., týhodně neb za 6 dní těm dělníkům 1800 zl. rejn.;
všem písařům a pozorníkům i těm dělníkům týhodně 1817 zl.
rejn., za každý měsíc 7268 zl. rejn., za 12 měsícův neb za jeden
rok 87216 zl. rejn.

TŠŠŠŠ'ŠÍÍO. Dne 29. listopadu přišlo několik osob k staroměstskýmu
“1132119“pnmasovr Františkovi Kortesiusovi z Paragrynu, jenž byl muž

' velkýho vtipu, jmenem třích stavův českých pod obojí Tělo
a Krev Páně přijímajících, vedle vzkázání dobrého přátelství
a všeho dobrého za to téhož primasa oni žádajíce, aby kostel
Panny Marie před Tejnem v Starém Městě pražském jim postaupen,
klíče od něho i od sakristie, také od kostelních klenotův i od

Odpovčdmvěže kostelní neb od zvonice jim odevzdány byly. Na to před
“m' nášení on primas odpověděl, že on 0 žádných třích stavích
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království českého pod obojí přijímajících posavad neví, nicméně 1631
od koho jsau oni k němu vysláni, těm že zase všechněm své
služby a všechno dobré vzkazuje, také při tom oznamuje, kterak
všem vůbec vědomo jest, že Pražané s J. Mtí kuríirštem saským
jisté snešení & porovnání učinili, v kterém také to doloženo jest,
aby kostelové odnímáni, ani duchovní lidé z nich vyháněni nebyli,
a on s svým dobrým svědomím že k tomu od své osoby povoliti
nemůže, jakož také pan purgkmistr a páni raddní k takové
žádosti, proti učiněnému snešení čelící, že sotva svau vůli dají.
__Pokudž pak J. Mt kurfíršt saský skrze psaní své nám to učiniti
neporučí, proti tomu nebudeme mocti býti (sic), poněvadž pod
jeho ochranan i pod jeho 'mocí nyní pozůstáváme.“ — S tau
odpovědí odešli ti vyslaní.

Když on primas již byl u mostu v celnici, (nebot toho dne 2:33:23
byla sobota & počty se v tý celnici držely) zase k němu jmenem Dov-11
těch pánův třích stavův v království českému pod obojí přijíma
jících dvě osoby přišly, přednášejíce, aby on primas ten kostel
Tejnský, také klíče od něho, od klenotův kostelních i od zvonice
postaupiti neprodleně poručil, aby nebylo potřeba jiným Spůsobem
to dosahovati; primas když na takové přednášení takovau, jakau
předešlé, dal odpověď, ti vyslaní doložili, že J. Mt kuríiršt saský
o tom dobrau vědomost míti račí. Z tý celnice když on primas
a s ním Ondřej Lainhoz, také Jan Petráček, oba spolu-raddní,
do svých příbytkův se navracovali, u pana Švabenskýho se zasta
vili & sotva rozmlauvati počali, přišel jeden od hraběte z Turnu
vyslaný, aby Jan Petráček k tomu panu hraběti ihned přišel; ĚTŽŽŽŠÍŠÍ
a přijda on k němu, obšírně s ním on hrabě o ten kostel i o jeho hajma
klíčích měl rozmlauvání, posledně poraučeje mu, aby on Petráček
všechno to rozmlauvání svým spolu-raddním neprodleně oznámil.

Dne 30. listOpadu v první neděli adventní po ranních Službách mem toho
Božích neb po rorátích, když se velkým zvonem na věži téhož ““$$"
kostela Tejnskýho odzvonilo, stavové čeští pod obojí přijímající
do Prahy s vojskem saským (jakž vejš již dotknuto jest) přijdance,
kteří před tím z Čech do ciziny, opnstíce všechno své jmění,
odešli, hned se toho kostela, pod jmenem Nanebevzetí Panny
Marie založeného, ujali, do něhož se také třidceti & tři páry pre
dikantův, také takové množství lidu pod obojí přijímajícího sešlo,
že by skrze ně dle českého přísloví ani jablko na zem propadnauti
nemohlo, a ti všickni v tom kostele shromáždění rozličné české

10*
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písně hřmotně zpívali a po jich vyzpívání mistr Samuel Martinic '),
český predikant, k tomu lidu kázání učinil a po kázání oznámil.
že ještě toho dne po poledních bude pohřeb těch hlav, které
v letu 1621. dne 21. června měsíce v pondělí na staropražským
rynku stínané a na věž mostu pražského vystrčené byly a dosavad
na něm se spatřují.—Pro ty zpěvy a pro to kázání Jan Čechiades.
toho kostela Tejnskýho farář, nemohl ani také nesměl obyčejně
Služby Boží v tom kostele míti. Po vykonání toho kázání když
z toho kostela ven odešel, v něm Kašpar Kaplíř, maje při sobě
dobrau stráž, zůstal proto, aby se toho kostela katolíkové nezmoc
nili a jej nezavřeli.

Mezi hodinau devatenáctau a dvacátau, čtyry hodiny před
večerem, na věži, která stojí na pražským mostě proti Křižovníkům
s červenau hvězdau, z obauch stran, po šesti na každý straně,
totiž k východu a k západu slunce, na tyčkách vyzdvižené hlavy,
které tam již deset let pod širým nebem pořád stály, od přátel
těch pánův stínaných, jichž ty hlavy byly, vlastníma rukama z těch
tyček vzaté, každá do obzvláštní škatule vložena a do celnice při
tom mostu od těch přátel vnesené byly, kde Mikoláš Děbiš 9).
před desíti lety přední služebník auřadu konšelského star0pražskýho.
(on skrz jazyk na rynku staroměstském k šibenici tehdáž, když
páni na tom rynku stínáni byli, přibitý a léta 1636. dne 4. ledna
měsíce z Měst pražských vymrskán byl) na cedulkách jmena
i příjmění těch pánův, čí která hlava byla, psal a je na ty ška
tule lepil, aby se věděti mohlo, čí hlava v který škatuli leží.
Potom se těch dvanácte škatul s těmi hlavami do umrlčí truhly
daly a truhla se na máry položila, byvši přestřena černým pří—
krovem, na němž byl stříbrohlavový kříž tkaný.

Když se třikráte zvonmi tejnskými, velmi dlauho nimi zvo
níce, odzvonilo a predikanti i jiní, k pohřbu těch hlav v počtu
velkým nařízení, k tý staropražské celnici se sešli, pohřeb na
tento spůsob se konal: Napřed nesen byl cínový kříž, za ním šli
třiceti a tři páry predikantův a posledně před márami šel mistr
Samuel Martinic (sic), zpívajíce všlckni po cestě až do Tejnskýho
kostela píseň českau: „Křestané, pravdy Boží praví milovníci“ atd.
Při tom pohřbu velký zástup lidu, také mnoho z panstva i rytíř

') Správně: Martinius z Dražova. ——Viz o něm Jirečkovu Ru
kověť II. 12. a Č. Č. M. 1874. str. 191. a 1875. str. 26.

') Správně: Di'viš. ——Viz Beckovského II. 2. str. 327., 330., 349..
a Osvětu 1872. str. 921.
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stva se nacházel a kostel Tejnský velice naplněn byl. T_v hlavy 1631
když se do toho kostela vnesly, mistr Samuel Martinic udělal nad
těmi hlavami obšírné kázání na tato slova: Isti sunt, qui laverunt
stolas suas in sanguine agni; to jest: Tito jsau, kteří obmyli
raucha svá v krvi beránka. — V tom kázání on Martinic jednoho
každýho, čí přítomná hlava byla, přednášel chvalitebné činy a za
slaužilosti i všeliké ctnosti a každýho velmi vychvaloval, ano také
posledně všechny ty na rynku staropražském stínaný, také i oběšený
pány za mučedlníky vyhlásil. Po skoncovaném kázání osobám
jistým svěřené byly ty hlavy a nařízeno, aby oni je v místě
takovém pohřbili, o jakým by žádný katolík dověděti se nemohl,
snad aby se jim ještě jiná potupa neučinila.

Dne 3. prosince ve středu staroměstský primas, také Jan 333mm;
Petráček a Jakub Včelina (sic), kanclíř téhož Města, také Matěj ““V
Miller a Kaukolovský, Nového Města pražského raddní páni,
podobně z Menšího Města pražského Marek Čoka (sic) '), primas
a Kastilly, spolu—raddní,k panu polnímu maršálkovi vojska saskýho
přijdauce a jemu spis podavše, žádali ho za následující věci:

1. Aby jizdné vojsko saské z Měst pražských vyzdviženo
bylo, poněvadž osum tisíc toho vojska v Městech pražských se
zdržujícího není možná obyvatelům pražským vyživiti; nebo kdyby
toliko čtyryceti praporcův téhož vojska Pražané vychovati museli,
přišlo by jim týhodně 15120 a měsíčně 60480 tolarův říšských
dáti, nepotahujíce k tý summě ten plat, který se generál-štaabu
dávati musí.

2. Poněvadž se v Městech pražských třinácte tisíc koňův
nachází, !že, není možná. je vychovati pro nedostatek ovsa, sena,
slámy, zvláště když se nic do Prahy neveze proto, že co sedláci
svého obilí a jiných věcí do Prahy, jakožto do bezpečného místa,
svezli, to od vojska saského v těch Městech pražských jim
pobráno jest.

3. Takové množství lidu nemůže se v Praze vyživiti, poněvadž
jak řezníkům, kteří velký, také i malý, dobytek do Prahy ženau,
tak také sedlskýmu lidu, který do Prahy přivézti neb přinésti
chce, co k lidskému obživení potřebného jest, buď že se to od
vojska saského, v hranách ponocujícího, do brán nechce pauštěti,
aneb také někdy se to těm ubohým lidem pobere, z čehož dra
hota, hlad i mor snadno následovati může.

4. Vojáci od obyvatelův pražských víno, pivo, jídlo, obrok

*) Viz nahoře str. 133.
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1631 pro koně i peníze chtějí mocně míti a to jim Pražané nejsau
povinni dáti.

5. Jak mnoho se pěchoty v Městech pražských zanechati
má, aby on pan polní maršálek oblíbil sobě takový počet ustano—
viti, sice že jistě nakažlivá nemoc bude museti povstati, bude-li
to tak velké vojsko v těch Městech pražských dýleji ležeti.

Odpověď Na to všechno ten pan polní maršálek Jan Jiří z Arnymbu
dm- krátce těm pánům vyslaným Pražanům odpověděl, jich se tázaje:

chtějí-li Pražané k vejš položený dani svoliti, že potom, když oni
k ní svolejí, bude on věděti, co má daileji činiti. — Také on při
tom pány přítonmý Pražany napomenul, aby zdi městské opravo—
vati a Města pražská pevniti dali.

Bašnlpgto To když se domluvilo, začal přednášeti staroměstský primas.
koatgiy'l'qin—kterak páni stavové pod obojí přijímající a s jeho saským vojskem

' do Prahy příchozí kostela Panny Marie před Tejnem v Starém
Městě pražském se ujali a hlavy z brány mostu pražského dolů
vzali, do toho kostela Tejnske'ho pohřebně vnesli, předstírajíce,
že se to s vědomostí J. Mti kurfiršta saského všechno děje. Na

39233033to on pan polní maršálek obšírně oznámení v tomto smyslu učinil:
„Můj nejmilostivější pán a svaté římské říše kurfiršt ani o tom
on, ani já o tom, neví a Bůh jest svědek můj, že k tomu jsem

ghmlngrm;nikda nepovoloval, a cokoliv ti do Prahy přišli čeští exulanti dělají.
“ to oni dle svý hlavy činějí. Mám toho dobrau zprávu, že když

J. Mt kuríiršt o ujití se kostela Tejnského a o vzetí hlav z brány
mostecké uslyšel, neráčil to schvalovati a snad ještě ta. věc bude
někomu trpká. Já jsem siceji dal sobě Slovo Boží kázati v kostele
německým u Salvátora v Starém Městě pražským„kde bydlejí
mniši Paulúni, a když mne se oni exulanti tázali, mají-li také
oni při tom kostele bydleti a v něm svý Služby Boží konati, od
pověděl jsem jim, že já je nevyháním, ani že jim toho zbraňovati

“gdm-šel nechci. Že ale dal jsem já ten kostel zavříti, to jsem proto učinil.
byl „mn. poněvadž J. Mt kurfiršt, pán můj milostivý, na ten kostel, když

on se stavěl, dal také dosti velkau peněžitau pomoc kjeho vysta
vení.“ — Při tom také prohlásil se on polní maršálek, že pěchoty
regementův šest v pražských Městech zanechati a rejtharstvo chce
jinam poslati; poslézeji pak dal se hnauti a že toliko čtyry rege
menty pěchoty v Praze zanechati chce, Pražanům připověděl.

Pěchotylro—Stau vejmínkau, aby oni těm čtyrem regementům podle vejš

Š'Éššuxi? dotknuté taxy potřebné věci dávali.
„am od Ve čtvrtek dne 4. prosince rano přišel téhož polního mar
szg' šálka sekretář k staroměstskýmu primasovi, žadaje ho, aby se mu
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na porážku povinnovaného restu dva tisíce říšských tolarův ihned
vysázelo. Bylo ale jemu odpovědíno, že se ta žádost většímu počtu
přednýsti musí. Před večerem přišel opět ten sekretář s jedním
rejtharem, jemuž díl těch peněz od pana polního maršálka vykázán
byl, vyhrožujíce oba, pokudž by takový dva tisíce říšských tolarův
Pražané ihned nesložili, že salvu kvardii jim danau on p. polní
maršálek ihned vyzdvihne. — Jest však jemu od primasa velká
chudoba Pražanův dokazována &žádáno, aby až do rána on strpení
měl,poněvadž se pro tu příčinu všickni páni raddní i také desíti—
saudcové dne zejtřejšího do raddního domu obeslati musejí; což
se také stalo.

V pátek dne 5. prosince posláno bylo do raddního domu
staropražského psaní od kněze Vilíma Akera, arcibiskupa pražského
vikáře,aby páni Pražané staropražští odvírání kostelův před stavy
českými pod obojí přijímajícími, tu kde náleží, hájili a o to se
snažili, aby se nic proti náboženství katolickému od těch stavův
nedálo. Nato psaní ačkoliv se hned odpověd učinila i také omluva
doloženabyla, že oni těm odvíráním odporují, také vždyckny odporo
vati budau, nicméně ta odpověď tomu knězi Vilímovi teprva dne
12. téhož měsíce prosince poslána byla 1).

Toho dne Města pražská učinily psaní J. Mti kurtirštu saskýmu,
aby snešení o vzdání \íěst pražských, dávno od pana polního mar
šálka,také od všech třích Měst pražských pečetmi 1podpisy stvrzeno,
také od J. Mti Kurfirštské se potvrdilo, jakož také, aby stavové
pod obojí přijímající a s tím vojskem saským do Čech, zvláště do
Měst pražských, se vlaudící, od volení nového administrátora kon
sistoře dolejší neb pod obojí upustili. To pak psaní jmenem všech
třích Měst pražských dne 8. tohoto měsíce doktorovi Thymeovi,
kuríiršta saského tejný raddě, dodáno bylo s tou žádostí, aby on
to psaní svýmu kurfirštu dcdal a jich v tý příčině dobrým přítelem
byl, za kteraužto příčinau že jemu vždyckny vděčni býti chtějí.

V sobotu dne 6. prosince Pražané všech třích Měst k Janovi
Jiřímu Šleinicovi, nejvyššímu komissaři vojska saského, obeslaní,
když se k němu přednější osoby před večerem sešly, bylo jim od
něhopřednášeno následovně: „Poněvadž J. Mt kuríiršt, pán můj
milostivý, s velkau autratau pro spomožení Městům pražským
&pro učinění pokoje s J. Mtí Cskau do těch Měst pražských přijetí
ničil, nelitnjíce on velkých autrat svých, a. tak nyní musí on
sahaauti k tomu, co se kde nachází; poněvadž pak staroměstští

') Tištěné.cele v Hammerschmiedově Prodromu na str. 38.
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1631 páni raddní 750 beček soli z císařské pražské solnici vzali & je
speněžili, aby ty peníze do kasy kurfirštské co nejdřívěji složiti
hleděli. -— Páni vyslaní odpověděli, že tu věc většímu počtu
přednýsti musejí a potom na to konečnau odpověď dáti chtějí.

Odpověďna Dne 7. prosince v neděli ti páni k témuž panu Šleinicovi
„ "ŠŠŠpo'v příčině těch 750 beček přijdauce, přednášeli, že staroměstští

Pražané dávno J. M. Cské do solního handle 5000 zl. půjčili
a takovau summu na mnohé časté vyhledávání, pro jiné J. M. Cské
vydání, zaplaceni býti nemohli (sic), až posledně od pánův nad pivním
a vinním tácem, také nad solním handlem zřízených komissařův,

„mm „ totiž od pana Antonína Binafry a od pana Františka Chiesi (oba
“““" Vlachově byli) na velkau žádost staroměstských Pražanův jest jim

dovoleno, aby oni tisic beček soli na tu J. M. Cské učiněnau
půjčku vyzdvihli, odvězti dali i prodali, jakož také již dle takového
povolení na těch tisíc beček soli toliko 750 beček skutečně odvézti
dali a 250 beček v císařské solnici ještě dobírati mají, peníze pak
za tu sůl utržený že na vojáky, na zdi městské, na kuchyni J. Mti
kuríiršta saskýho, také nejvyšších saských auředlníkův, jako na
pana z Arnymbu, na kníže z Altenburgu atd., i na jiné podobné
vydání již jsau vynaložili, také že žádný poddaný, ani žádnau peně—
žitau kasu neb sklad že oni nemají, jako mají města říšská.

To ten p. Šleinic když uslyšel, velmi se rozhněval a aby
takový peníze složený byly, v svém předsevzetí trval, dokládaje
také to, aby oni Pražané jak z pivního, tak také z vinního tácu
císařskýho, kterýho se oni ujali, všechny peníze do komory kur
íiršta saskýho zauplna odvedli i budaucně odváděli a jestli který
Pražan jaký tác dlužen jest, ten dluh aby páni raddní vyupomínati
dali & peníze do tý kurfirštské komory odvedli. Na to ti Pražané
když patrně dokázali, že jsau se oni žádných císařských tácův ani
neujali, ani ujíti nesměli, od toho pana Šleinice propuštěni byli.

Penízebztá Dne 8. prosince v pondělí on general vojanský komissař
námětuaa Janovi Litovskýmu, pana Binagy písařovi, poručil, aby při svým

' ' auřadu pořád trval, táce aby přijímal & peníze do kassy kuríirštské
skládal. Konšelové všech třích Měst pražských, aby všem mistrům
pivovárníkům zapověděli tak dlauho pivo vařiti, dokad by to,
co tácu dlužní jsau, do kuríirštské komory neodvedli, dokládaje
také on i to, že J. Mt kurfiršt chce všechny Pražany, kteří by
jemu z piva i z vína tác odváděli, při J. M. Cské tak hájiti, že
jim nic protimyslného & škodlivého nemá. z toho pojíti.

3335313: Dne 9. prosince v auterý Pražané učinili ponížené psaní
v příčině již dotknuté soli a to psaní hned po poledních oni Pra
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žané k panu Šleinicovi nesli, jemu je dodali a žádali, aby je neob- 163!
tíženě J. Mti kurtirštu dodal, při něm jich vzactným patronem byl
a to jim objednal, aby ještě ostatních 250 beček soli z císařské
solnice vzíti mohli, poněvadž oni z předešlých 750 beček všechny
peníze na vejš dotknuté potřeby již jsau vydali a utratili. — On
pan Šlainic v tom odevřeném psaní četl, že Pražané pro kuchyni
J. Mti kuríiršta saského tak mnoho již peněz vydali, hněvivě k nim
řekl: „Není tomu tak, nebotkurfiršt na svůj vlastní groš vždyckny
zde trávil, také dosavad tráví; jenom at Pražané z soli utržený
peníze složejí, což jestli se nestane, jistě všem konšelům i těm,
kteří salvu kvardií mají, tisíc koní do jich domův vložiti poruěím.“
„Také“ -— mluvil on daleji ——„poněvadž řeka Vltava již zamrzati
počíná a z Vltavy-Tejna sůl se do Prahy nebude mocti dodávati,

aby Pražané ty bečky,jichž sevsolnici ještě přes pět tisíc nachazí, “03520"
rozlosovali a na každý dům jednu bečku na některý více zvlášť
na hostinský domy, také na mydláře i na kuchaře po 10 bečkúch,
jak kterýho živnost jest, uložili, prodali a peníze za tu sůl do
komory kuríirštské odvedli; také aby oni mistry pivovarníky do
svých domův raddních obeslali & jim přikázali, aby žádný žádné
pivo dotud nevařil, dokud by se (jak předešlé zachováno bylo)
peníze z várky neodvedly“. —I odpověděli, že to většímu počtu
oznámiti musejí. To když on uslyšel, opět se rozhněval, že Pra
žané v počtu větším k němu nepřicházejí, aby se darebně čas ne
mařil. — Odpověděli Pražané: „Ostatní spoluraddní velký starosti
a práce s vojáky v příčině kvartyrův a jiných obtížností, sausedům
od nich činěných, mají.“ ——Iporučil jim on p. Šleinic, aby
zejtřejšího dne u něho ve tři hodiny po polední přednější páni
raddní najíti se dali.

Dne 10. prosince ve středu ti koušelové na tom se snášeli, Omlmp...
co činiti mají v příčině tolikerého poručení, od toho pana komis- ""“““
saře na ně uloženého, a bylo snešenoi zavříno, že oni páni raddní
nemohau na sausedy sůl ukládati, poněvadž se to důchodu císař
skýho tejče; sausedé taky že prve velký obtížnosti mají & mnohý
chudobný saused celau bečku, byt ona za 5 zl. byla. (nebot z každý
bečky 15 kr. sleviti se mělo, která se sice za 5 zl. 15 kr. z sol
nice vystavovala) nemůže kaupiti, který pro svau potřebu ji sobě
od solnařek za malý peníz kupuje.

Toho dne všickni mistri pivovární k tomu 1). Šleinicovi na
jeho poručení se sešli, jimž nařízenobylo, aby nákladníci posudnílo0325
z piva platili, oni pak mistři, aby v svých povinnostech, kteréž '""
učinili, věrní & poslušní stáli a dole při auřadu vejběrčím
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v celníci aby se ohlásili. — Pražané v počtu větším do domu
téhož pana Šlainice dle včerejšího poručení přišli a jeho nena—
jdauce doma, bez všeho vyřízení do svých příbytkův se navrátili.

V čtvrtek dne 11. prosince pání raddní třích Měst praž
ských k panu polnímu maršalkovi z Arnymbu obeslání byli, jimiž
on v řeči německé následující věci přednášel: ,Poněvadž dle
moje přípovědi jízdné vojsko J. Mtí kuríiršta saského na můj
rozkaz již z Měst pražských táhne a jak by vojsko pěší, jehož
čtyry regementy jsau, v těchto pražských Městech pro jich obranu
pozůstávající, opatřeno býti mělo, od panův Pražanův dosavad
věděti nemohu; jestli vy páni nemůžete mně (lanau přípověď
zdržeti, také já. nemohu man přípověd vám zdržeti. Nevím,
zdaliž toho království ten obyčej jest. že co jeden druhýmu při
povídá, to se zdržeti nemá. Medle pání. nezdržujte mne a sneste
se, co chcete na tu vám oznáinenau taxu dávati? — já vám již
předešlých dnův oznámil jsem, co chci míti a vy naproti tomu,
že sto býti nemůžete. se vymlauváte a nic podáváte, tak nikdá
se nesmlnvíme! — Sneste se na něčem již jeduau, abychom to
skoncovali.“

Pražané to slyšíce, vzali to k oznámení většímu počtu
a ještě jednau k pilnému považování té taxy. 1 navrátíce se
k většímu počtu do raddního domu staroměstskýho, na tom se
společně snesli, že jím možné není na čtyry regementy pěchoty
každý tejden tisíc a šest set říšských tolarův dávati, byt také
jim Pražanům vyšší ístavové pomocní býti chtěli. — Po takovém
snešení šli po poledních tí páni vyslaní k témuž panu polnímu
maršálkovi, totiž: primas staroměstský, Jan Petráček, spolu—
raddní, a kanclíř Starého Města pražského, také primas Nového
Města pražského a Jan Baptista Gallarda; z Menšího Města šel
Urban Feit, Baptista Kasel (sic)') & Bartoloměj Beránek, písař
raddní přední. Před toho pána polního maršálka když ti páni
předstaupili, k němu staroměstský kanclíř v německé řeči takto
promluvil:

„Tak jakž Vaše Excellencí jest nám dnešního dne ráno o tom
poručiti ráčíla, abychom v příčině vychování vojákův podle ozná—
mené taxy peněžité skutečně se snesli &. jednau tomu konec
učinili, také abychom V. Mtí na čtyry regementy šestnácte set
říšských tolarův týhodně odváděli a odvéstí hleděli, to jsme
většímu počtu, společně v domě raddním shromážděnýmu, před

.) Viz nahoře str. 133.
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nesli a to všechno pilně považovali; protož vedle snešení většího
toho počtu nám k tomu zřízeným, abychom Vaší Exellencí před
nesli, jest poručeno:

1. Když Vaše Exellencí těch šestnácte set říšských tolarův
od nás žádati rači, na to Vaší Excellencí oznamujeme, poněvadž
jak regement vojanský Vaší Excellencí po ten všecken čas jako
generál-štaab i jiní vojanští auředlníci, s velkau obtížností & zá
hubau obyvatelův pražských, tak také i rejtharstvo náležitě,
anobrž s velkau nesporotau vychováni byli, pročež aby Vaše
Excellencí od takového ukládání těch 1600 tolarův říšských upustiti
ráčila, za to Pražané všech třích Měst pražských šetrně žádají.

2. Když Vaše Excellencí jistau taxu na štaab a na jiný
vyšší auředníky jizdný, také i na pěší, podobně i na sprostý
vojáky učiniti ráčila & tu abychom podnikli, nám nejednau ozná
meno jest, pročež Pražané ji nejednau povážejíce, nacházejí to
při sobě, že jest věc jim nemožná, poněvadž Pražané žádné kassy
& důchodův, jako říšská města, ani žádných poddaných nemají
a peníze žádaný ani skrze kontribucí na měšťany rozvrženau shle
dati nemohau, poněvadž ta na Města pražská uložená daň celého
království českého se tejká., které by ji mělo shledávati, ale i ono
těchto časův jest již nanejvejš vyhubeno a takovau daň jistě by
ani shledati nemohlo.

3. Poněvadž Města pražská bez vojska pro ochranu svau
býti nemohau a čtyry regementy vojákův v těch třích Městech
bezelstně zůstávati budau museti, pročež na tom jsau se Společně
snesli Pražané, aby ty čtyry regementy stravau vychovávali
měšťané a Jeho Excellenci aby jistau taxu nařídil, jak mnoho by
se chleba, masa, piva atd. každýmu vojáku denně dávati mělo.
Co se pak vyšších auředlníků vojanských dotýče, že měšťané
k tomu tak rozlosováni budan, aby jim auředlníkům, což náleží,
společnau pomocí zadosti se dálo; a aby tomu lípeji mohlo spo
moženo býti, všickni ti, kteří salvu kvardii mají a v svých domích
vojákův nemají, jiným svůj díl k pomoci dávali, také panští
domové aby měšťanům nápomocni byli.

Že pak Pražané k často již dotknutý taxe přistaupiti &ji
pro nemožnost ujít-i nemohau, v tom Pána Boha před J. Mtí kur—
ňrštem i před Vaší Excellencí sobě za svědka berauce, upřímně
vyjevují, že co nyní přednášeno bylo, ne z nějaké nelibosti a ne
vůle, ale z pauhé nemožnosti přednášeno jest, hotovi jsauce dle
nejvvtší možnosti všechno, dokad by ono postačiti mohlo, vydati.
— Při tom poraučeli se oni milostivý ochraně a ulitování.

1631
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Na to přednášení pan polní maršálek odpověděl krátce, že
jest tomu již předešle vyrozuměl, co nyní přednášeno a opakováno
bylo, připovídaje on, že chce takovau taxu napsati dáti, co by se
mělo pro obživení vojákům v Praze ležícím od Pražanův dávati,
však že neví, dokládal on, budau-li s tím vojanští auředlníci
spokojeni.

Posláno bylo psaní od arcibiskupské konsistoře pražské
k staroměstským pánům raddním, aby farář kostela Panny Marie
před Tejnem v Starém Městě pražském Jan Čechiades s kaplany
svými, poněvadž stavové pod obojí kostcl jeho Tejnský sobě osobili,
Služby Boží v kostele sv. Michala archangela vtom Městě pražském,
kde nyní řeholníci a Služebníci Panny Marie bydlcjí, vykonával,
Svátosti všem svým osadním poslauhoval, v domě farním téhož
kostela sv. Michala přebýval a staroměstští páni raddní aby nad
ním i nad jeho kaplany ochranau ruku drželi.

Dne 12. prosince v pátek po včerejšího dne přátelským
i potěšitedlném u pana polního maršálka vyslyšení a rozmlauvání,
utrhl se z řetězu pes & truchlivau Pražanům přinesl novinu, když
p. generál komissař Šleinic pro pány raddní poslal a jim oznamoval,
že 25 praporcův do Starého Města pražského, do Nového Města
4000 pěchoty a do Menšího Města pražského sedum kumpanií
pěšího vojska i tisíc koní vložiti musí. — Také toho dne nastupo
váno bylo na Pražany o plat z každýho kola mlejnskýho, také
bylo při tom i vyhrožováno, jestli se z těch kol nedá povědomý
plat, že do pražských mlejnův sto mušketyrův skutečně vloženo bude.

Dne 13. prosince v sobotu pan maršálek polní pán z Ar
nymbu poslal pro primasa Starého Města pražského & šestnácte
tisíc tolarův říšských aby se mu odvedlo. na to nastupoval.

Dne 14. prosince jizdní neb rejthaři pana nejvyššího z Hof—
kirchu do Měst pražských přijedauce, do kvartyrův se kladli, dosta
nauce na čtyři kumpanie rejtharstva palety, k nimž ještě kvartyr—
mistr chtěl jednu kumpanií rejtharstva přidati; ale páni Pražané
žádali pana z Hofkirchu, aby ráčil takové břemeno těžké od nich
odvrátiti. I přijal en tu žádost na další správu, připovídaje, bude—li
to mocti učiniti, že to rád učiní.

Dne 15. prosince v pondělí jest Pražanům jmenem kuríiršta
- saskýho oznámeno, aby Pražané 600 strychův žita do vojanské

obilnice odvedli; neboť se takové i víceji obilí potřebovati bude. —
Na to po malé chvíli přišlo opět od kuríiršta saského poručení,
aby páni raddní všech pražských Měst na obyvatele sůl, které se
v solnici přes pět tisíc beček dosavael nachází, rozlosovali a za ni
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v třích neb čtyrech dnech peníze nejvyššímu komissařovi panu
Šlainicovi neprodleně odvedli, s tím doložením, dokládal on, že
ačkoliv každá bečka po 5 zl. a 15 kr. se prodává, těch však
15 kr. že každýmu kupujícímu na každý bečce se upauštějí.

Na to přednášení patrně dokazovali Pražané, že těch šest
set strychův žita není možná věc jim složiti; co se pak soli dotýče,
že z jednoho sta měšťanův jeden se nenachází, který by hotovými
penězi jednu bečku soli za 5 zl. vysazenau za hotový peníze
kaupiti mohl; neboť vědomo jest, že Pražané měšťané pro nedo
statek peněz po 1., po 2., po třech krejcařích & nejvejšeji po
čtvrtňáku sůl kupují. Pravda sice jest, že předešlých pokojných
i nepokojných časův mnoho soli z Měst pražských honáci, také
jiní handlíři,vyváželi, kteří sůl v krajích prodávali a za ty peníze
dobytek i jiné věci potřebné kupujíce, do Prahy je dodávali; ta
ale živnost nynějších časův jest všechna již zamezená. Jestli by
se pak od J. Mti kurfiršta všem blíž Prahy ležícím krajům
a jich obyvatelům, zvlášť honákům, svobodná cesta do Měst
pražských odevřela a oni lidé handlovní kdyby od vojska v Praze
ležícího v svých obchodech žádnau překážku neměli, že by se
snadno a dosti časně taková sůl rozprodati mohla.

Dne 16. prosince v auterý opét nastupováno bylo, aby
Pražané z mlejnských kol nařízenau daň dávali. — Toho dne
kurtiršt saský přes Prašný most z Prahy do Drážďan odjel a s ním
\'ácslav Vilím z Raupova ijiní mnozí čeští exulanti také z Prahy
odjeli, kteří nedávno do ní s vojskem saským, také někteří vzá—
ctnější páni exulanti i s tím kuríirštem, přijeli.

Dne 17. prosince ve středu ostatní kvartyry se dělaly pro
rejtharstvo pana z Hofkirchu a velké nabíhání na konšely pražský
o ty kvartyry toho i následujícího dne bylo. Od tohoto dne až do
dne auteruího následujícího týhodne nic se v Praze obzvláštního
při domích raddních nejednalo, (jenom v následující sobotu musely
se pro nejvyššího pana. Hofkircha rozličné potřeby, jako postele,
ubrusy a jiné domovní věci shledávati) toliko o kvartyry velké
těžkosti povstaly a pan staroměstský primas, muž jistě velké
chvály hoden, pro obecní dobré velmi horlivě pracující, největší
vyhrožování, pohanění a nesnáze od téhož vojska saského snášeti
musel a sotva živobytím svým bezpečen býti mohl.

Dne 23. prosince v auterý pověst do Prahy přišla, že vojsko
císařské okolo Chrášťan se strhuje a k Praze táhnauti a jí oble
hnauti míní.

Dne 24. prosince na Štědrý večer bylo třikráte na baště
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1631 hradu pražského z kusu vystřeleno. Po tom vystřelení vojsko

ŽŠĚĚŽŠDTsaské v Praze ležící sjíždělo se i scházelo do prostranných ulic
a na rynky, strach také velký mezi obyvateli pražskými by;l
posledně jizdné vojsko do \lenšího Města pražského jelo a pěchota
na staroměstským rynku sejdauce se, do vojanskýho šiku se po—
stavila. V první hodinu z poledne všechno se utišilo a rejtharstvo

Zvonění==-zase do předešlých kvartyrův se navrátilo. — Toho ještě dne pan
povědíno. _

polní maršálek poručení vydal, aby se v Praze při žádným kostele,
ani při klášteře nezvouilo ani ve dne ani v noci, pod pokutau
vyšturmovaní a zvoníka oběšení; což také pilně zachováno bylo.

v Prnzetí- Dne 25. prosince na den Narození Pána Krista ticho sice
cm' v Praze bylo, ani také v celý Praze toho dne celýho se nezvouilo

a velmi smutno bylo.
Tovaryšstvo Dne 26. prosince, v pátek na den sv. Štěpána, velebným
erŽŠfŠOŠŠpŠ-otcům tovaryšstva Ježíšového hrabě z Solmu 1) (byl on nejvyšším

vedmo' nad jedním regementem saskýho vojska) jmenem svýho kurtiršta
saskýho věděti dal a je napomínal, aby všickni ještě toho dne
z Prahy se vyhostili a žádný z nich pod ztracením hrdla nedal
se viděti; po takovém poručení hned se jim jejich kostelové
mocně zavřeli, což se proto stalo, že ti duchovní otcové horlivě
a velmi užitečně víru katolickau rozmnožovali, proti kacířům
vraucně kázali a skrze to na ně Sasové i také čeští stavové pod
obojí velice zanevřeli. Toho ještě dne tovaryšstvo Ježíšově z sta—
roměstského kolleje k svatýmu Mikoláši do Menšího Města praž—
skýho přijdauc, tam celau noc všickni zůstali a hned ráno s danau
sobě vojanskau stráží z Měst pražských odjíti museli.

Podomích V sobotu dne 27. prosince, na den sv. Jana Evangelisty,
“Íši'ťšáy v Menším Městě pražském čten byl vůbec patent neb odevřený

list, v němž položeno bylo, co vojákům saským v Praze ležícím
Pražané dávati mají; protož také před slavností Narození Pána
Krista chodili komissaři, od pana nejvyššího z Hofkirchu naří

zení, po domích a zapisovali, co kdo obilí, vína, maukg, ovsa
ijiných podobných věcí má. To když se stalo, nařídil on pan
Hofkirch, aby se ti páni k tomu popsání podepsali, kteří při tom
popisování po domích chodili. I podepsal těch věcí popsání (bylo
jest ono na jedenácti arších) mistr Jakub Včelina (sic), Starého
Města pražského kanclíř, dne 24. prosince. Podobné popisování
i podepsání dále se také v Novém i v Menším Městě pražském.

Toho 27. dne prosince i také následujícího dne nedělního

]) Správně: z Solmsu.
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velké nabíhání bylo na pány raddní o kvartyiy a mnohé velké 1631
stížnosti od měšťanův i od vojákův přednášené byly, jedni na Onab'm
druhý žalujíce,

1115111

V pondělí dne 29. prosince (toho dne auřad purgkmistrovský ruminantofe Pra.

přijal Ondřej Lainhoz z Břevnova) přinešeno bylo do raddního Lanťapo'
domu staroměstskýho psaní, které hned 27. dne prosince na po
ručení pana Vilíma Akera, jenž byl arcibiskupa pražského plno
mocník vkonsistoři pražské, v německé řeči psané a k všem třím
Městům pražským následovně znějící: „Že tovaryšstvo Ježíšovo
dne včerejšího na sv. Štěpána, mučedlníka Páně, z obydlí svého
i od kostelův svých odjíti, ano také z Měst pražských do ciziny
stěhovati se muselo, není to pánům Pražanům tajno, jakož ani
ono, že skrze zavření všechněch jich kostelův nejenom Služby Kostolmé
Boží jsau zastavené, ale také prospech duší lidských zanedbávati
se bude a co víceji jest, obávati se můžeme, aby predikanti těch
zavřených kostelův se neujali a v nich svý služby pod obojí
nekonali. Protož na místě Jeho Knížecí Eminencí pana kardinála
z Harrachu a pražskýho arcibiskupa otcovsky za to pány Pražany
všech třích Měst žádáme, aby oni jak při Jeho Excellencí panu
hraběti z Solmu, tak také při panu nejvyšším z Hofkirchu vyhle—
dávati se snažili a nám v podobném vyhledávání nápomocni byli,
aby ti zavření tovaryšstva Ježíšového kostelové co nejspíšeji ode
vřeni byli a v nich Služby Boží řádem katolickým co nejdřívěji
zase konati se mohly; poněvadž při vzdání Měst pražských kur
tirštu saskýmu z obojí strany, jak 2 strany kuríirštské, tak také
2 strany pánův Pražanův to bylo snešeno, aby stavu světskýmu
v jeho živnostech i stavu duchovnímu v jeho Službách Božích
žádná překážka se nedala, nýbrž všichni chrámové, všechna du—
chovní obydlí, také i všechno duchovenstvo pražské v svý pod
statě aby zanechání byli a jim žádná překážka v ničem se od
strany saské nedala, kterážto smlauva také od obojí strany jest
podepsána i pečetmi stvrzena. “

Jozuviuítí za
vfoni.

Po přečtení toho psaní v staroměstským domě raddním jest Pražanavy
na tom zůstáno, aby se k panu nejvyššímu Vavřincovi Hofkirchovi,
jakožto J. Mti kuríiršta saského v Starém Městě pražském místo
držícímu, došlo 3 žádalo, aby ten v Starém Městě tovaryšstva
Ježišového chrám Páně odevřen a jiným duchovním katolickým
(poněvadž tovaryšstvo Ježíšovo z Měst pražských do ciziny již
odešlo) k Službám Božím propůjčen byl, tak aby skrze jeho

kHo f
talIch-ohon.

zavření nebyly Služby Boží obmeškavané. Ibyl jest k tomu KaM,-„m
vejchozu volen staroměstský primas a s ním Vácslav Vořichovský,„32,3%
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kteří přijdauce k témuž panu Hofkirchovi, jemu to všechno jmenem
třích Měst pražských přednesli, ano také některý věci kvartyrův
se tejkající při tom oznámili. — I odpověděl on těm pánům
vyslaným krátce: „Páni Pražané dobře o tom vědějí, že kostel
v Starém Městě pražským u Salvátora řečený, (při kterým nyní
klášter zákona Františka z Pauli vystaven jest a v něm také ti
řeholníci bydlejí) od J. Mti kurfiršta saského, pána mýho milo
stivýho, pro Luterány byl vystaven, v kterým poněvadž Služby
Boží od těch Paulánův a od mých predikantův společně konati
se nemobau, neboť by jedni druhým velkau překážku činili
a v nesvornosti velké jistě by každodenně trvali, pročež těm
Paulánům kostel jeznvitský v Starém Městě pražském postaupín;
a něco vína i obilí, aby oni se živiti mohli, zanechám; k těm
mým řečem jestli Pražané nesvolejí, já předce ty Paulány z jicl;
kláštera i od našeho kostela co nejspíšeji vypovím.“

Dále staroměstský primas toho pana Hofkircba žádal, aby se
žádná škoda na knihárně a na oltářích v kostele téhož tovaryšstva
Ježišového nestala. Na to on pan Hofkirch přívětivě odpověděl:
„Nemá se ani oltářmi, ani bibliotekau (knihárnan) hejbati, ačkoliv
by ona. mně spravedlivě přináležeti měla, poněvadž tovaryšstvo
Ježíšovo od mýho pana otce v městě Vídni biblioteku vyžebralo.
která. více nežli za deset tisíc tolarův říšských tehdáž byla šaco
vána, ale předce jim zde v celosti takovau zanechám, tak jak
oni ji Jezuvitové při svém z Prahy odjití zanechali“ —To dopo
věděv, propustil on ty pány od sebe.

Ti vyslaní když se od pana Hofkircha do svýho raddního
domu navrátili a zprávu, co vyřídili, učinili, bylo jest Jakubovi
Včelínovi, kanclíři, a Vácslavovi Karmazínovi, staršímu písaři
raddnímu, nařízeno, aby oni do domu arcibiskupskýho došli, to
všechno panu Vilímovi Akerovi, plnomocníku arcibiskupskýmu,
oznámili a jak by se v tý věci páni Pražané chovali měli, raddu
od něho žádati měli; že ale ho doma nenašli, panu sekretáři
kardinála z Harrachu to všechno oznámili a do raddního domu
se navrátivše, kdež na ně všickni páni očekávali, jim zprávu
vyřízení svého učinili.

V auterý dne 30. prosince stavu panského pan Vavřinec
z Hoíkirchu, rozený Rakušan, poslal pro staroměstskýho primasa
a jemu oznámil, že jináče nemíní učiniti, nežli aby se Pauláni
z kostela i z jich kláštera vystěhovali, poněvadž oni predikantům
a predikanti jim v vykonávání Služeb Božích i v jiných věcech
překážejí; to pověděv od sebe ho propustil. — Sotva on do místa
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raddního se navrátil a zprávu učinil, hned poslán byl přední písař
raddní do domu arcibiskupského k “panu Vilímovi Akerovi & to
Hofkirchovo přednešení i také včerejší poselství jemu oznámil
& jmenem pánův raddních za radduZžádal, kterak by se oni v tý
věci chovati měli. I odpověděl on pan Vilím: „Lepší věc jest,
aby kostel tovaryšstva Ježišového v Starém Městě pražském od
katolických a řeholníkův užíván byl, nežli aby se do něho predi
kanti vtřeli, však at Pauláni od pana z Hofkirchu na to všechno
písebnau jistotu žádají, kterau by budaucně svým vrchním i také
tovaryšstva Ježišovému ukázati mohli; které by pak věci v kolleji
iv kostele téhož tovaryšstva oni Pauláni našli, když do těch
dvauch míst oni uvedeni budau, takové at přichrániti a opatro
vati se snažejí.“

To když Paulánům oznámeno bylo, vyjevili ti duchovní
otcové, že již od nich klíče žádány byly, jak kostelní tak klášterní,
oni ale že jsau pana z Hofkirchu žádali, poněvadž svých věcí
ještě neuchránili, aby jim dovolil tak dlauho v jich klášteře
a při jich kostele zůstati, dokad by svý věci do bezpečného
nějakého místa neuchránili. Pan z Hofkirchu dal jim tuto odpo
věď: „Do rána s vámi strpení budu míti, zatím sobě vaše věci
z kostela vezmete a klášterní věci Spořádejte; pošlu k vám ráno
vůz, aby ste až do kolleje odvézti je mohli.“ — Napsal ještě
také toho dne on pan Hofkirch v.německé řeči to vysvědčení,
které v češtině takto zní (sic) 1):

Dle tohoto listu dovoluje se Paulánům, aby oni svý Služby
Boží v kostele jezuvitským svobodně konali; a ty Paulány primas
Starého Města pražského bude věděti, kterak je má do tý kolleje
i do kostela uvésti. Také auředlníkům vojanským J. Mti kurfiršta
saského, kteří před tím kollejem s vojáky svými stráž držejí,
nařizuje se, aby oni nejenom těm Paulánům do tý kolleje i do
kostela vjíti nezbraňovali, také jim žádné překážky v jich domně
lých Službách Božích neučinili, aniž od koho činiti dovolovali.

V středu dne 31. prasince duchovní bratři Pauláni s věcmi
svými před staroměstský dům raddní z kláštera svýho přijedauce,
před ním státi zůstali a na pana Vilíma Akera, aby od něho do
kolleje i do kostela tovaryšstva Ježišového uvedeni byli, žádostivě
očekávali. I poslal staroměstský primas Vácslava Karmazína,
předního písaře raddního, k tomu panu Vilímovi Akerovi do domu

1) Co nyní následuje není doslovným zněním než pouze o b sah em listu
zmíněného.

Beckov-kého Ponelkyně II. 3. 11

1631

Od Paula
nův klíče

zadány.

Pauldni aby
se vystůho—

vali.

List Paula
nům dán.

Pnuláni se
stěhovali.



1631

Pnulúni do
koleje uve—

deni.

Omluva pri
IHGUOVE.

Omluva
Pauldnův.

162 Kap. XVII. Vpád saský do Čech; Bitva u Nymburka.

arcibiskupskýho, aby oznámil, že na něho páni raddní i duchovní
bratři Pauláni již očekávají. I navrátil se on s tou odpovědí, aby
jenom pan primas, vezma k sobě některý pány raddní, do kolleje
i do kostela tovaryšstva Ježišového uvedl, on že chce mezi ně
[o] poledních přijetí.

Primus nemeškaje, vzal kanclíře staroměstskýho, také oba
písaře raddní, Vácslava Karmazína a Jana Jiřího Štěpánka, s nimi
do tý kolleje posliíchal, poslal také pro pana Felixa, aby za nimi
přišel. K tý koleji když oni a s nimi také Pauláni se přiblížili,
velké vysmívání & auštipky od saských vojákův, při tý kolleji
stráž držících, také iod jiných po ulicích se taulajících, ti všickni
jak světští, tak také duchovní, slyšeti museli a potkajíce se s tím
hejtmanem saským, který v kolleji i před kostelem stráž držel,
hned mu pan primas oznámil, že jest před rukami písebné povo
lení od pana z Hofkirchu, aby Pauláni přítomní do kolleje i do
kostela pokojně uvedeni byli. I šel ten hejtman s nimi do kolleje
a sám první napřed do dveří té kolleje vejda, uvozoval ty Paulány
až do sakristie a přijde. tu, kudy se vchází z sakristie k velkýmu
oltáři, zastavil on se a primas podal mu k přečtění to písebné
od pana z Hofkirchu dané dovolení, které když ten hejtman
přečetl, prohlásil se, že již o tom prve věděl a sobě to také
poručeno měl.

Primas staroměstský po tý řeči hned jmenem všech Pražanův
staroměstských přednášel, že on tuto chůzi s přítomnými duchov—
ními do místa tohoto posvátného ne z svý vůle, aneb dle svýho
auřadu vykonává, nýbrž poněvadž takové poručení pana z Hof
kirchu jest, to že on učiniti přinucen byl, dokládaje také to. aby
budaucnč ani jemu, ani auřadu na zlau stranu to vykládáno
nebylo. -— Na ta slova ten hejtman odpověděl: „Dobře já o tom
vím, že se to neděje ani od vás, ani od auřadu, ale poručení
pana nejvyššího vyplniti se musí.“

Páter korrektor (sic) neb toho kláštera v Praze Paulánského
vrchní také se ozval, že on s přítomnými svými duchovními o
svý ujmě z kláštera i z kostela neodešel, ani do tohoto místa
dle svý vůle nevchází, toliko na poručení J. Mti pana nejvyššího
z Hofkirchu to že činiti musí, žádaje on „při tom, aby to nebylo
k žadný ujmě ani jeho řádu, ani tovaryšstvu Ježišovému, a k těm
svým řečím že sobě za svědky bere přítomný osoby pro všechny
budaucí časy. Dáleji žádal také on, aby se učinilo všech věcí
popsání, které koliv se v kostele tomto i v sakristii nacházejí.
1 bylo mu oznámeno, že přítomný Jan Jíří_Štěpánek mladší, písař
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:'addní, všeho toho, co se koliv na oltářích, také v sakristií nachází, 1631
znádokonalé &pravdivé popsání, které vždyckny ukázati bude mocti.

Dokad kuríiršt saský Prahu v svý moci měl, Zbraslavský „““"
klášter dle vojanskýho spůsobu císařští pevniti nepřestávali, aby "Zšššší
šasům tudy přes řeku Vltavu dáleji od Prahy vyjížděti zbránili, byl“
kterýžto klášter, kdyby Sasové déleji byli Prahu drželi, velkau
.ikázu byl by jistě nésti musel, ačkoliv i tehdáž od obecnýho
':idu okolního slezen a oblaupen byl.

Zvěděv hrabě Tilly, že saské vojsko Prahu vzdáním dostalo, c:mw do
»olovic svého císařského vojska od N01mberka do Čech poslal, sambu“
» něm don Bultazarovi v městě Táboře & hraběti Gecovi v Plzni

tehdáž s vojskem císařským ležícím věděti daje, kteří nemeškajíce
lid vojenský sebrali a oboje to město, Tábor i Plzeň, dostatečně
opati-íce, s tím lidem císařským k městu Nymburgu pospíchali,
lo města vešli a na větší počet vojska císařskýho očekávali,
chtíce odtud na Sasy táhnauti &je z Čech vyhnati.

O tom nejvyšší saskýho vojska polní maršálek Arnhaimb Nylíiifůů
zvěděv, bez dalšího odkladu vzal několik praporcův svého vojska,
< ním času nočního tiše z Prahy vyšel, k Nymburgu pospíchal
:t půl míle od toho města přijda, do šiku vojanskýho se postavil
&nařídil, aby na císařské, kteří časně o jeho příchozu zvěděvše,
!, města do pole vytáhli na ně čekajíce, mužně udeřili; to když
Sasové učinili, od císařských tak přivítání byli, že ustupovati

museli, více na utíkání, nežli na potýkání myslíce. Arnhaimb pak N23?
svau přítomností i pohnutedlným napomínáním svý bojovníky tak
posilnil, že oni mnohem mužněji nežli prve na císařské udeřili,
je do města ustupovati přinutili, za nimi přímo k městu pospí
t-hali, město oblehli & aby se vzdali, obležených napomínali. Oble
žení o žádném vzdání slyšeti nechtíce, na nepřátele z města silně
stříleli, podobně nepřátelé nejenom k zdím městským také zhusta
stříleli, ale i ohnivý kaule do města dne 8. měsíce prosince háze— . aaleen
jíce,j e zapálili. Vojsko císařské nemohu v tom městě pro oheň, "'
který téměř celé opanoval, déleji trvati, z města Labskau brauau
přes mosty vytáhlo a Sasové aby za ním jíti a je stíhati nemohli,
ty mosty za sebau rozházelo; předce tehdáž mnoho císařských,
kteří opozdivše se, z města vyjížděli & k svým císařským pospí
chali, Sasové zmordovali i některý zajali.

Opanovali také oni Sasové, pomoc dostav,še tehdáž i Podě- Saw zmoc
brady, Mladau Boleslav, Kolín, Krabi-Hradec, Brandejs i jiná. vucŠŽnŠÍh.

11*
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1631 v Čechách města i hrady, činíce všudy až k Moravě zájmem
a lúpeží velké škody 1).

033633 Ten vojenský lid saský ačkoliv v Čechách velmi zhusta
k:. počal mříti, však od začatého nepřátelství nechtěl přestati, z čehož

mnozí rozumnější saudili, že těch Sasákův bytnost neb obydlí
v Čechách dlauho trvající nebude; s nímž také vojáci císařští.
zvlášť Charváti, časté potýkání v Čechách na potkání mívali
a jedné noci pět set nejlepších saských jizdných, kteří marg
krabští se jmenovali, jichž vůdce byl nejvyšší Štanau, nenadále
přepadnauce, všechny zmordovali a navracujíce se s kořistmi,
těm Sasům odňatými, k svému ležení, dva saský nejvyšší, Haug

%$" svíce a Vančuru, kteří s jistým počtem saského vojska jizdného
m. z Prahy na posluchy neb na zvědy vyjeli, nenadále zaskočili,

zajali a jich rejtharstvo postínali. Ten lid saský tohoto roku s vůlí

:anim! měšťanův chebských neb egrský,ch kteří odevrauce brány, jej do
dostali města pustili, to město Cheb neb Egr Opanoval a do něho vejda,

císařský vojáky z něho pokojně pr0pustil. Také tehdáž ti Sasové
město Loket, Šlakenwerd, Falkenov, Kadaň, Žatec, Launy, Most
i jiná okolní města a místa sobě podmanili.

Šden mě- Král švejdský také v říši nepřestával města sobě podma
“' dobýval'l'iovati,ano iv knížetství Meklenburgském vzal město Rostok

i Wismar; podobně vzal Magdeburg, Mansfeld i jiná města, kterých
císařští před tím se zmocnili a je drželi, a z těch všech hanebné
vyhnáni byli. Město Wismar měl sobě tehdáž svěřené Kašpar

DržitelKo—Gram, Nydrlender, pán na Kostelci nad řekau Orlicí v Čechách,
ďfíilcimzajat.& dlauhý čas nepříteli statečně odpíral; nemaje pak on žádné

naděje, aby od císařského vojska nějakau pomoc očekávati a míti
mohl, posledně to město Švejdům, ačkoliv s následující vejmínkau,
aby s svým celým vojskem, také s všemi svými věcmi ztoho
města vyjití a na místo bezpečné d0provázen býti mohl, vzdáti
musel. I přihodilo se, když on 2 města vytáhl, že jednoho z vojákův
švejdských, který někdy od toho Kašpara Gramu (sic) zběhl, na
cestě zhlídna, zastřeliti dal, po kterýmžto aučinku jako by on

. Kašpar Gram sám nejprve smlauvu zrušil, od Švejdův s svými
všemi věcmi jat a do města Gripswaldu *) zaveden, vojsko pak
jeho pod haufy švejdský podstrčeno bylo. V půl druhým létě jsa

1)V N ad ěj i (str. 600.) o Moravě dí se: „Lid ten saský zasahoval i Moravy.
nebo okolo Jihlavy a Třebíče mnoho také kořisti pobral“ -— Než ukazují
při tom k pozn. na str. 103.

') Správně:Greifsvvaldu.
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týž pan Kašpar z Gripswaldu propuštěn, do Čech na své panství 1531
Kostelecké přijel, kdež v krátkým čase umřel.

Ferdinand císař rozmejšleje sobě, kterak z Uher na velmi cis-foam
»otěšitedlné noviny přicházejí, sedláci rakauští také že se zdvihají, “nimi."
Sasové v Čechách zle hospodařejí, nemajíce proti sobě k odporo
vání toliko hraběte Gallaše, král švejdský hrabě Tillýho, Popen
haim pak že s knížetem z Hessu v Westfalii dosti činiti má,
protož on císař obávaje se, kdyby ještě jednau Tilly od krále
švejdskýho měl poražen býti, že by se lehce do Čech, do Moravy,
do Rakaus i dáleji dostati mohl, pročež pro lepší bezpečnost
ustanovil více lidu válečnýho najímati a novau armádu postaviti.

Poněvadž ale k vyzdvižení, ano i k vychování té armády žádnýho Anomocgeí
schOpnějšího míti nemohl jako Albrechta z Waldšteina, kterýn net-L
ačkolivto na sebe zprvu přijíti nechtěl, však posledně s jistými
\ejmínknmi předce to na sebe přijal, jakž se o tom v následu
jícím roce obšírněji jedná. —K vyzdvižení té nové armady mnozí
mocnářové tomu císaři penězi nápomocni byli; nebot král špani
lielský hned při počátku šestkráte (jiní piší třikráte) sto tisíc
tolarův říšských, král uherský s svau královnau třikráte sto tisíc
tolarův, kníže z Egenberku sto tisíc tolarův, biskup vídenský
csumdesáte tisíc tolarův, kardinal z Ditrichšteina, olomaucký
biskup, sto tisíc tolarův, Pavel hrabě Michna sto tisíc tolarův
říšských,říšský místo-kanclíř Štrolendorf 1) osumnácte tisíc dukátův
císaři k pomoci dali. Mimo toho nařízené byly v zemí dědičných
;:bírky, skrze které velká summa peněz se shledala.

Dva saští rytmistři, totiž hrbovatý Říčan 9) a Jan Donner, Btluobole
ssvými jizdnými z Prahy vyjedauce a do Starý Boleslavě přije- 05:33...
dance, tam nejenom všechny domy, také i všechny kostely oblaupili
:i zázračný obraz Panny Marie vezmauce, jej do Prahy s největším
lvosměchemnesli a jej Vavřinci Hofkirchovi, stavu panského pánu
I'akauskýmu, saskému Starého Města pražského kommendantovi,
vtom Městě a v domě Binagovským na staropražským rynku
bydlícímu, odevzdali, jejž on Hofkirch z Prahy do Lipska odvezl,
o němž v následujících letech zde nětco víceji dotýkám 3). — Ten

VavřinecHofkirch všechno kostelní zboží v Stara-boleslavských Šmf
i v jiných kostelích svatokrádržně shromážděné, do kostela
Spasitele, jinak do německýho kostela, v němž tehdáž oni Sasové

1)Správně:Strahlendorí.
') Oldřich z Říčan, jenž pro postavusvouzván byl hrbovatý Říčan,

jako Jiří Matouš :: Těchenic. Viz nahoře pozn. 2. na str. 122.
') Obšírněji o této události mluví se v Č. Č. M. 1853. str. 714.
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1631 Luteriáni své Služby a modlení mívali, v Starém Městě pražském:
složil a je svým predikantům k opatrování dal.

Dne 19. října měsíce císařské vojsko do knížetství Graffen
šteinského vpadlo a celé oblaupilo.

Baudnícc Dne 29. téhož měsíce město Raudnické kuríiršt saský opa
wdrŠ'Šfo'a'noval; také městýs Šlukenau sobě podmanil a oboje vydrancoval.

1632 Léta 1632. Dne 1. ledna měsíce ve čtvrtek v kostelu
Predikantněmeckým právě na Nové léto v Starém Městě pražském (ten

ŠÍĚÍŽŠQ.kostel německý proto se tak jmenoval, že jej Němci Luteriání
vystavěli, z něhož minulýho roku duchovní bratří Pauláni vyhnáni
sice byli, ale on jim zase po vyhnání Sasův z Prahy navrácen
byl a při něm oni také dosavad bydlejí, kterýžto kostel sice se
také jmenoval i dosavad se jmenuje kostel u Salvátora) po
nejprv kázal německý predikant luteriánský, na jehož kázání mnoho
lidu se sešlo.

mama; V sobotu dne 3. ledna Jan Čechíades, farář kostela Panny
ni "Nio— Marie před Tejnem v Starém Městě pražském, vzat byl na poru
ho tíž-mwčení Vavřince Hofkircha (byl on tento Vavřinec Hofkirch stavu

panského pán, Rakušan rozený, kuríiršta saského nad jedním
tisícem jízdných nejvyšší, jemuž od téhož kuríiršta Staré Město
svěřeno bylo) do domu raddního staroměstského z fary sv. Michala
archangela v témž Městě, kde on tehdáž ve faře svato-Míchalské
bydlel, poněvadž kostel Tejnský stavové pod obojí opanovali a jej
predikantům postaupili, a z té svato—Michalskéfary do kanceláře
dolejší domu raddního staropražského sedum mušketyrův saských
ho dovedlo a před tau kancelláří jeden mušketyr saský stráž držel..
aby z ní on farář vyjíti nemohl. Dávala se jemu vina, že by měl
psáti ven z Prahy k císařskému vojsku a s ním srozumění míti;
druhá vina byla, že on vojákům nekatolickým zbraňoval pohřeb
posvátném (sic); třetí vina jemu se dávala, že bratry tovaryšstva
Ježíšového, kteří z Měst pražských i z Čech vypovědění byli.
proti zápovědi přechovával. Toho dne před večerem kněz Prokop
i Martin (tento prve na Mělníce zůstával), oba kaplanové Jana
Čechiadesa, také do arrestu byli sice vzati, ale ti oba ještě toho
večera z poručení nejvyššího Hofkircha z toho arrestu byli pro—
puštěni; Jan pak Čechiades zanechán byl v Novým pokoji domu
raddního, z něhož se kancelistové nahom přestěhovali. Druhýho
dne ráno primas staroměstský přijda kpanu Hofkirchovi, o propu
štění z arrestu Jana Čechiadesa všemožnějednala nic nevyjednal,
jednáno také bylo dne pondělního o jeho prapuštění, ale opět darebně.
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Z domu arcibiskupskýho od pana Vilíma Akeia posláno bylo 1632
do raddního [domu] staroměstskýho psaní a v něm páni raddní PÉMŠŽŠD'
žádáni byli, aby zprávu dali, proč Jan Čechiades, farář Tejnský,1'mmmm
v arrestu domu raddního se zdržuje, a páni iaddní aby jemu
z toho arrestu nápomocni byli 1).

V středu dne 7. ledna nákladníci všech třích Měst pražských Tác aby5-
žádali v svým spisu magistrát, aby se od něho učinilo připsání 2 má “'
k J. Mti kurfirštu o pivní tác, aby těm nákladníkům byl pro
minutý.

Dne 20. ledna predikanti chtěli míti kostel svatýho Bene- Kostelsv.
dikta v Starém Městě pražském, kde nyní stojí nový kostel sv. „Šima
Norberta, a již také klíče téhož kostela žádalia nevyžádali. wh

Dne 28. ledna přineseno bylo z domu arcibiskupskýho odn Domini
pana Vilíma Akera pánům iaddním staroměstským poslané psaní, hmmm
v kterém napomínani ižádaini byli Pražané, aby oni své děti
(poněvadž školy tovaryšstva Ježíšového zavřené jsau a mládež
umění liternímn i pobožnosti kde by se cvičila, místa není, protož
takové školy že se u sv. Jiljí vklášteře Dominikánským v Starém
Městě pražském odvírají) do těch Dominikánských škol posílali
&.ne do Karolína neb do kolleje císaře Karla IV., poněvadž té
kolleje domněli vrchni správcové pod obojí přijímající mocně se
s predikanty svými ujímají a v tý kolleji i v jiných místech
pražských bludné školy odevříti a v nich mládež svým bludům
vyučovati mínějíq).

V čtvrtek dne 29.1edna povoleno bylo při kostele Tejnským Zvonitido
zvoniti Strakovi, který v domě Trentynovým zabit byl, k pohřbu miiiiuk'o'
těla jeho mrtvého, které katoličtí kněží s žákovstvem do kostela
sv. Martina doprovodili, kde také ono pohřbeno bylo. To dovolení
dal pan z Hofkirchu, jináčeji by se sice zvoniti nesmělo.

Staroměstští pani raddní v největší tajnosti (nebot nejvyšší P,_„,m_,_
pan z Hofkirchu na ně velký pozor dával) panu hraběti Trčkovi “2,523“
psaní k J. M. Cské znějící dali, žédajíce, aby je s sebau do Vídně
vzal a J. M. Cské dodal. V tom psaní odvolávali se oni na pře- Omluva„
dešlé psaní, před vzdáním Měst pražských k J. M. Cské poslaná., “““
opakujíce v krátkosti všechno, co v jejich předešlých psaních

') O dalších osudech Čechiadesovýchviz Ham mmers chmiedův Pro
dromns str. 41.

') Emigranti ujali se totiž koleje Karlovy, zvolili za probošta akademie
Samnele Martínia z Dražova, administratora konsistoře pod obojí, a počali bez
prodlení vyučovati, njavše se všech statků universitních. — Viz Osvětu 1873.
St:. 176.
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1632 obsaženo bylo, poníženě J. M. Cskau žádajíce, aby lidským jazykům
neráčila \'ěřiti, kteří nestydatě a lživě Pražanům to přičítali a je
při J. M. Cské v nemilost uvésti chtějí, jim Pražanům neprav
di\ě vinu dávajíce, jako by Pražané vzdáním Měst pražských

5331max a jich zkázau sami vinni byli. Poslali také Pražané do Pardubic
“jiné psaní k panu Waldšteinovi, knížeti fridlandskýmu, žádajíce

ho, aby jich dobrým patronem při J. M. Cské býtia jich nevinnost
hájiti ráčil. Mezi jinými věcmi a obšírnau zprávau v tom psaní,
které J. M. Cské posláno a na pěti arších psáno bylo, mimo
vejpisův těch psaní, která před vzdáním Prahy J. M. Cské od
Pražanův poslána byly, učiněnau, dokládali oni Pražané bídu Měst

PTStížnoatpražský ch těmito slovy: „Od toho času, jak saské vojsko do Měst
lidsme—ksImpražský ch strhlo, až do dnešního dne v Praze ležící, jídlem, pitím,

penězy & obrokem vychovati Sasy musíme; v Městech pražských
již několik set prázných domův stojí a ti od lidu vojanskýho se
kazejí, bořejí & v nic obracejí. Mnozí měšťané a měšťanky velkým
hořem, zármutkem, starostí, vyšturmováním, oblaupením avelkým
utiskováním svých smyslův pozbyli, také i mnozí zemřeli; my pak
ostatní obyvatelové pražští, kteří již na samém z Měst pražských
odjíti (poněvadž jsme o všeckno naše jmění přišli, nemajíce více
nač vojáky vychovávati) zůstáváme a to po Pánu Bohu V. C. Mti
před celým světem žalujeme“ atd.

??;Šegm„. V neděli před Hromnicemi dne 1. měsíce února farní kostel
odhalíLuis sv. Jindřicha v Novém Městě pražském mocně byl katolíkům

' odňatý a luteránský predikant do něho, proti smlauvě před
vzdáním Měst pražských z obauch stran, totiž z strany kuríiršta
saského i 2 strany všech třích Měst pražských, učiněné. podepsané
a pečetmi stvrzené, nenadále byl uveden, z čehož všickni katolí
kové byli velmi zarmauceni.

Sln'nisovémchtě Dne 4. února mnoho vojákův saský ch z Prahy vytáhlo, chtíce
pfepadn'iu'ii.se oni Berauna zmocniti , ale pátý den bez vyřízení aumyslu svýho,

nic nepořídivše, s hanbau do Měst pražských se na\rátili.

Kom,„_ V pátek dne 6. února poručeno bylo Menšího Města praž
wmm' ského pánům raddním jmenem pana hraběte z Solmu, saského

lidu generála, který to Menší Město pražské pod svým měl opa—
trováním, aby oni kostelní věci z farního kostela sv. Mikuláše
vynésti &je opatřiti dali, poněvadž on hrabě ten kostel pro ně
mecké kázání luteriánské míti chce, což také oni bez odkladu

„mámu učiniti museli. Na to hned v následující neděli dne 8. února v tom
*?Čgef farním kostele sv. Mikuláše predikant luteriánský udělal německé
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kázání a predikant Jan Rozacius v kostele německým malostran- 1632
ským, kde nyní Karmelitáni Bosáci bydlejí, česky kázal.

Toho také dne 8. února císařští, mezi nimiž i mezi saským (35233535
vojskem rozličné a časté šarvátky se dály, k Brandejsu tři míle pom-eni
od Prahy pospíchajíce, z toho města i z hradu Sasy vyhnati
chtěli. Sasové dovědíce se toho a že k odolání síle a moci císařské

nedostatečni jsau, poznávajíce, do Prahy rychlého posla vyslali
a za pomoc žádali. Nejvyšší Vavřinec Hofkirch, jemuž od kuríiršta
saského Staré Město pražské svěřeno bylo, vezma několik prapor
cův své pěchoty, z Prahy vyšel, k Brandejsu pospíchal, na císařské
udeřil, jich něco zmordoval, některý zajal, mezi nimiž také se
nacházel vojska charvátského vůdce, a ostatní zahnal. Po tý císař
ského vojska porážce položil on Hofkirch do Brandejsa něco té
své pěchoty saské a s ostatní zase do Prahy se navrátil. Násle
dujícího dne jeden regement císařských Charvátův i také dva
praporce císařské pěchoty k Brandejsu přitáhli, chtíce se zámku
llrandejského zmocniti; ale hejtman saského lidu postavil tajně do
zahrady téhož zámku sto mušketýrův, s ostatními z zámku vyšel
a na císařské udeřil, před nimž když se bitva začala, schválně
mimo té zámecké zahrady ustupoval, za nimiž císařští pospíchali
&když ony saský mnšketyry v té zahradě stojící, nic o nich
nevědíce, minuli, hned ustupující Sasové na císařské se obrátili,
na ně po předu a kteří v té zahradě tajně mušketyi'i stáli, z ní
\'yjdauce, na císařské pozadu udeřili a majíce mezi sebau císařské,
jich mnoho zmordovali.

V tom čase jiné vojsko charvátské přes řeku Vltavu, když Charváti“
se u Kamejka 6 mil od Prahy přeplavilo, sedláci čeští, jichž do
šesti set zbraní dobře Opatřených pospolu bylo, v lesích na ty
Charváty udeřili &jich mnoho zmordujíce, ostatní rozehnali.

Z Prahy také tehdáž šest set pěchoty a čtyry sta jizdnýchh113mm
vojákův saských k městu Beraunu tajně vyšlo, když zastihnauce ""“““
oni něco Charvát-úv, některý z nich postříleli, ostatní zahnali a do
třích set kusův rozličnýho dobytka jim vezmauce, do Prahy všechen
přihnali. Ostatní okolo Berauna po tý porážce rozptýlení Char
váti do města Berauna se sjeli a vědíce, že v něm před Sasy amu vy
bezpečni býti nemohau, to město nejdříve oblaupili, je potom zapá- “Malín"
lili a dále odjeli. .

V pondělí dne 9. února Pražané velmi se o to starali i pilně Mm, “&
radili o 1650 říšských tolarův, který dávno složíti měli do kur- “"BEGPW'
firšta saského kasy a nevědíce takový peníze odkud sebrati,
z vlastních měštcův skládati je museli.
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1632 Téhož dne psaní od domnělýho a uepořádnýho probošta

gůgla-ike mistrův z učení pražského z velký Karlové kolleje neb z Karo
nůůgdd—lína do raddního domu staroměstskýho dne 7. února psané i pode

psané posláno bylo o propuštění jedné poddané, z kterýhožto psani
poznává. se, kterak ten administrátor s predikanty svými osoboval
sobě statky té koleje Karlově, od Karla císaře a krále IV. zalo
žené a z tý příčiny toho jeho psaní, které před rukama mám ').
schválně zde vejpis kladu:

Titul- Slovutné a vzáctné poctivosti panu purgkmistru a raddi
Starého Města pražského, pánům a přátelům k nám laskavě pří
znivým. — Slovutné a mnoho vzáctné—poctivosti,pane purgkmistře
a páni raddní, páni přátelé naši zvláště milí! — Službu svau
povolnau Vašim Milostem vzkazujeme a zdraví výborné, požehnání
hojného, pokoje žádostivého a jiného všeho nejlepšího vinšujíce.
přejeme věrně a upřínmě rádi.

Vít Šlapánek ze vsi Michle, poddaný náš, k Rejčkově kolleji
přislušejíc, vznesl jest na nás, kterak vnutknutím Pána Boha oblíbil
jest on sobě k stavu sv. manželstva Ludmilu, vdovu pozůstalau po
nebožtíkovi Janovi Vítkovi ze vsi Strašnice, kmetničnau poddanau
V. Mti, žádajíce na nás za to o propuštění jí na grunty naše
k V. Mtem připsání.

I uemohauce a nemajíce my příčiny,proč bychom jeho slušné
žádosti měli odepříti, tak činíme a V. Mti za to uctivě žádáme.
že dotčenému Vítovi Šlapánkovi, poddanému našemu, jmenovanau
Ludmilu Vítkovau za manželku dáti a ji nám na grunty naše do vsi
Michle i s spravedlností její, jakož by se ta koliv vynajíti mohla.
propustiti ráčíte. Čehož my se v podobné i v jiné všelijaké příčině.
dobrým přátelstvím odměniti sausedsky rádi chceme.

A že tato naše slušná a sausedská žádost oslyšána nebude.
se důvěřujíce a milostivě ochraně Boží V. Mti poručena činíce,
na všem se dobře a šťastné míti vinšujeme. Datum v sobotu dne
7. února léta přítomného 1632. v kolleji císařské Karla IV.

Vašim Milostem k službám hotoví

probošt & mistři kolleje císaře Karla IV.
i na místě děkana a direktorův kolleje Rejčkové

Mch-nb! Dne 11. února v středu Fridrich falckrahí, někdejší nepo—
pťo'idfi'ůf"řádně volený a korunovaný král český, jinak zimní král, z hol

B'““"' landského města Hágu, kde on tehdáž pořád bydlel, k švejdskýmn

.) „Které před rukama mam“ vztahuje se ne k Beckovskému nýbrž k Ja
kuboviVčelínovi.
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králi přijel a jemu jistau summu peněz složil, žádaje ho, aby 1632
proti císaři vojnu vedl a jemu Fridrichovi k jeho předešlé kuríirštské
důstojnosti i také k ztracenému obojímu falckrabství dopomahal.
Král švejdský nejenom to učinit-i připovědčl, ale také při svým
celým dvoře rozkázal, aby toho Fridricha všickni králem českým
jmenovali.

On Fridrich falckrabí ještě tohoto roku 1632. dne 19. (29.) 331533353
listopadu v městě Maincu, jinak v Mohuči, umřel. Manželka pak manželka.
jeho Alžběta, krále englického Jakuba toho jména I. a Anny
dennemarské dcera, majíc ona věku svého 66 let, v englické
zemi v městě Londýnu léta 1662. dne 23. února umřela. 1662

Dne 14. února v sobotu na den sv. Valentina vnoci k devátý 55123621
hodině v svým kvartyru v domě pana Jana Michny v Menším intel.
Městě pražském pan hrabě z Solmu umřel &dne 1. března měsíce
byl pohřben.

Toho dne následující psaní poslal administrátor konsistoře Pmtnn

pražské pod obojí k záduší vesnice kostela prosickýho, do Hlau- ĚÍŠĚŠÉĚ
pětina, atd. atd. d_oB&ebora

Opatrným rychtářům, konšelům a starším osadním záduší 3321310133113?
vsi Prosíka, v Kristu Pánu nám milým. — Opatrní rychtářové, “m
konšelové a starší obce osadní záduší vsi kostela. Prosického, Titul.
v Kristu Pánu nám milí!

Bůh dobrotivý rač vám zdraví výborné, požehnání hojné
a všechno spasitedlné dobré dáti, toho povinnými &. svatými
modlitbami nikdy vinšovati nepřestaneme. — Jak veliké a nevý- hemm
mluvné dobrodiní Bůh náš na věky požehnaný zase království “33:3“
tomuto českému, vlasti naší milé, prokazovati a odevrauce cestu
k kázání evangelium svatého, kazatele slova svého zase navrátiti
ráčil, všem vůbec vědomo jest. I pečujíce Jich Milosti všickni tři
páni stavové království tohoto českého, pod obojí Tělo a Krev
Pána našeho Ježíše Krista přijímající, o všech obecné dobré,
nepominuli jsau hned na prostředky chvalitebné pomysliti & kon
sistoř evangelickau vedle moci sněmem zemským veřejným sobě
na onen čas dané, obnoviti, nás administrátora i assesory k správě
a k řízení všeho kněžstva Páně k tý konsistoři se přiznávajícího,
podle jednomyslných téhož kněžstva Páně v větším počtu zde
v Praze shromážděnýho hlasu conflrmirovati.

Znajíce tedy my již svau od Boha a vyšších našich nám
danau povinnost, vaší také velikau a nevyhnutedlnau potřebu,
z bedlivého našeho uvážení k vám na faru do osady vsi Prosíka
za správce církevního zvoleného vysíláme dvojíctihodněho kněze
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Jana Hájka Nepoňausa (sic) litomyšlskýho a aby i nad církvemi
od starodávna k faře prosické přivtělenými i také záduší v Hlau
pětíně, v Vinoři, v Střeboraticích, jinak v Převoraticích 1), V D0
lejších Chabřích, on inšpekcí měl a jak slovem Božím, tak Svá.
tostmi velebnými buď sám osobně, aneb i skrze pomocníka svýho
(an by ho měl) přisluhoval, nařizujeme.

Pročež vás za to žádáme, z povinnosti naší otcovským spů
sobem napomínáme a se důvěřujeme, že dotčeného kněze Jana
Hájka na faru prosiekau vaší přijmete, dosadíte, přistěhujete,
fedrovati, přívětivost skutečnau prokazovati a aby on povinnost
svau pokojně vykonávati mohl, opravdově nápomocni budete. —
Učiníce to jak pro odplatu Boží a pro spasitedlné dobré, tak
také pro naše ve všech příčinách slušných toho se každýho času
modlitbami svatými odměňování. S tím milost a ochrana Pána Boha
našeho rač býti s námi. — Datum v kolleji císaře Karla IV.
v Velké v Starém Městě pražském, sobotu dne 14. února léta 1632.

Za vás na svatých modlitbách trvající
mistrSamuel Martinius,

administrator a assesor konsistoře pražské, pod obojí
Tělo a krev Pána našeho Ježíše Krista přijímající.

Mistr Jan Pippius,
sekretář konsistoře pražské.

Dne 23. února v pondělí predikant český Jan Rozacius do
farního kostela sv. Mikuláše v Menším Městě pražském uveden
byl a v něm řečí českau kázával; jeho pak zet do německýho
kostela, kde nyní Karmelitáni Bosáci bydlejí, v tom Menším
Městě pražském, predikant luteriánský, uveden byl a v něm on
řečí německau kázával.

Onen Jan Rozacius býval při tom kostele sv. Mikuláše
farářem a všechny téměř pány, kteří 1621. roku na staropraž
ským rynku k smrti ohavné odsauzeni byli, nejenom k tý smrti
přihotovil, ale také je on na vyzdvižené při domě raddním staro
pražským lešení doprovázel 2); potom také on z Prahy ano i z če
ského království do ciziny s jinými kněžmi pod obojí spůsobau
přijímajícími odjíti musel, který však zase do Prahy s vojskem
saským i s jinými českými exulantmi minulého 1631. roku se navrátil.

Od probošta i od mistrův králového (sic) kolleje k staro—
městskýmu purgkmistru Jiřímu Pagerlovi z K0pfenšteina (on ten

') NyníTřeboradice.
') Beckovský II. 2. str. 331. a násl.
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konšelský auřad dne 23. února přijal) posláno bylo v příčině
Bethlemské kaple následující psaní:

Slovutné a mnoho vzáctné poctivosti panu Jiřímu Pagerlovi
z Kopfenšteina, panu purgkmistru Starého Města pražského, panu
příteli našemu vzláště milému. — Slovutné a vzáctné poctivosti
pane purgkmistře Starého Města pražského, pane příteli náš
vzláště milý! — Bůh dobrotivý rač Vaší Milosti zdraví vyborné,
požehnání hojné a všeckno spasitedlné dobré dáti, toho vinšovati
nepřestáváme.

Není V. Mti tajno, jak velké a nevýmluvné dobrodiní Bůh
náš na věky požehnaný království tomuto českému, vlasti naší
milý, prokázati, když cestu k kázání evangelium svatého odevříti
a věrný svý kazatele k vykonávání povinností zase navrátiti milo
stivě ráčil, kteréhožto dobrodiní i my spolu se všemi pocty pravé
milovníkami vděčni jsauce, Jeho Božské Milosti ne toliko poníženě
děkujeme, ale i dosáhše k tomu moci od Jeho Kurňrštské Milosti
sobě dané, místa prázná, k naší jurisdikcí patřící, aby hodnými
a pravými službami Božími opatřeny byly, dnem i nocí 0 to peču
jeme. A poznavše to, kterak Bethlémská kapla správce svého
pořádného a pravého zbavena jest, na tom jsme, abychom ji
služebníkem Božím hodným opatřili.

Jest pak V. Mti vědomo, kterak hodně a svaté paměti Jan
Milhaim, fundátor té kaple Bethlémské, v listu svém na parga
meně jistý spůsob & řád nařídil, aby tři mistři starší kolleje
císaře Karla IV., jinak Velké, v Starém Městě pražském (kdy
by koliv toho potřeba kázala) služebníky Boží dotéž kaple, při
jmauce k sobě pana purgkmistra toho času Starého Města praž
ského, hodné osoby toho auřadu společně v kolleji císaře Karla IV.
volili a dále dle vyměření téhož fundátora o dosazeni na faru
připomenuté kaple pečovali.

. Podle čehož V. Mti v známost uvazujeme, že jsme se na
tom snesli, abychom na taková volení správce církevního do též
kaply (dá nám Pán Bůh dobré zdraví dočekati) v auterý nejprv
příští, dne devátého března, v hodinu šestnáctau zasedli a tauž
věc s pomocí Pána Boha všemohaucího, vedle mínění & vůle
fnndátora i starobylé zvyklosti konali.

Protož V. Mt za to žádáme, že se k témuž dní a hodině
uprázdniti a k nám do Kolleje Veliké najíti dáti i takové volení
podle fundací vykonati nápomocni býti ráčíte. Což že se stane
a naše upřímná žádost pro čest a chválu Boží i pro vzdělání
a rozšíření pravého náboženství křesťanského, pod obojí Tělo

1632
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a Krev Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista přijímajících, přijata
bude, nepochybujcme, čehož se v příčinách slušných každýho času
odměňovati rádi chceme. S tím milost a ochrana Boží rač býti
s námi. — Datum v kolleji císařeKarla IV., jinak v Velké.
v Starém Městě pražském, v sobotu dne 6. března léta 1632.

Odpovědi, kterauž bychom se spraviti mohli, očekáváme.
Probošt a mistři starší kolleje císaře Karla IV.,

jinak Velké, v Starém Městě pražském.
Vácslav Karmazín & Jan Jiří Štěpánek z Vltavy, oba písařové

raddní Starého Města pražského, dne 9. března dožádání byli od
pana purgkmistra, aby k tomu domnělému proboštovi spolu došli
a jemu oznámili: Poněvadž J. M. Cskú král a pán náš všech
nejmilostivější kaplu Bethlemskau jiným dáti ráčil, toho že pan

rrogomovapurgkmistí při tom zůstavuje a rušiti nechce. — Probošt jak to

Kostol nad
1auzí vuli
predikanti.

Sasové nevě
rili katolí

kům.

uslyšel, hned oznámil, že jest jim všem tosspodivením. že pan
purgkmistr tu svatau fundaci toho pana Jana Milhaima rušiti a od
sebe odvraceti chce. A kdež toho dokládá pan purgkmistr, že
J. M. Cská to jiným dáti ráčila, on s svými staršími mistry že
otom nevěděl, a poněvadž on pan purgkmistr na jurisdikcí J. M.
Cské nikdá nesahal, v tu naději také on probošt přichází. že
J. M. Cská pánům stavům pod obojí & starším mistrům kolleje
Velké do jejich jurisdikcí sahati neráčí. Poněvadž pak pan purgk—
mistr toho volení nového predikanta při Bethlémské kapli ujímati
se nechce, že oni sami mocí takové fundací predikanta pro kaplu
Bethlémskau voliti chtějí.

Dne 11. března ve čtvrtek administrátor konsistoře pod
obojí mistr Samuel Martinius kázal v kostele farním Matky Boží
nad Lauží (jinak na lůži neb Narození Panny Marie) v Starém
Městě pražském a proti zavřenému snešení s kurňrštem saským
i proti vůli Pražanův opět se jednoho katolického kostela ujal.

Dne 19. března pan Vavřinec Hofkirch po celý Starý Praze,
kterau on od svýho kurňršta svěřenau měl, vyhlásiti [dal], kdyby
Praha od císařských měla býti obležena, (věděl on dobře, že
Waldštein, kníže fn'dlanské, s vojském císařským nenadále ji
oblehnauti a jí dobývati vynasnaží se) aby se žádný katolík ani
na rynku, ani v ulicích, ani v oknách pod těžkým trestaním
viděti nedal. Evangelíkové a ti, kteří s J. Mtí kuríirštem saským
dobře smejšlejí, aby se buď na Konským trhu v Novém Městě
pražském, aneb na rynku Menšího Města pražskýho, dobrau
zbraní opatření, najíti dali a tam dalšího pomčení očekávali.
Také on tehdáž v Městech pražských před hlavními ulicemi
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příkopy vyhazovati itaké čtyry sta řebříkův udělati dal, aby 1632
<obč nimi pomáhati mohl, kdyby císařští Prahu mocně dobý- "ggg '
\“ati chtěli.

Dne 20. března v sobotu vesnice Michle, také i Dáblice Ves Michle
blíž Prahy od Charvátův prolezené, vydrancované i také posledně 13193222?
spálené byly, také v těch dvauch místech i jinde mnoho sedlské
chasy postínali a daleko hůřeji nežli zjevní nepřátelé s obyvateli
království českého zacházeli, vhánějíce utíkající do ohně.

Dne 21. března v Družebnau neděli mistr Daniel Alginus 230343013;
Bobrovinus, luteriánský predikant, kázal v Bethlémské kapli v Sta- ““““
rém Městě pražském řečí českau a tý kaple stavové čeští pod
obojí opět se nespravedlivě ujali a do ní skrze vejš jmenovaného
administrátora konsistoře pod obojí toho predikanta uvésti dali.

Dne 25. března ve čtvrtek na den Zvěstování Panny Marie Pf,3:“:„g;,_
ujali se predikanti kostela sv. Petra na Poříčí v Novém Městě “u“ "*“
pražském a v něm také ještě toho dne luteriánsky kázali 1).

Mezi tím císař Ferdinand dostana od rozličných pánův, jak 039333,
již v minulým roce to dotknuto jest, k vyzdvižení nové vojenské 5533313;
armády peněžitau pomoc, hned k Albrechtovi Waldšteinovi, frid- 1“
landskýmu, meklenbmgskému & saganskému knížeti, kníže eken
burgské poslal a jemu nařídil, aby on s týmž Albrechtem o to
jednal a jej na to namluviti se snažil, aby 'Albrecht takovau
armádu k ruce J. Mti Cské vyzdvihl a nad ní nejvyšší správu,
jakau před tím měl, aby přijal. — Vymlauval se zprvu sice on
Waldštein (byl on tehdáž přes zimu bytem v Znojměi') svau nedu
živost i také svůj již sešlý věk předstíraje, ale posledně k tomu
toliko svolil, že na poručení J. M. Cské tři měsíce v vyzdvižení
té armády a v najímáni lidu válečnýho pracovati chce, však té
armády nejvyšší správu neb generálství že na sebe přijfti nemůže
a tak že žádá, aby se v tom čase o jinýho nejvyššího generála
J..M Cská postarati ráčila. Když pak posledně tomu Alblechtovi
\\ aldšte1nov1 následující punktové svoleni a od J. M. Cské potvr- Nljúýapů
zeni byli, on také to nejvyšší generálství, ač ještě dosti nerad, " man"
na sebe přijal. — Ti pak punktové jsau následující:

1. Aby on Waldštein nejenom byl nejvyšším generálem nad
vojskem císařským, ale také nad vojskem španihelským; 2. aby
on dle svého zdání, jak by se jemu nejlípe vidělo, vojnu vésti

') Srovnej s tím počet far udaný v Osvětě l873. str. 175.
') Dříve ještě než Valdštýn do Znojma se přestěhoval, vyjednával osobně

&Arnimem v Kounicích u Českého Brodu marně 0 pokoj.
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1632 a s nepřítelem bitvu svésti mohl; 3. aby císař při svý armádě,
tomu knížeti Waldšteinovi svěřené, osobně se nezdržoval, ani se
správy té armády neujímal; 4. když saský lid vojanský z Prahy
a z celého království českého vyhnán bude, aby císař, jakožto
král český, v Praze bydlel a don Baltazar s dvanácti tisíc vojen
ského lidu v tom království dotud císaři k službě stál, dokud by
veřejný pokoj v říši německé zavřen nebyl; 5. aby císař tomu
knížeti Waldšteinovi jedno vejnosné panství v Rakausích z ohledu
prokázaných věrných služeb dědičně postaupíl; 6. kdyby v německé
říši některý země z nepřátelský moci on Waldštein vymohl, aby
jemu místo nich aurodnější v těch zemích nacházející se statky
a panství dané byly a on aby s nimi svobodně vládnauti mohl;
7. který by koliv věci v říši on Waldštein chtěl ňškální učiniti.
v tom aby jemu ani dvůr císařský, ani komora dvorská., ani
komorní neb císařský saud, v městě Spajru tehdáž se nacházející.
žádným vymysleuým spůsobem žádnau překážku nečinil: 8. jakau
moc v těch ňškálních věcech on sobě danau má, takovau také
v udělování milosti aby on měl. A kdyby dvůr císařský někomu
svobodný pas a průchod, jakož i milost cti (ne ale statkův) se
tejkající udělil, aby takový průchod a udělená milost bez potvr
zení téhož knížete Waldšteina žádné platnosti neměla; 9. co se
zboží & statkův válečnau mocí dobytých dotýče, v tom aby toliko
on Waldštein moc a svobodu měl s nimi činiti, jak by se jemu
nejlípe vidělo: buď takové statky sobě přivlastniti, buď mezi své
vojsko rozdati aneb je držitelům zanechati; 10. kdyby se v říši
0 pokoj jednalo, aby jeho panství, zvlášť knížetství meklenburgské,
také do artikulův toho pokoje pojaté bylo; 11. aby se časně při
dveře císařským na vojanské potřeby, zvlášť. na peníze, myslílo.
tak aby on Waldštein s vojskem císařským vojnu proti nepřátelům
netoliko náležitě začíti, ale také ji užitečně vésti mohl; 12. kvar—
tyry neb zimní ležení aby sobě sam dle libosti rozepsal; 13. pří
měří kdy, kde a s kým by chtěl, aby učiniti mohl svobodně:
14. z vladařství svého aby nebyl povinnen počet dávati; 15. všechny
císařské dědičné země aby tomu knížeti Waldšteinovi a vojsku
císařskému každé chvíle odevřené byly tak, kdy koliv by on do
nich vtrhnauti chtěl, aby jemu bráněno nebylo ').

Bavorova Kurtiršt bavorský o tom zvěděv, že on Waldštein za nejvyš
353203313:šího generála nad vojskem císařským od císaře vyzdvižen jest.

“o“ velmi nerad to uslyšel, svýho kanclíře dvorskýho Donnersberga

1) Články tyto v nejnovějšídobě nepokládají se za authentické.
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do Vídně vyslal a císaři přednésti dal, kterak on kurňršt bavorský
té naděje dosavad byl, že J. M. Cská téhož Albrechta Waldšteina,
kterýho na snažnau žádost všech kurňrštův a jiných stavův
říšských v Řezně na sněmu léta 1630. shromážděných z nejvyššího
generálství složil, nikdá více na ten auřad bez vědomí a bez
snešení všech kurfirštův nedosadí, skrze kteréžto dosazení on
kuríiršt bavorský že velice jest a bude utiskán. Poněvadž pak již
se to stalo, co on kurfiršt sám jediný překaziti, ani změniti
nemůže, aspoň za to že J. M. Cskau žádá, kdyby on Waldštein
s císařským vojskem do říše měl poslán býti, aby skrze jeho zem
bavorskau to vojsko nevedl, méněji aby v ní zimní ležení sobě
založiti měl. Jakož také, poněvadž v Hořejším mnohá i také
v Dolejším falckrabství některá místa on kuríiršt bavorský ztratil,
která jemu král švejdský odňal i také ostatní bráti nepřestává
a posledně obojího falckrabství lehce se docela zmocní, pročež
že J. M. Cskau poníženě za to žádá, aby předešlý zástav neb
základ, totiž arciknížetstí rakauské při řece Ensu ležící, zase
jemu milostivě postaupiti ráčil.

Ferdinand císař kníže Savelli a s ním Petra Pazmana,
svaté církve katolické kardinála, ostřehomského arcibiskupa,
v počtu 46., z tovaryšstva Ježišového na tu důstojnost vyzdviže
nýho, do Říma k papeži vyslal, žádaje ho, aby J. M. Cské proti
králi švejdskýmu a proti jeho sjednoceným peněžitau pomoc
udělil. Papež Urban, toho jmena VIII., ačkoliv minulýho roku
císaři žádnau pomoc dáti nechtěl, tohoto pak roku předce k tomu
byl pohnut, že vyslyšeje on spravedlivau žádost císařskau, nejenom
čtyrmecítma tisíc tolarův říšských císaři měsíčně dáti se uvolil,
ale také šestnáctý díl z duchovních užitkův na tři léta aby ducho
venstvo dávalo a tu daň při času sv. Michala archangela každo—
ročně odvozovalo, nařídil.

Také on Ferdinand císař Rabattu, svau tejnau raddu, komor
níka, komendanta v moravském městě Hradišti, k vlaským knížatům,
k Benátčanům i k Genuenským vyslal a je za pomoc žádal.
Mnozí sice vlaští páni dle svý možnosti žádanau pomoc uděliti
připovčděli, mnozí ale k ní svoliti nechtěli, rozhněváni byvše,
že vojsko císařské, jehož vůdce byl generál Kolalto, před dvaumi
léty roku 1630. dne 18. července města Mantui se zmocnilo,
svau svobodu a drancování provozovalo, mnoho obyvatelův zbroj—
ných, mezi nimiž se také mnoho vojanských auředlníkův i uroze
ných pánův počítalo, zmordovalo, kníže mantuánské zajalo, město
i obydlí téhož knížete (lva dni pořád laupilo, velké kořisti odneslo
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1632 a mnohé nepřátelství provozovalo. Kníže chtěl-li tehdáž 8 man
želkau, s rodinau i s dvorem svým z hradu a z města po
kojně vyjíti, ani na půdu benátskau, ani na franckau jeti a tam
bydleti nesměl, nýbrž na papežský půdě že bydleti chce, připo
věděti musel, jakož také v Malatě na půdě ferrarské (někteří
piší, žev městě Ferrarii) obydlí sobě vyvolil, o čemž vejš v létu

1630 1630. také se zde něco málo připomenulo 1). V zámku mantuán

?ÉŽŠŽÍZSkým mnoho se tehdáž drahých a mistrovsky zhotovených věcí
sono. nacházelo, samých v něm tak mnoho kobercův velmi pěkných

bylo, že téměř všechny toho zámku pokoje sedumkráte nimi vždy
jináče a rozličně okrášliti se mohly. V pokojích spatřovalo se
mnoho drahého malování, řezbářství, zlatých a stříbrných nádob
a jiných podobných věcí drahých, jako: spravedlivý roh jedno—
rožce, jedné alabastrové varhany, šest stolečkův, každý půl druhého
lokte dlauhý, z nichž jeden byl z smaragdů, druhý z turkusů,
třetí z hyacintů, čtvrtý z safírů, pátý z agšteinů, šestý z jaspisů
velmi mistrně zhotovený; ty ijiné věci mnohé císařští vojáci
tehdáž vzali a je odnesli.

Adminiam- To když se dálo, Kristián Vilím, margkrabí brandeburgskýtormng
1315313už?3. magdeburgského arcibiskupství administrátor, který při vzetí

něn. od císařského vojska města Magdeburku zajat a do Vídně císaři
dodán byl, kterýho císař do Nového Města vídeňského poslal
& tam dobrau stráží opatřiti dal. Že pak on v svém vězení od
katolických kněží navštěvován & samospasitedlné víře katolický
vyučován byl, ji veřejně v kostele vyznal, z svých hříchův skrau
šeně se zpovídal a dle katolickýho řádu Krista Pána pod spůsobau
chleba a ne pod spůsobau vína přijal, maje on tehdáž na sobě
zelený šaty. Po vykonané té pobožnosti téhož města biskup toho

1 mmm—annovýho katolíka biřmoval, jemu se císař za kmotra postavil a sám
čelo jeho vínkem obvázal.

Propřinese Dne 29. března v pondělí po Smrtelný neděli jeden tovaryš
"233333 řemesla tesařského psaní do Prahy tajně přinesl, skrz jednu ženu

"""“ vyzrazen byl, do vězení vzat a trápen byl, nic o tom přísném
poručení nevěda, aby žádný žádného psaní do Prahy pod ztra
cením hrdla bez dovolení vojenských auředlníkův saských odnikud
nepřinášel, ani z Prahy jinam nevynášel. Při jeho autrpném trápení
proti právu na pány raddní skrze rytmistra i jiný svý komissaře
Vavřinec Hofkirch toho tovaryše ptáti se dal, zdaliž jaké srozu
mnění Pražané, páni raddní, s vojskem císařskýmnemají? Odpověděl

') Viz nahoře str. _83.



R. 1632. (1630.) 179

on: „I žádnýho pana raddního pražskýho neznáml“ — Po dlauhěm 1632
trápení málo něco on vyznal, že psaní do Prahy sice nosíval, ale
o tý přísné zápovědi že nikdá nic neslyšel; po tomto vyznání
hned on k provazu odsauzen byl.

Toho ještě dne ráno on Vavřinec Hofkirch novau šibenici, 1333213;
také ikolo, na rynku Starého Města pražského v hodině vystavěti “
poručil; ona když se již zhotoviti a postaviti měla, on Hofkirch
obraz Panny Marie stem-boleslavské (ten zázračný obraz dva
saští rytmistři, hrbovatý Říčan 1) a Jan Donner “), minulýho roku
do Prahy z Starý Boleslavě s největším posměchem přinesli &jej
tomu Hofkirchovi, v domě Binagovském na staroměstským rynku
bydlícímu, dali; tehdáž ten Říčan s kumpanií svau v Novém
Městě a Jan Donner v Starém Městě pražským ležel) v prostřed

staroměstskýho rynku proti kostelu Tejnskýmu na dvě starý polá- 233533153;
maný zahřbetný stolice postaviti & šraňky z mušketův i z pík “Minaj"
neb z vojenských tyček okolo toho zázračnýho obrazu udělati
poručil, k zahanbení všech katolíkův a k potěšení všech kacířův;
podle kterýhožto obrazu také on Hofkirch na papíru v řeči německé
napsanau & pečetí stvrzenau příčinu postaviti dal, proč ten obraz
lidu k spatření na toto místo vystaviti rozkázal; to však písmo
pro množství okolo stojícího lidu, také ipro vojanskau stráž
& pro kacířův velké usmívání a rauhání ani se čísti, ani k tomu
obrazu dotlačiti se nemohlo. Povídalo se sice ještě toho dne,
poněvadž mnozí mluvějí, že ten obraz z domu Binagovskýho,
jakožto z kvartyru pana Vavřince Hofkircha, sám od sebe angel
ským jistě nešením do svýho předešlýho místa do kostela staro
boleslavského se navrátil, takový tedy básnivé pověsti aby lidé
nevěřili, nýbrž očitě viděli &.věřili, že ten obraz dosavad se Pročna
v Praze nachazí. Jiní dávali příčinu tuto, aby skrze tu potupu “ŠŠŠŠŠŠ?
témuž obrazu učiněnau (po malé chvíli proti tomu svatýmu obrazu
ta nová. šibenice i to kolo nové postavena. byla a na ní ten
nevinný tesařský tovaryš byl oběšen) tím snázeji katolíky k vypla
cení toho obrazu on Vavřinec Hofkirch pohnul. Mnozí jiné příčiny
té neuctivosti přednášeli. Jaké rauhání a vysmívání tehdáž od
vojákův saských bylo, vypsati se nemůže. — Také tehdáž dlauhým
vězením stíženi byli, kteří do Prahy psaní donášeli.

0 tak velký tomu svatýmu obrazu učiněný potupě zvěděvširm zth
na, : ze

paní Alžběta z Plavna, rozená Kořenská, skrze ty v zbroji stojící 53:32:33.
___—___ šekůpaní.

*) Vlastně Oldřich z Říčan. Viz nahoře str. 165.
') V Naději (str. 619.): Tonner.
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1632 saský vojáky mocně k tomu obrazu se protlačila, před ním na
svá kolena padla & hlasitě zvolala: „Rodičko Boží, Panno nejsvě
tějšíl neprodlívej se mstíti nad tvými nepřáteli.“ Hotova tehdáž
ona byvši, jak se potom sama přiznala, své živobytí na tom místě
před tím svatým obrazem zanechati, každého okamžení v tom
svém modlení očekávajíc, brzo-li jí který kacíř hlavu setne.

V skutku potom shledáno bylo, že on Vavřinec Hofkirch
žádného víceji štěstí neměl, a bratr jeho Albrecht Hofkirch, nej—
vyšší leiitnant neb zástupník. pro své hanebné z bitvy od Luči ')

1683 městečka utečení následujícího 1633. roku dne 14. února v Praze

ŠÉÍŽŠ na staroměstským rynku pod tau novau šibenici stat byl, v tom
shtvPraze.on velmi šťastný, že odřekna se on Luterovýho bludu, k samo
P-nmumaspasitedlný víře katolické přistaupil. — Dokad Sasové Města
bolo-lanka _ . .
v meu. pražská v své moci měli, dotaci ten zázračný obraz Panny Marie

stare-boleslavské v domě Binagovským na rynku Starého Města
pražského nepřátelskau stráží, jako v Opravdovém vězení, Opa
třený byl; a když ti Sasové od Albrechta Waldšteina z Prahy
vyhnáni byli, často jmenovaný Vavřinec Hofkirch ten svatý obraz

233,23? s sebau z Prahy do města Lipska odvezl.
m. „pr., Mezi těmito časy, když Pražané nemilostivě od saských

"' vojákův utiskáni byli a nemohauce dýleji toho snášeti a trpěti,
mnoho jich z domův svých, také i z Prahy odešlo, ty pak domy
pusté ti Sasové bez všeho ohledu kazili a bořili; mnozí také Pra—
žané velkau žalostí, zármutkem a starostí zemřeli, mnozí o rozum
přišli a jiní do žebroty skrze velký daně a vychováváni těch

ŽŠŽĚCŽČÍ'vojakův uvedeni byli. — Také tehdáž zbrojnice císařská na hradě
huma. pražským vyprazdňovala se a z ní všechny věci do Drážďan se

vyvážely.
pm „adm Páni raddní všech třích Měst pražských nemohauce takový
23331? neřády dýleji snášeti, na tom se společně snesli, aby sobě isvým

"'" ubohým měšťanům z tak velkýho utiskování pomohli a takové
drancování hradu pražskýho zastavili, že k J. Mti kuríirštu saskýmu,
také k panu z Arnymbu psáti musejí. Že ale velká a hrdelní
zápověď se stala, aby žádný z Měst pražských žádnýmu nepsal
a prve již na pány raddní při autrpném vyznání tovaryše tesař
skýho, který pro přinesené psaní do Prahy viseti musel, tázání
se stalo, i poslali oni k panu Hofkirchovi, žádajíce ho, aby jim
dovolil J. Mti kurfirštu, také i polnímu maršálkovi z Arnymbu
psaní poslati. Nechtěl on k tomu nejprve svoliti, posledně na jich

') Správně: od Lůtzenn.
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prosbu předce k tomu svolil, dokládaje, že také on kurfirštu svýmu
psáti bude a věrně vyjeví, že vojáci nebudau mocti s měšťany
i měšťani s vojáky dýleji obstáti; poručil také těm vyslaným, aby
jemu to jedno i druhé psaní, spíše nežli je do Drážďan odešlau,
k přečtení dali. V obojím psaní, které obšírně bylo, velmi pohnu
tedlně bídy Měst pražských se vypisovaly, & ta psaní pro jich

1232

obšírnost zde klásti pomíjím. To oboje psaní když pan Hofkirch 3133111deDrát
přeěetl, povolil pánům raddním, aby je oboje do Drážďan poslali dan Podali.
a na jeho Hofkirchovau přímluvu daufali, že on kurfiršt svým
v Praze ležícím vojákům sám žold platiti bude. Jestli by pak ti
páni něco více při J. M. Kurtirštské vyhledávali mimo toho, co
v psaní tomto obojím oni dokládají, že on Hofkirch nad těmi
pány takový příklad učiní, z kterýho se všickni obyvatelé pražští
budau mocti káti.

Dne 8. dubna měsíce on Vavřinec Hofkirch v Zelený čtvrtek nou hroby
Boží hroby po celý Praze dělati, podobně toho i následujícího
dne na Velký pátek jitřní i jiné církevní ceremonie po všech
kostelích držeti zapověděl.

Dne 15. dubna on Hofkirch s desíti kumpaniemi svými přes
Prašný most pražský za hrad Pražský vyjel a tam jim vojanský
artikule čísti dal i jim přísně zapověděl, aby se nervali a neopi
jeli. Opět on z císařské zbrojnice na hradě pražským několik
kusův velké střelby i také ty varhany, v kterých 20 kusův dostip
velké střelby se nacházelo, uměle a vtipně spůsobený vzal a do
Saska odvésti dal; to se dálo za purgkmistra Vácslava Vořikovskýho
z Kundratic. Po něm dne 19. dubna přijal auřad purgkmistrovský
Jan Meczler z Braittenbeigu.

zapověděny
í jítřni.

vHofkirchaěyk ita.
rkó opilství
zapovbděl.

prrojníco
pela opět.

Dne 29. dubna kacíři a jiní jim nápomocni lidé zlí vykopali KI:—cumlakosti v

kosti mrtvých těl v jednom sklípku kostela německýho, u Salvá- “i'myífu'
tora řečenýho, z něhož duchovní bratří Pauláni se vystěhovati,
jej Luteriánům postaupiti a do kolleje i do kostela tovaryšstva
Ježíšového odjiti museli, jakž to již také málo vejš zde dotknuto
jest 1). I vzešel pro vykopání těch mrtvých těl velký pokřik od
kacířův, že mrtvá těla v Pánu odpočívajících osob náboženství
evangelického z kostela německýho u Salvátora jmenovanýho, před
svým z něho do kolleje jesuitské vystěhováním, bratří Nejmenší,
jinak Pauláni, vykopati se osmělili. Z tý nepravdivé pověsti chasa
obecná velice se na ty duchovní bratry rozlítila, dokládajíce, že
také tělo mrtvé hraběte Šlika statýho vykopáno jest; ale panu

') Viz nahoře str. 161.

Panltnl
nařknuti
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1632 Hofkirchovi ti Pauláni oznámili i patrně dokázali, že tělem toho

“3333“ hraběte nikdá oni ani nehejbali, ani hejbati ním nikdá nemínilí.
ani na to nepomyslili. S tau pravdivau omluvau on pan Hofkirch
dobře spokojen byl. — Korrektor (sic), neb těch Paulánův vrchní,
na svém kázání v německým kostele sv. Klimenta v Starém Městě
pražském, tovaryšstvu Ježíšovému přináležejícim, horlivě těch řečí
obecnýho lidu dotýkal a na zlost toho lidu tak naříkal, že věrní
a pobožní katolíkové hořce při tom kázání plakati museli, vědíce,
kterak Sasové pro ty vykopané kosti těžce na ty nevinné Paulány
naříkali a nad nimi se mstíti chtěli.

Snovéopět Albrecht z Waldšteina, meklenburgské, fridlanské, saganské
denním“ kníže, s novým císařským vojskem pomalu se k Praze blížil; což

znamenajíce Sasové, hned domy v Městech pražských laupili,
z domu pana probošta hlavního kostela sv. Víta mnohý věci,
panu kardinálovi arcibiskupu pražskýmu přináležející, ranním
časem dne 18. máje měsíce v Křížový auterý vynesli, vzali
a mnoho škod nejenom Pražanům učinili, ale také tak s nimi
nekřesťansky ti Sasové zacházeli, že mnozí Pražané opět z svých
domův před jich ukrutností odjíti museli a co v nich zanechali,
o to přišli, i domy jejich od těch vojákův saských velmi porušený

Zápověďbyly. To aby přetrženo bylo, nejvyšší Hofkirch před domem
MÉ“ knížete z Lobkovic na zámku pražským, i také v třích Městech

pražských na obecných stanovištích a ryncích skrze čtyry bubeníky
vybubnovati a vyhlásiti dal, _aby jeho saští vojáci pod přísným tre
stáním domy obyvatelův pražských nelaupili.

Bm , „, Tehdejších časův nauze veliká i nedostatek veliký všech
' ?““ věcí byl v Městech pražských, proto že císařští vojáci, poněvadž

se Albrecht Waldštein s vojskem císařským k Praze blížil, zvlášť
Charváti blíž Prahy často se viděti dávali, ji objížděli, silnice
všechny projížděli a kdo co do Prahy neb z Prahy buď nesl neb
vezl, to oni napořád všechno brali, odkudž mezi Pražany hlad
povstal. Také morová rána v Praze i jinde v Čechách velmi se
rozmáhati počala a mnoho tisíc lidu do hrobův položila. Mnoho
obyvatelův, kteří ještě možnější byli, z Měst pražských do míst
bezpečných před hladem a morem odjelo.

Nováuma- Kuríiršt brandeburgský, také isaský, onový císařský armádě,
“ ““"“ kterau kníže Albrecht z Waldšteina shromáždil a jejím vůdcem

i nejvyšším auředlníkem byl, (nebot když se lid v Čechách
a v Moravě toho dověděl, že on Waldštein vojáky najímá, baufně
se u něho na vojnu dávali, tak že on přes jednu zimu do čtyry
dceti tisíc nového vojska zverboval) zvěděvše, do Torgova se sjeli
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a tam se o to radili, kterak by takovýmu nepříteli odolati měli. 1632
Císařští plnomocníci přítomní ačkoliv tehdáž s těmi kurfiršty pokoj Kurňrštům
zavříti chtěli, však ti dva kurfirštové tomu srozuměti nechtěli,“bŠniÍÍĚŠiiy'
chtíce, aby se jim spíšeji, nežli se 0 pokoj bude jednati, všechny ““my
vojenské autraty od J. M. Cské, které jistě velké byly, vynahra
dily; nebot sám kurfiršt brandeburgský přes dvadceti millionův
od císaře na vynahražení svých vojenských autrat žádal; & tak
vinšovaný pokoj nenásledoval.

Král švejdský Gustavus Adolfus o tý nový císařský armádě Šwdunc,_
také uslyšeje, litovati počal, že spíše do Čech a do Moravy kur- “15322353"
íirštu saskýmu k pomoci nepřišel, a poznávaje, že ještě ničehož ““"“-li
tak obzvláštního od toho nového vojska císařského, jehož nejpřed—
nější vůdce byl často zde jmenovaný Albrecht z Waldšteina,
obávati se nemá, k Dunaji z Normberka (kde s Janem gene
rálem Panyrem i s generálem Homem od Normberčanův, k nimž
po vzetí města Mohuěe, Bamberka i jiných měst mnohých přijel,
slavně ctěn byl) za hrabětem Tillym, který se s kuríirštem bavor
ským spojil, pospíchaje, město Dunawert 1) mocnau rukau dostal
aje svau stráží obsadiv, za Tillym se dáleji hnul a mnohých Městmm
měst i hradův, jak při Dunaji, tak také při řece Lech nazvané 23,333
ležících, se zmocnil. Mezi tím Maximilián, kurfiršt bavorský,
&hrabě Tilly při tý řece Lech řečené také se položili a náspy
neb příkopy dobře se zaopatřili, zvlášť, v tom městě, kudy Svej
dové do Bavor vtrhnauti mínili. Král švejdský k tomu místu proti Švejdaporn
císařskýmu :: bavorskýmu vojsku přijda, po několika dnech předce zinbavígrskěé
tu řeku přešel, na nepřátele udeřil, přes 1600 sprostých vojákův,
také několik vojenských auředlníků zmordoval a několik set zajal.
Tehdáž nejvyšší Altringer těžce v hlavu střelen & hrabě Tilly Tillyatfelon
v pravau nohu z kusu raněn byl, který v městě Ingolstatu (nebot ím"
to oboje vojsko, před Švejdy ustupující, do toho města Ingolstatu,
Naiburgu a jinam své autoěiště vzalo) po několika dnech od té
rány v velkých bolestech umřel, velice toho on hrabě Tilly želeje,
že s městem Magdeburkem tak nepříkladně se zacházelo, dávaje
všechnu vinu hraběti Poppenheimovi. On hrabě Tilly, který od
vína iod ženského pohlaví po všechen čas živobytí svéhose
zdržoval, byl tehdejších časův velmi slavný voják a přes třinácte
let, když on šťastně bojoval, posledně po zkáze města Magdeburku
štěstí ho opustilo, tak že on od toho času vždyckny nešťastně
zvlášť proti králi švejdskýmu bojoval

') Správně:Donauwórth.
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Král švejdský, nemaje tehdáž žádného odporu, města Nai
burgu i Aušpurgu se zmocnil a přijda k městu Ingolstatu, o ně
se pokaušel; ale poznávaje on, že by při jeho dobývání mnoho
vojákův ztratiti musel, ano také tehdáž pod ním kůň jeho při tom
městě zastřelen byl, od toho města odtrhl a do Bavor pospíchal,
zanechaje tomu městu tu chválu, že ono jest první město v německé
říši, kterého on se nezmocnil. Do Bavor vší sílau on přijda, pevný
zámek i město Landshut dne 27. dubna měsíce vzdáním dostal,
také celého biskupství frysingského se zmocnil a přijda k Mini
chovu, nejpřednějšímu bavorskému městu, je také vzdáním dostal;
nebot konšelé téhož města nemohauce v nepřítomnosti svýho
kurfiršta síle švejdské odolati, k němu z města vyšli, jemu klíče
městské dali, město vzdali a jej do města uvedli, do něhož on
a s ním Fridrich falckrabí, (zimní král český, nepořádně volený
& korunovaný, který tohoto roku 1632. dne 19. listopadu, jakž to
také zde málo vejš dotknuto jest '),vměstěvMohuči nevaaincu
umřel) také kníže wejmarské z Hollsteinu ijiní vzáctní páni,
majíce oni všickni při sobě tři tisíce vojska švejdského, slavně
s tim králem vjeli, kdež on král 140 kusův velké střelby (z nich
82 největší a nejpěknější zakopány, však na jeho královské poru
čení vykopány byly) mimo jiných mnohých věcí drahých našel;
nebot všecky věci z kurůrštského pokladu neb kunstkomory tehdáž
pobrané a vynesené byly, mezi nimiž našlo se několik kotaučův
Peruanského zlata, které král poznaje, rozkázal je vzíti a velmi
draze je vážil sobě. Mnozí vojáci do tý komory vejdauce, mnoho
peněz, rozličné stříbrné i zlaté velmi staré i vzáctné mince z ní
vynesli & neumějíce takových peněz sobě vážiti, mizerně je rozhá
zeli, také i s jinými ostatními věcmi drahými tak činili. Také
tehdáž samo to město třikráte sto tisíc tolarův, aby on je král
nedal laupiti & páliti, jemu složiti a dáti muselo, Mezi těmi 140
dělmi neb velké střelby kusmi nacházely se někteří,. kteří z falc
krabství, z Bílý Hory blíž Prahy, z porážky Kristiána, brunšvického
knížete, také kteří kr.-ili dennemarskýmu odňatý a od kurfiršta
bavorskýho do téhož města Minichu neb |do Mnichova přivezený
byly, mezi kterýmižto spatřoval se jeden velký kus, Svině nazván,
v kterým třidceti tisíc dukátův se našlo. — Že pak bavorští
sedláci mnoho švejdských vojákův porůznu zmordovali . s mno—
hými nepříkladně zacházeli, Švejdi aby se nad nimi pomstili,

1) Viz nahore str. 171.
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několik set vesnic v Bavořích vypálili a téměř celau bavorskau
zem do velké chudoby přivedli.

Dne 20. máje měsíce ve čtvrtek za purgkmistra Felixa Hada
z Proseče (přijal on ten konšelský auřad dne 17. máje) dodáno

1632
Vesnice v
Bavofích
apůlené.

Kul-Brit psa.
ni divné po

bylo německé Pražanům psaní, od kuríiršta saskýho panu Putlí- “Ruff"
řovi1),nad jedním regementem saské pěchoty nejvyššímu, poslané,
stím doloženim, aby na to psaní Pražané odpověď neprodleně
dali, a také že Města pražská čtyrem regementům saským v Praze
ležícím celoozauplný žold mají dáti. Poněvadž ale na tituli toho
psaní tato slovíčka: „Unseren lieben Getreuen“, „Našim milým
věrným“, napsaná byly, všichni třích Měst pražských páni raddní
cloraddního domu staroměstskýho se sjeli a mezi ně také starší
obecní, podobně desítisaudcovéi mnozí přednější z obce povoláni
byli a všickni společně ta slova: „Našim milým věrným“ považo
vali.Považovali také oni a o to se radili, zdaliž to německé kuríiršta
k nim poslané psaní mají přijmauti, poněvadž oni Pražané za
svýho pána neuznávají kurfiršta saského, ale J. M. Cskau za svýho
krále a pána mají, aneb zdaliž je do Drážďan tak zapečetěné
zpátkem tomu kuríirštu poslati mají. 1 považujíce to bedlivě všickni,
poněvadž mnoho vojska saského v Městech pražských se nachází
a Pražané dosavad v moci téhož kurňršta zůstávají, jemuž jestli
to psaní zpátky odešlau, snad ano i bez snadu že by na Města
pražská něco mnohem horšího uvaliti se mohlo, pročež snesli se
oni na tom, však prve těm slovům „Našim milým věrným“, do
statečně na odpor stáli, aby to psaní, na jehož odpověď nejvyšší
Pntliř nejenom očekával, ale také na ni neustupně nastupoval,
v tý raddní svědnice se odevřelo a hlasitě se četlo.

Po přečtení toho psaní všickni přítomní velice se v něm
obsaženým slovům a punktům divili, poněvadž ono takové věci
v sobě obsahovalo, k jakým Pražané nikdá nesvolovali, ani nesvo
lili; byly pak jsau ty věci a ty punkty tyto:

1. Dokládáno bylo v tom psaní, že ani před vzdáním, ani po
vzdání Měst pražských kuríirštu saskýmu nikdá Pražané nežádali,
aby oni jeho vojsku v Praze ležícímu žold měsíční platiti neměli;
2. že takové měsíčně vojákům jeho saským placení nikdá do akordu
neb do smlauvy s ním kuríirštem saským a s pány Pražany, také
ani s osobami vyšších stavův českých v těch Městech pražských
přítomnými učiněné, nikdá vložené, ani míněné nebylo; 3. že jsau
Pražané tu taxu, od jeho polního maršálka Jana z Arnymbu na

.) v (3. č. M. 1853. str. 717. čte se Butlicovi.

To psaní se
četlo.

Divné věd
ono v sobě
obsahovalo.



186 Kap. xvn. Albrecht z Waldšteina před Prahou.

1632 Města pražská uloženau a celému království českému (jak oni
Pražané častěji se vymlauvali) shledati nemožnau, nikdá nechtěli
přijmauti; 4. psaní generála polního maršálka z Arnymbu, které
on k Pražanům před vzdáním Měst pražských poslal, že se na
samé přijmutí vojska saského nevztahovala a nevztahuje; 5. že
jsau Staro- a Novoměstští Pražané s tím kurňrštem při jeho
z Prahy odjezdu nemluvili, tolik Malostranští, jimž potvrzení před
vzdáním Měst pražských učiněného snešení a smlauvy odevzdáno
bylo, které oni za sebau zdrželi a zdržují.

vollínoggrgw I vyslali ti páni z prostředku svého k panu Vavřinci Hof—
zauům- kirchovi do zahrady na Malau Stranu neb do Menšího Města

pražského, aby jemu přednesli, že možné není takový od nich
žádaný peníze složiti. Odpověděl on jim: „Sám to poznávám, že
věc nemožná jest Pražanům ty čtyry regementy zaplatiti; at tedy
páni Pražané tu svau nemožnost v spis uvedau a mně jej dodají,
nebot také já knrfirštu mýmu psáti budu &skrze Jana Hoffmanna,
který v malé chvíli do Drážďan k J. M. Kurfirštské pojede. oboje
psaní rád odešlu a co dobrého při něm Pražanům objednati budu
mocti, rád učiníln.“

rm rege- Dne 23. máje měsíce v neděli pan nejvyšší Hofkirch vezma
"i;"tvm' svůj regement jizdných, také regement pěchoty pana polního

maršálka Arnhaimba z Arnymbu, s nimi ráno přes Prašný most
skrze hrad pražský (při tom panu Hofkirchovi nacházel se také
tehdáž nejvyšší Putlíř) z Prahy vytáhl a dověděv se, že vojsko
císařské, jehož vůdce byl kníže Albrecht z Waldšteina, na tý cestě,
kudy on pan Hofkirch s těmi dvaumi regementy jíti mínil, stojí.
za hradem pražským v polích celý ten den státi zůstal a teprva
před samým večerem jinau cestau od Prahy dále k hranicům

803x311:saským pospíchal, vezma on sebau zázračný obraz Panny Marie
Pannuna..staroboleslavské a zanechaje v Městech pražských ještě dva tisíce
ríí Sasové : . .. ,

P'Šhšfd' pěchoty saské 1 také něco jizdnych.
Ti vojáci saští zvěděvše o císařském vojsku, že ono již neda—

leko Prahy stojí a jí oblehnauti míní, do posledního muže brániti
se zavázali a domnívajíce oni, že kníže Albrecht z Waldšteina
s tím vojskem císařským ové Město pražské nejdřív oblehne

sm mm a je dobývati bude, hned oni Staré Město příkopamihraditi počali
SMĚR“ a jak nejlípe v tom krátkým čase postačiti mohli, je pevnili, aby

tím lípěji nepříteli, vojsku císařskému, kdyby se ono Nového
Města zmocnilo, náležitě odporovatí a do Starého Města jemu
zbraňovati mohli.
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Dne 24. máje v pondělí Zikmund Wilerdorf '), nad jedním 1632

saským regementem nejvyšší, který s tím regementem v Menším PMPO,“bydal: 5 aro

Městě pražském ležel, obeslal před sebe Pražany staroměstské “ŠŽÍŠÍMĚŽĚ'
a jim oznámil, že svůj regement do jich města má sice položiti,
ale míníc on přátelsky s obyvateli téhož Města, že to neučiní,
poněvadž má dosti v Menším Městě prázných domův, do kterých
ten regement svůj volně může položiti, toliko aby jemu páni sta
roměstští na vychování toho regementu pomoc učinili. Poručil
také on, aby duchovenstvo lid pražský nebauřilo, mluvíce veřejně,
že vojsko císařské blízko jest Prahy, dokládaje on chlaubně také
to: „Byt vojsko císařské k Praze přitáhlo aji dobývalo,já s vojskem
saským zde ležícím dobře moje věci fechtováním vyvedu.“ Hned
potom na hradě pražským, také i v Městech, saští vojáci k svým
praporcům se scházeli, auředlníci vojanští do toho hradu pražskýho
se sešli a raddu drželi, co dále činiti mají. I přijel k nim nena—
dále trubač, od knížete Waldšteina poslaný, a od nich jmenem téhož
knížete svého klíče od hradu pražského žádal, jemuž oni odpově
děli, že to učiniti nemohau, nýbrž do posledního muže ten hrad,
také i Města pražská hájiti & brániti chtějí; s tau odpovědí
ten trubač k knížeti svému se navrátil. Sotva Staroměstští páni
od vejš jmenovanýho nejvyššího Zikmunda Wilerdorfera do svýho
raddního domu se navrátili a co u něho jednali, svým spoluraddním
přednesli, nenadálý křik povstal, že vojsko císařské k Praze při
trhlo; také po Menším Městě pražském silně se bubnovalo a žá—
dnýmn Novo—a Staroměstskýmu obyvateli do Menšího Města jíti
se nedalo. Před večerem strhli se kabátníci žlutí, pěchota saská,
s zatočenými praporci na rynk staroměstský a slyšeti bylo, že
kníže Waldštein trubače svýho k saským auředlníkům vojanským
do Prahy poslal, aby se vzdali a Města pražská ihrad J. M. Cské
postaupili.

Dne 25. máje v auterý kníže Albrecht Waldštein s císařským
vojskem v šiku vojanským k Praze přitáhl,k zdím městským Men
šíbo pražského Města z 20 kusův na třích stranách, totiž na
vrchu Petřínu, jinak na vrchu sv. Vavřince, také při kapucínský
zahradě i strahovský stříleti rozkázal. Střelba z kusův když přestala.
přišel jeden vyslaný do raddního domu staroměstskýho a oznámil,
že císařského vojska trubač před Strahovskau branau stojí, aby
k němu ven za tu bránu z raddy vysláno bylo. Na ta slova Jan

,) Správně Willersdorf. - o řádění jeho v Praze viz 0. (3.M.
1853. str. 622. a násl.

mu.

Saské vojsko
v Praze se

strhovalo.

Do Prahy ]:
asům tru

bač od
Wnlditeinn

přijel.



188 Kap. XVII. Dobytí Prahy.

1632 Petráček, raddní osoba, v nepřítomnosti pana staroměstskýho pri
masa hned k tý bráně jel, puštěn jsa k tomu trubači od auře
dlníkův saských a navrátiv se on do raddníbo domu, pány spolu
raddní i všechny Pražany potěšil, aby se ničehož škodného od
císařského vojska neobávali, nýbrž branu Koňskau i jiné brány

393333531;—strážnými svými osadili, poněvadž Sasové od nich odešli. Mezi
*cifáni- tím lid obecný pražský dragauny, také mušketyry saský, kteří

před kostelem tovaryšstva Ježišového v Starém Městě pražském
stráž drželi, z všeho, co oni při sobě měli, oblaupili a je velmi
zhaněli.

Když on Waldštein svau velkau střelbau zdi městské v těch
třích místech rozválel, k šturmu běžeti i také branu Strahovskan
tehdáž sekerami rozsekati poručil, jemu ačkoliv Sasové dosti
mužně odporovali, však nemohauce oni jemu mocí odolati, posledně
ustupovati museli & vojsko císařské těmi třemi stranami i také

c„mu „ branau Strahovskau do Prahy na Pohořelec přijdauce, v něm
“$$$“ novau těžkost našlo; nebot Sasové velmi mnoho dřevěných

slaupův po cestách do země postavili a v rozličných místech
dosti hluboký příkopy vykopali, za nimiž oni stojíce, na císařský
vojáky z husta stříleli a jim dále do města jíti zbraňovali; že
ale císařští mocně na Sasy tlačili, pomalu ti Sasáci ustupovati
museli, z nichž mnozí na hradčanský rynk a odtud do hradu
pražského ustaupili a v něm se více a dýleji nežli půl druhé

gaming: hodiny bránili. Posledně nemohauce oni síle císařských odolati,
m1. bílý praporec vyvěsili a ten hrad iMěsta pražská císařským vzdali.

Zbraňam. Toho ještě dne hned po poledních auředlníci saského vojska
dan museli , , .. . , . ..

Sasové. svy partasany a Jiné zbraně, fendricbove svy korauhve, jichž se
čtyrmecítma nacházelo, bubeníci bubny, pěchota muškety do
císařské zbrojnice, rejtharstvo pak před tau zbrojnicí svý pistole
a karnetové svý praporce složivše, z toho hradu pražskýho násle
dujícího dne okolo poledne i také z Měst pražských s špížnými
svými vozmi vyhostiti se museli, majíce v svý moci Města pražská
i hrad a je velmi sužujíce 27 týhodnův a tři dni; zbraň poboční

Sasové. jim zanechána byla, s kterau také oni z Prahy odešli, mohauce
“25.33“ se ještě dýleji brániti, proto že ulice pražské těmi dřevěnnými

slaupy, košmi, zemí a kamením naplněnými, také příkopami vyho
zenými dobře opatřené a zavřené byly 1).

') V Naději (str. 629.) končí se zprávy o vpádu saském následovně:
„Jaký nátisky Pražané od vojska saskýho i od svých vlastencův někdejších
exulantův neb do ciziny pro víru odběhlcův, (kteří do Měst pražských s voj—
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Když kníže Waldštein do Prahy přijel, páni raddní Staro
i Novoměstští do Menšího Města pražskýho do domu pana hraběte
Michny z Vacínova přijedauce, oznámili, že mínějí J. Mt knížete
z Waldšteina přivítati; ale on pan hrabě v přítomnosti pana
Sezimy hraběte z Vrtby jim odpověděl, že není zapotřebí to činiti,
poněvadž J. Mt Knížecí na takové ceremonie nedbá, dokládaje
on také to: „Obyvatelé pražští mnohé zlé věci proti Vám, osobám
raddním, vyhledávají, ale J. M. Knížecí vás se ujal a zastával;
všechno jste sice dobře dělali, toliko zblaudili jste v tom, že jste
klíče ven z Prahy nepřátelům poslali.“ I ohlásili se ti páni těmito
slovy: „Křivda se nám před Pánem Bohem, před J. M. Cskau,
před J. M. Knížecí, také před celým světem děje; nebot bychom
děti byli a pan polní maršálek vojska saského, Jan Jiří Arnymb
a z Becenburgu'), kdyby se to_ bylo od nás dobrovolně stalo,
(čemuž odpíráme) nebyl by k nám podruhé svýho trubače poslal.“
S tau odpovědí tak že on pan hrabě se snáší, prohlásil se a po
ručil, aby se nyní a budaucně Pražané s hejtmany svými měst
skými, od J. M. Cské Kské potvrzenými, řídili a k nim své autočiště
měli. —Také aby Staroměští páni sto sudův a Novoměští 80 sudův
vína pro armádu císařskau dali a nemají-li obilí na chleb pro to
císařské vojsko Pražané, aby je hleděli opatřiti a na ně se všudy
vyptávati, nechtějí-li do nemilosti nepadnauti.

Dne 28. máje v pátek byli komissaři jmenem knížete Wald
šteina vyslaní, aby se od Pražanův na vojsko císařské vyživení
dalo, jakž pan Pavel Michna z Vacínova v tom se zakázati ráčil,
že cokoliv oni Pražané na to císařské vojsko i na jiné vojenské

skem saským se vratícc, svých před některým letem pro náboženství opuštěných
domův mocně se ujali s vším tehdejších držitelův zbožím mnohem hojnějším
nežli sami při vyhostění svém z Prahy v těch svých domích zanechali, a ty
držitele neb obyvatele z těch domů nemilosrdně vyhnali) snášeti museli
tak nemožně, že mnozí Pražané, zvlášť horliví katolíci, z svých domův
před nepřátel svých ukrutností ujíti museli, které vojaci bez ohledu bořili
a kazili; mnozi pak Pražané velkau žalosti, zármutkem a starostí zemřeli,
mnozí rozumu zbaveni byli a jiní k žebrotě, skrze velké daně a vychováváni
těch vojákův nepřátelských (kteří do Čech i do Měst pražských ne jako nepřá
telé, ale jako přátelé dle jich slov, ale ne dle jich skutkův, přijeli) přivedeni
byli: obšírnější toho všeho zpráva a popsání svým časem na světlo
vyjde, jestli dobrotivý a milosrdný Bůh mým pomocníkem bude, bez něhož
nic začíti nechci.“ ——Vidno jest tuším s dostatek z posledních slov, že Be
ckovský sam nato pomýšlel, abyještě za života svého II. díl Poselkyně tiskem
vydal.

') Viz nahoře str. 145. pozn l.
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190 Kap. XVII. Dobytí Prahy; Obraz P. Marie Boleslavská.

1632 potřeby vynaložejí, že jim to na 'kontribucích poraženo hudci.
I bylo staroměstským Pražanům následující popsání tehdáž dáno:

tg v\Pzrimzané Staré Město pražské na naše požádání v přítomností J Mti
trikůcišzjli“pana z Berky '), stavu panskýho pána a na ten čas téhož Starého

Města hejtmana, dle následujícího poznamenání na armádu J. M.
Cské, totiž: na čtyry dni třidceti dva tisíce dvau-liberních boch
níkův chleba a třidceti sudův piva zejtřejšího dne dáti se uvolilo;
následujících pak dnův každýho dne čtyrydceti sudův piva že
odvésti chtějí. Poněvadž pak těmito časy těžce dostati se může
a staroměstští Pražané toliko dvaceti a pět kusův hovězího dobytka
mají, však předce dne zejtřejšího že třinácte kusův takového
dobytka zabitého k armádě císařské dodati chtějí, žádajíce, aby
od nich více takového masa žádáno nebylo. S chlebem pak
a s pivem po vyjití těch čtyr dnův že dle své největší možnosti
tomu vojsku císařskému nápomocni býti chtějí, také při tom
žádajíce, aby jim to pokaždý písebně dáno bylo, co oni k tomu
vojsku dodají a odvedau, budaucně pak aby jim to na kontribu—
cích poraženo bylo. — Dano v Starém Městě pražském dne
28. máje 1632.

J. M. Cské muster- a kvartyrkomissař S. Mozerer.
Linhard Pager—lz Perlebergu.

G. Fruwein z Podolí.

Když vojsko císařské do Prahy vejš jmenovaného dne 25.
máje vtrhlo, někteří Pražané z oken na ně stříleti se osmělíli,
o čemž dověděv se kníže Waldštein, tyto domy slézti, vydran
covati a oblaupiti poručil. A kdyby pani raddní nebyli ho snažně
žádali, aby ty, také i jiný domy, on nedal hubiti a jemu jistau
summu peněz nebyli oni složili, celau Prahu jistě byl by on dal
drancovati.

Dne 31. máje v Svatodušní pondělí šly processí z Nového,
z Starého i z Menšího Města pražského do kostela sv. Víta na
hrad pražský a odtud šla processí hlavní s připojenými pro
cessmi do strahovského kostela a odtud zase k svatému Víta do
hlavního kostela pražského se ona navrátila, všickni Pánu Bohu
děkujíce, že Města pražská od vojska saského (s tím vojskem
všickni predikanti, také pod obojí spůsobau přijímající Čechové
i Luteriáni, do Prahy minulýho roku příchozí, časně se z Prahy

') Nepochybně téhož Volfa Berky z Dubé, o němž mluví se již na
str. 109.
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vyhostili tam, odkud přišli) on dobrotivý & milosrdný Bůh vysvo
boditi ráčil.

Po vyhnání toho saského vojska a po vyvezení zázračnýho
obrazu Panny Marie staro-boleslavskě z Prahy do města Lipska,
urozený a statečný rytíř Antonín Binago, pán vraucué pobožnosti,
nejvyšší wachtmistr neb strážný při regementu celého kyrysař
stva, královské komory české i královskýho většího saudu zemskýho
na hradě pražském přísedící a radda, v domě svým na rynku
Starého Města pražského ten pokojíček, v kterým on zázračný
obraz Panny Marie staro-boleslavské jako v patrném žaláři přes
celých šest měsícův, jak také málo vejš zde již dotknuto jest,
zavřen byl, na věčnau jejího zajetí památku nejenom on pan
Antonín Binago počestně okrášh'l, když na tom místě, kde ten
svatý obraz stával, oltář i v něm obraz neb podobiznu na spůsob
opravdovýho obrazu Panny Marie stalo-boleslavské vypodobněný,
postavil, ano také před ten obraz lampu, která duem inocí hoří—
vala, zavěsiti dal &každau sobotu, jindy častěji, s všemi domácími
svými litanii Lauretánskau hlasitě a velmi horlivě se modlíval.
Ten Boha i Rodičku jeho Marii Pannu milující pan Antonín
Binago léta 1645. dne 13. února, maje on věku svého 60 let,
výhost dal světu a k šťastně věčnosti odšcl.

Syn jeho Antonín Augustin Binago, jakožto vděčný a horlivé
pobožnosti oddaný dědic, nejenom to všechno po smrti pana otce
svého neporušené s domácími svými zachovával, ale také na štítu
toho svýho Binagovskýho domu obraz Panny Marie staro-bole—
slavské za mříží vymalovati dal, chtěje on skrze to malování
mimojdaucí lid vyučiti, že v tom jeho domě Panna Maria staro—
boleslavské. nejináče nežli jako v opravdovým žaláři od nepřátel
svých zdržována i také stráží vojanskau potupně opatrována byla,
což také všechno, ačkoliv krátce, ten pobožný rytíř Antonín
Augustin Binago latinskými, českými, německými ivlaskými verši,
kteří se při tý malovaný mříži napsání spatřují, pro budaucí
věčnau památku vysvětlil. Vlaský a německý verše, poněvadž oni
do této knihy nepřináležejí, zde nepřipomínám, kteří jeden smysl
s latinskými & s českými verši mají; latinští pak a čeští veršové
po pravý straně toho obrazu napsaní jsau tito:

Hac captiva fui, qua sum modo sede Patrona,
Hostis me famulam fecerat, hospes Heram.

To jest:
Kde. jsem byla v potupení z nepřátelského vězení,
tu jsem našla úctivosti Binagovau horlivostí.

1632
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192 Kap. XVII. Obraz P. Marie Boleslavská.

Pod obrazem tento verš v kameně vytesaný od mimojdaucích
se čte:

Qui cupit a placida longaevus vivere pace,
Det, capiat, poscat plurima, pauca nihil.

To jest:
Chceš-li v žádostivým pokoji dlauho setrvati,
hled mnoho dáti, málo dáti a nic nežádati.

Také nížeji pod tím obrazem tento nápis spatřuje seš
Sacram iconem sine labe conceptae deiparae Vetero—Bole

slaviensis miraculis celeberrimam a generali Saxonico tempore
irruptionis Saxonicae in Pragam anno 1631. surreptam, et in
aede ista hostiliter incarceratam (exemplo Obededon) venerari et
a Benedicta benedici cupiens hac memoria prosecuta est domus
Binagiana anno 1671.

To jest: Svatý obraz Rodičky Boží staroboleslavský zázraky
se stkvějící, saský generál po vzdání Měst pražských saskýmu
lidu (sic), z kostela staroboleslavského skrze nepřátele vzatý &do
Prahy přivezený, v tomto domě jako v nějakém zajetí zavřený byl,
kteraužto Rodičku Boží rod Binagovský, příklad Obedodoma násle
dující, chtěje pobožně uctíti a od Požehnané požehnání dosahnauti,
k věčné památce ten příběh léta 1671. zde vyobraziti dal.

V tom Binagovskýmdomě (jejž nyní, kdy ž toto lé ta 1700.
píši, jakožto své vlastní obydlí řídí a v svý moci má. urozený
& statečný rytíř pan Rudolf Fridrich Binago) co se od pobožných.
jeho předkův a toho domu slavných držitelův pánův z Binago,
totiž od děda & od pana otce již jmenovaného pana Rudolfa Fri
dricha k větší cti a k uctění Rodičky Boží stara-boleslavské konalo,
to se také dosavad od nynějšího již jmenovaného pána, téhož
domu držitele, pobožně zachovává &. při borlivém modlení lampa
i jiná světla každau sobotu i každý svátek Marie Panny hořívají.
Také podobnau pobožnost v svým domě v ulici proti kostelu tova
ryšstva Ježíšového v Starém Městě pražském, také i na svých
pozemských statcích, když někdy ven z Prahy vyjetí potřeba nutí,
pobožně zachovavá urozený a statečný rytíř pan Vácslav Ehren
frid Antonín Binago na Chocenicích a Břežanech, J. Cské a Kské
Mti radda, saudce zemský v království českém a místopurgkrabí
pražský, pán svých pobožných předkův věrný &horlivý následník,
pana Antonína Augustina vděčný syn.

Po svato-krádeřném toho zázračnýho obrazu stara-boleslav—
skýho do Měst pražských odvezení tehdejší pan duchovní Felix
de Kancellariis, staro-boleslavský probošt, také Jiří Bílek, staro
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boleslavský děkan, skrze Jana Tiburcia Kotvu, probošta litoměři- 1632
ckého, který knížeti Fridlandovi velmi byl milý, všemožně o to
pečovali, aby ten zázračný obraz do svého kostela navrácen byl.
On litoměrický probošt Jan Kotva nejenom na žádost probošta
i děkana staro-boleslavskýho při knížeti Waldšteinovi snažně to
v skutek uvésti vyhledával, ale také on k Ferdinandovi císaři
tu svau žádost o vysvobození toho zázračného obrazu z moci
nepřátelské písebně poslal, také ho tak mocně pohnul, že on
císař Ferdinand II. dne 20. března roku 1632. obšírné psaní
knížeti Fridlandskýmu z Vídně poslal a na něho tu starost vložil,
aby se přičinil ten zázračný obraz z moci nepřátelské vymocti.
On ačkoliv všemožně volný pán o vykaupení toho sv. obrazu
pečoval, však všechna péče jeho bez aučinku býti musela, kterau
také nenadále po dvauch letech násilná smrt téhož knížete tu
jeho péči a snažlivost v zármutek pobožných toho sv. obrazu
milovníkův uvedla.

Ačkoliv kníže Waldštein s vojskem císařským sobě svěřeným SnBOOVémno
Prahu Sasům odňal a je z Prahy po složení jejich zbraně, bubnův cecrfchš
apraporcův pokojně propustil, jim toliko jich kordy zanechaje, “6 Wl
předce ale vojsko saské, mnohá města česká v svý moci ještě
tehdáž majíce, rozličné v Čechách obyvatelům nepříležitosti činili
a hubíce zem českau, všechny téměř kořisti do saské svý země

posílali. O tom zvěděv kníže Waldštein, hned on dne 4. července dšísxflzegla
prach ručniční, také kaule do kusův i jiné potřebný věci vojanské, na českáa
jak mnoho kterého potřeba byla, z zbrojnice hradu pražského sužeiř'hú'
vzal, císařským vojskem dostatečně osadil, zdi městské okolo
Prahy. jak kde potřeba ukazovala, Spravovati dal, následujícího
dne v sobotu z Prahy vyjel, vojsko císařské, které před Prahau
leželo, vyzdvihl a s ním k Brandejsu, k Mělníku, k Litoměřicům,
k Launům, k Mostu, Chomutovu ik jiným českým městům &.
k hradům, v kterých se Sasové ještě zdržovali, pospíchal a nejenom
z nich, ale také z celého království českého všechny Sasy
vyháněl.

I zvěděv on také tehdáž, že Sasové v městě Žatci ležící Sam,.,„,.
to město pevniti chtějí, ano také že již do toho města tři pra- "i" Z“"
porce jízdného, také tolik pěšího vojska svého pro lepší obranu
téhož města vešlo, hned hraběti Gallašovi, který tehdáž v Plzni
ležel, sám psal a jemu poraučel, aby Žatce snažil se zmocniti
a z něho Sasy vyhnati. Hrabě Gallaš daje nejvyššímu Marcinovi ')

') Správně: Morzinovi.
Beckovského Pastelky-něII. s. 13
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1632 tisíc mušketýrův a pět set jizdných, k Žatči tejně je vyslal; s nimi
„5351320když on nejvyšší Marcin nočního času přišel, hned raddau i zradau

Zam některých věrnějších měštanův zdi městské v místě příhodném
přelézti poručil. Strážní u bran městských ponocující, učinivše
křik, také střílejíce, ostatný svý saský vojáky, také i měšťany
k zdím městským i k odporování císařským vojákům svolali, kteří
zbrojně zběhnauce se a s císařskými mužně bojujíce, posledně po
dobrých dvauch hodinách od císařských Sasové přemožení a téměř

133026523všickni zmordováni byli, mezi nimiž mnoho měšťanův na bojišti
v tom městě tehdáž padlo. Mnozí páni, kteří se císaři a králi
svýmu českýmu zpronevěřili a do toho města se schránili, zajati
byli. Sasové v městě Kadani ležící 0 tý porážce zvěděvše, město
opustili & do Annabergu, města saského, časně ustranili.

135,55? O tom saských vojákův časném utečení dostanauce prav
divau zprávu císařští, hned lesy na pomezích českých a saských
zasekati dali, aby ostatní Sasové z Čech do saské země utíkati

DŠŠŠĚŠZ"nemohli. Nad to páni & obyvatelé pražští zase pomalu do Prahy
“MĚĚÍČN'se navracovali; také dne prvního října měsíce Arnošt hrabě

z Harrachu, svaté římské církve kardinál & pražský arcibiskup,
dne pak sedmýho prosince v auterý komora česká, také i kan
cellář královská, neb J. M. Cské jakožto krále českého v Čechách
místodržící, z města Českých Budějovic, a jiní páni jiného času
do Prahy přijeli, všickni z toho se těšíce a Pánu Bohu děkujíce,
že Sasové tak šťastně z Prahy, také z mnohých českých měst již
vyhnáni jsau.

Švejdové,cl- Kuríiršt bavorský dověděv se, že Albrecht Waldštein s voj—
nim 1 M— , , „. „ .. .

NOÉ'ŠŠÉĚ...skem císarskym pri městu Lgru již leží, hned k němu s vojskem
svým pospíchal, s císařskými se sponl a odtud k městu Nyrm—
bergu, kde král švejdský Gustavus Adolfus svau stráž vojenskau
v tom městě dosti silnau měl, to vojsko císařské i bavorské
neprodleně hejbati se počalo. Král švejdský dostana časně o tom
pravdivau zprávu a obávaje se, aby ti nepřátelé jeho to město
neoblehli &jeho se nezmocnili, také on s vojskem svým k tomu
městu pospíchal, císařské i bavorské předešel, před městem se
položil a na nepřátele očekával. Oni na tři míle od města dne
30. června měsíce když přišli, hned svý stany postavili, ležení
založili a nejenom město Nyrmberg, ale také celau armádu švejd—
skau oblehli, to oboje jak město, tak také tu armádu míníce oni
vyležeti a hladem k vzdání přinutiti. Byli sice císařští toho
aumyslu na Švejdu udeřiti, ale vidíce a vědíce jich ležení dobře
ohražené, nesměli na Švejdy udeřiti. Když to oboje vojsko velké,
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v němž se v obojí strany přes jedenkráte sto tisíc mužův nachá- 1632

zelo, osum týhodnův neb dva měsíce proti sobě leželo a nejenom m“W823“
na čtyry, na pět, na šest i na více mil pro spíži & potravu lid
skau, také i koňskau jezditi se muselo a posledně ani ta k dostání
nebyla, počalo koňstvo velmi padati, z čehož v obojím ležení
velký smrad povstal; nebot také tehdáž, zvlášť měsíce srpna,
velké parno téměř každodenně bylo. Také tehdáž vojáci pijíce na i kor-
z potokův porušenau vodu, v níž koňové padajíce poscepenali, 0 "cm'
zhusta mříti počali; mezi jinými v tom císařským ležení dne
26. měsíce srpna ve čtvrtek Pavel hrabě Michna na červenku Michnaze—
tehdáž také umřel, který tehdáž byl nejvyšším krigszoll-kvartyr- 0"
mistrem i také nejvyšším prohant-komissařem.

Král švejdský nemoha již déleji v svém ležení trvati, na Švejdana
císařský udeřil a s nimi deset hodin pořád mužně se potýkal, cnmký.“
v kterýmžto potýkání pod knížetem Waldšteinem i také pod
knížetem z Wajmaru koňové zastřeleni byli, králi pak švejdskýmu
u pravý boty kramílek z kusu odstřelen byl. Že pak Švejdové
v odevřeném poli proti císařským, kteří v svém ležení, příkopami
dobře za0patřeném a ubezpečeném, Švejdům mužně odporovali,
bojovati oni Švejdové museli, protož do čtyr tisíc Švejdův tehdáž

na bojišti padlo a vzáctnějších auředlníkův švejdských dvanácté Apgrilen
pobitých se počítalo, mezi nímž také mladší hrabě z Turnu se '
nacházel; raněných pak přes dva tisíce bylo, mezi nimiž generál
Panyr v rameno raněn, hrabě z Erlachu a mnoho rytmistrův,
hejtmanův i jiných auředlníkův se počítalo. Zajatí byli: Linhart
Torštenson, generál nad děly neb nad kusy, nejvyšší Frichard,
nejvyšší Kaupe, dva nejvyšší leíitnanti a jiní mnozí auředlníci
i také sprostí vojáci. — Z vojska pak císařského a bavorského
zahynul hrabě Jakub Fugger, nejvyšší Aldobrandin, nejvyšší don
Maria de Karaffa s jinými dvaumi nejvyššími a s šedesáti jinými
auředlníky, také s dvaumi tisíc sprostých vojákův; podobně mnoho
raněných i zajatých se počítalo, také itři praporce tehdáž císařští
ztratili. Příčina, pro kterau tolik mužův po císařský straně i ba
vorské padlo a tolik raněných i zajatých se počítalo, byla ta, že
oni z ležení svého posledně ven vyjdauce, sŠvédy v šírém poli
se potýkali. — Král švejdský po tý bitvě s armádau svau oa Noi-m
do frankovské, potom i do švabské země pospíchal, císařštíŽŠŠĚooŽĚ'Š

pak s bavorskými do biskupství bamberského od Normberka "'"se hnuli.
Že pak tehdáž kurfiršt saský, když jeho vojsko z Prahy, Sasovado

také i z Čech vyhnáno bylo, s lidem svým vojanským do Slezska “"a“"
13*



196 Kap. xvn. Bitva u Liltzenu.

1532 skrze Lužice vpadl a mnohých měst slezských se zmocnil, Albrecht
Waldštein, kníže fridlanské, díl císařského vojska, jehož vůdce byl
don Baltazar Marradas a při něm hrabě Šamburg') Mannsfeld,
Šoíl'koč i jiní, za těmi Sasy do Slezska poslal a dostana zprávu,
že ten od něho vyslaný lid k potýkání s vojskem saským dosta
tečný není, hned polního maršálka hrabě Gallaše s několika tisíc
vojska císařského do Slezska tomu don Baltazarovi k pomoci

wnamín vyslal; sám pak s ostatním vojskem císařským do země saské.
“ Saw" jakožto vším dobrým oplývající země, tím aumyslem pospíchal.

aby nějaký díl saského vojska zpátkem z knížetství slezského do
Sas obrátil a přitáhl, když zmocniv se města Koburku, Alten

Mnohychburgu, Kamenice, Torgau, Fraiberku i jiných mnohých míst, velké
'““ bohatství z nich odvezl, když samé město Fraiherk jednu tůnu

zlata a aby zemřelých kurtirštův saských hrobové zodvíráni a poru
šeni nebyli, (v tom městě, od města Drážďan 4 míle toliko vzdá
leném, jest velmi krásný kostel Panny Marie, při němž někdy
kanovníci bydlívali & v něm kurí'irštové saští pohřbení odpočívají)
osumdesáte tisíc zlatých dáti muselo. Kde koliv on Waldštein
saský vojáky zastihl, jim všechnu zbraň vzal a místo ní bílé dře
věnné hůlky jim dával, kteří, v rukauch je držíce, tak z měst
i odjinud odjíti a k svým se vrátiti museli.

Sasové když tak v své vlasti zbrojně stíháni i také z Slezska
Lípu—_sovytlačeni byli, on Albrecht Waldštein polního maršálka Gallašc
mocml' i nejvyššího Holkuq) s vojskem k sobě do Sas z Slezska povolal,

celau mocí k městu Lipsku pospíchal i také je oblehl, které dne
22. října měsíce, posledně i zámek, jemu se vzdalo.

Kuríiršt saský Jan Jiří, toho jména II., Obávaje se, aby od
císařských v svém městě Drážďanech také nenadále obležen nebyl,
a jeho země nenabytau zkázu aby nevzaly, od krále švejdskýho
pomoc žádal, který také ihned proti císařským pospíchal, proti
němuž také Waldštein s vojskem svým u městys Lucía) půl třetí
míle od Lipska se postavil.

mm„ Lu. Když císařské i švejdské vojsko jedno od druhého nedaleko
“33:33" od městečka Luci se postavilo, král švejdský na císařské před
Š'eid'w- svítáním dne 16. listopadu udeřiti mínil; že pak té noci velká

mlha spadla a jedno vojsko druhé dlauho na den viděti nemohlo,
od svého předsevzetí král upustiti musel. Mlha když toho dne

') Správně:Schaumburg.
*) Správně: Holcka; NominativHolek.
3) Správně: Lůtzenu.
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vystaupila a se ztratila, císařští na Švejdy z kusův stříleti začali, 1632
jimž Švejdové tak mocně odporovali, až i pěchotu císařskau, která
za vyhozenými příkopy stála a sedum velkých kusův při sobě
měla, z těch příkopův nejenom zpátkem hnali, ale také těch
sedum děl neb kusův jí odňali, z nichž Švejdové, obrátivše je na
císařské, tak stříleli, že císařští napřed stojící ustupovati počali;
což vida Waldštein, svý vojáky mužně napomínal a na nepřítele
aby tiskli, žádal, kteří nabyvše zmužilosti, na Švejdy znova ude
řili, je zpátkem hnali & svých sedum děl zase dostali. Král pak
s svým pravým křídlem, které on sám vedl, na levé císařské
křídlo, před nimiž Charváti stáli, tak mužně udeřil, že Charváti
ustupovati počali a ostatní v tom křídle za sebau stojící císařský
vojáky také ustupovati přinutili, atak to celé císařské levé křídlo
rozraženo byvši, více na utíkaní, nežli na potýkání myslilo.

Té pak chvíle pravé císařské křídlo na levé křídlo švejdské,
které kníže Bernard z Waimaru vedl, tak zhusta střílelo a na ně
tisklo, že ono rozraženo byvši, také ustupovati počalo. I vida to
král, hned Hornovi, polnímu maršálkovi, za levým křídlem císařským
jíti a je stíhati poručil, sám pak svému levému ustupujícímu
křídlu k pomoci pospíchal, svých bojovníkův napomínaje, aby
stali a nepříteli mužně odpírali, ano také sám haufy proti nepřá
telům vedl a to své levé křídlo státi i bojovati přinutil. — V tom
nenadále, když viděti chtěl, kde a kterak by nejlípe na císařské
udeřiti mohl, nenadále díl císařských oděncův neb kyrysařův k němu
pospíchal, který on nemoha tak spěšně pro dalekost, maje krátký
zrak, viděti, od nich obklíčen i také v levé rameno velkau kulkau
střelen byl, od kteréžto silné rány (nebot to rameno nejenom Kra uvod
prostřeleno, ale také roztřepeno bylo) ihned umdlévati počal mm“
a v řeči francauzské k Františkovi Albrechtovi, knížeti Sas-lauen
burgskýmu, promluvil, řka: „Bratře, já jsem již můj díl dostal, vy
pak živobytí vaše jak nejlípe můžete zachovati hledte a mne na
stranu k převázání veďte“ Kníže pak František nejenom od něho
ujetí & jeho opustiti nechtěl. nýbrž vezma jej před sebe na svýho
koně, nebot také kůň pod králem raněný byl, s ním co nejrychleji
mohl, ujížděl; že pak se za nimi někteří císařští jezdci pustili
a je dohonivše, svau pistoli jeden z nich k hlavě toho knížete
Františka přistavil, kterau však rychle rukau svau on kníže odrazil,
spíše nežli vystřeleno bylo, svýho krále, který té chvíle dvojí
ranau, jednau v hlavu a druhau v prsa střelen i také zastřelen
byl, z koně na zem již umrlýho pustil, sám pak maje tvář od
prachu té vystřelené pistole velmi opálenau, těm císařským jezdcům
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1632 do bezpečnějšího místa předce šťastně ujel. — Král nebyv od
císařských poznán, z šatův spěšně svlečený a na zemí od všechněcb
opuštěný ležeti zůstal, jehožto tělo Švejdové po bitvě naleznauce,
do města Wolgastu je vezli, kam také ovdovělá královna švejdská
přijela a následujícího roku do Švejd v šiffu smutkovým vezené
po moři doprovázela, které také dne 22. června měsíce v Štok
holmu pohřbeno bylo.

Někteří kronikáři piší, že když ten král v rameno raněný
do bezpečnějšího místa ujížděl, jeden císařský rejthar neb jezdec,
za ním pospíchaje a jej dohoniv, nenadále ho pozadu střelil,
který zpadna z koně a uvázna nohau v třemenu, na několik kro
čejův od toho koně byl smejkán. Na zemi král ležící tázán byl
od toho císařskýho vojáka kdo by byl? Jemuž král když odpověděl:
„Jsem král švejdský“, to uslyšeje voják, chtěl ho sice na stranu
odnésti, ale uhlídaje rejtharstvo švejdské se blížiti, do hlavy krále
střelil, jej zastřelil a posadiv se na svýho koně, rychle ujížděl.
Král, nebyv od žádnýho poznán, na zemi ležeti zůstal a od koňstva
velmi byl pošlapán, zanechaje pv-sobě Kristinu šestiletau dcerušku
& dědička. O tý Kristině ObŠÍl.:ójší zmínka zde doleji se nachází.

3:33:63: Švejdové, nemajíce žádnau vědomost o smrti svýho krále.
lov-ti- vždy více a více na císařský se tlačili a do nich hustě stříleli,

itaké je opět ustupovati přinutili; hrabě pak Popenhaim, nej—
vyšší polní maršálek. s osmi tisíci císařského vojska od města
Hally právě v čas potřebný k pomoci císařským přitáhl a zajav
několik švejdských vojákův, jich se tázal, kde král stojí a které
křídlo on vede? Jemu když odpovědíno bylo, že vede pravé křídlo,
a on také viděl tehdáž, že to švejdské pravé křídlo tuze na císařské
levé křídlo tiskne a je ustupovati nutí, hned on tomu císařskému
levému křídlu k pomoci přispěl a na pravé švejdské křídlo tak
bojovně s svým čerstvým lidem udeřil, že ono ustupovati muselo;
v tom pak potýkání on nejvyšší polní maršálek Popenhaim smrte—

“3321“ dlně raněný, po půl hodině, když v voze do Lipska vezen byl
. ' a že král švejdský v té bitvě také již zahynul, se dověděl, velmi

rád umřel.
Že pak tehdáž císařské rejtharstvo naposledy pěchotu opustilo

a přímo k městu Lipsku utíkalo, to vidíce Švejdové, celau sílau
mmm ])0-na císařskau pěchotu tiskli a až do tmavé nocí s ní se na bojišti
'“"ŠÍ' L'“potýkali; posledně ostatní pěchota císařská času nočního z bojiště

ustaupiti a za jizdnými k Lipsku také utíkati přinucena byla.
Z obojí strany zmordovaných do devíti tisíc se počítalo. — V té
bitvě přednější auředlníci císařského vojska padli: kníže & opat
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z Fnldy, hrabě Popenhaim, nejvyšší Lan, nejvyšší Westrum, nej
vyšší leiitnant Breda, nejvyšší leiitnant Taxheim, nejvyšší leiitnant
Lampert, nejvyšší leiitnant Kammerhof, nejvyšší de Foves, nejvyšší
Piccolomini amnoho také jak auředlníkův, taki sprostých vojákův
raněno bylo, z nichž také větší díl umřel, jako ;z přednějších;
Berthold hrabě z Waldšteina, nejvyšší Komargo, nejvyšší starší
Brainer, nejvyšší Wicleben a jiní.

Berthold hrabě z Waldšteina, v tý bitvě v nohu těžce raněný,
od Lipska do Prahy k panu otci přivezen byl, kdež on od tý
rány ve středu dne 1. prasince před čtvrtau hodinau po půl noci
v Pánu usnul. — Hraběte Popenhaima tělo také tehdáž z Lipska.
do Prahy přivezeno bylo, které u svatýho Tomáše v kapli v Menším
Městě pražském odkryté, které téhož dne 1. prasince malíř vyma
loval, leželo a potom také s tělem pana hraběte Bertholda Wald—
šteina do sklípka zatím položeno bylo; potom oboje to tělo dne
28. února následujícího roku odtud vyzdviženo, před samým večerem
do Strahovského kostela slavně dle vojanského spůsobu vezeno
a tam pohřbeno, kdež také v přítomnosti Albrechta knížete Wald
šteina latinské kázání se konalo. Následujícího dne Simeon Brosius
z Horšteina, (byl on probošt na hradě pražským při kostele
sv. Víta, byl také arcibiskupa pražského sufragán. arcibiskup
trapezuntský, protonotarius apostolicus, Cské a Kské Mti radda,
comes palatinus, který léta 1642. dne 13. ledna měsíce, maje věku
svýho 74 léta, v Pánu usnul) on Simon Brosius v Strahovským
kostele u velkýho oltáře mši svatau za mrtvé a po ní opat Stra
hovský v počtu 45. Kašpar Kwestemberg (on maje věku svého
69 let, v důstojnosti opatské trvaje 28 let, roku 1640. dne
června měsíce umřel) u hrobu sv. Norberta o Panně Marii mši
svatau zpíval. Kázání toho dne žádné nebylo.

Z švejdského vojska zahynul tehdáž Gustav Adolf, král
švejdský, generál major Isler, nejvyšší Gerstorf, Arnošt kníže
z Anhaltu, hrabě z Turnu, hrabě mladší Šlik, hrabě Niklas, nej
vyšší Winkl a mnozí jiní.

Následujícího dne po bitvě Bernard kníže z Waimaru, který
se správy celého vojska švejdského ujal, vezma do vozu královské
tělo, s celau armádau k městu Waisenfelzu táhl, aby tam sobě
vojsko odpočívalo a saské i lineburgské vojsko, které k Lipsku
Švejdům k pomoci také již tehdáž táhlo, tím spíše k nim se při—
pojilo, odkudž to švejdské vojsko, po ztrátě a zahynutí svého krále
maje ještě 4000 jizdných & 8000 pěchoty, také 5000 saského
i lineburgskýho lidu, do Míšně i do saské země tak dlauho se
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tlačilo, dokad všechna města i jiná místa, kterých se před tím
císařští zmocnili, neopanovalo a císařské z těch dvauch zemí nevy—
hnalo. Když Švejdové po tý bitvě od města Lucí z bojiště k městu
Waisenfelzu odtáhli, císařské vojsko od Lipska, vloživše nejprve
do toho města 32 praporce císařské pěchoty, (to však město Lipsko
Sasové, přitáhnauce k němu, je císařským dne 2. prasince zase
vzdáním odňali) k českým hranicím se hnulo a v Čechách zimní
ležení mělo. Skrze Prahu v pátek dne 3. prasince regement Gre
covskébo rejtharstva do zimního ležení jel; také toho dne Albrecht
kníže Waldštein okolo třetí hodiny nešporní z Míšně do Prahy do
svýho domu s polním maršálkem Gallašem v voze přijel. Násle
dujícího dne dva regementy pěchoty Alt-saské & hraběte Bertholda
Waldšteina do Prahy také přišli, byl však těch třích regementův
dosti malý počet.

Dne 12. prasince v neděli po poledních nejvyšší Bechyň,
následujícího pak dne dva rytmistři a jiní vojanští auředlníci,
kteří v čas tý bitvy u města Lucí z bojiště časně ustranili, jiných
dnův na hrad pražský přivezeni, do Bílý věže i do jiných vězení
dání a následujícího roku, jakž o tom málo níže obšírnější zpráva
se nachází, trestáni byli.

Před tím těch vojenských auředlníkův do Prahy přivezením
dne 8. prasince v středu po všech kostelích v Praze Te Deum
laudamus atd. Tě Boha chválíme atd. zpíváno bylo, že král
švejdský u města Luci na bojišti zahynul.

V neděli dne 27. června měsíce začalo se v Městech pražských,
potom i v celém království českém milostivé léto, které také
v celém křestanstvu se konalo. Toho nedělního dne šla slavná
processí z kostela sv. Víta z hradu pražského do kostela tova
ryšstva Ježišového na Staré Město; druhá processí šla ve středu
2 téhož kostela sv. Víta do kostela Strahovského a třetí šla také
z toho kostela v pátek k svatýmu Tomáši. do Menšího Města
pražskýho; v těch třích kostelích pokaždý zpívaná. mše byla, také
kázání se konalo a processí z těch třích kostelův pokaždý se zase
na hrad pražský do hlavního kostela sv. Víta navrátila. Nařízen
byl také tehdáž po tři dni půst, v středu, pátek a v sobotu, po
dobně svatá zpověď, přijímání velebné Svátosti, ialmužna nařízena
byla, což všechno lid s velkau horlivostí konal.

0 kněžích jednoty Bratrské (neb jak jiní ji jmenovali, pik
hartské) zaznamenáno nacházím 1), že se jich v živobytí roku

1) V Historii o těžkých protivenstvích církve české na str. 851. a násl.
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tohoto 1632. blízko jednoho sta. nachází, kterých se však roku 1623.
okolo dvau set nacházelo, ostatní mečem, morem, nemocmi roz

1632
Knězi pik

hu-tětí mno

líčnými, strachem, zimau, hladem, vězením pohynuli ne tak v ci- zí“bylinek
zině, jako v své vlasti. Do ciziny obyvatelé čeští, duchovní 1 světští,
páni, rytíři, zemané, měšťané i jiný obecný lid, z každého téměř
města, městečka, vesnice, míň i více, odešli, nejvíce do blízkých
míst, totiž do Míšně, do obojích Lužic, do Foitlandu, kurfirštu
saskýmu přináležejících. Mnozí také schránili se pod kníže z Kulm
bachu a margkrabí ben'utské, něco jich také dalo se do Marku
brandeburgského i do samého Hollandu. Kteří do Polska ustaupili,
našli pana Rafaele hrabě z Lešna, vývodu bělského, který na svý
statky je přijímal a v Lešně, v Wlodavě i v Baranově dobrotivě
chovala je věrně hájil; také v jiných polských městečkách, jako
v Ostrorogu pod ochranau hraběnky z Ostroroga a v Skokách pod
panem Mikulášem Rájem z Naglovic, také v Kobylíně pod panem
Abrahamem Seniutau oni přijímáni byli. Královské město Thorn
také jich mnoho přijalo, jimž všechněm větším dílem ochuzeným
a velmi potřebným kníže Kristof Radiwil 1) i jiní milosrdnější svau
štědrosti skutky milosrdné činili. Jiří Rákocy na svá uherská
panství,blíž moravských hranic ležící, jenž byly Lednice a.Pauchov,
také hrabě Turzy, hrabě Elešhazy 9), pan Revay, Nadaždy, Nyary,
\'iskelety na svý statky je přijímali; také takový mnohý z Čech
iz Moravy buď vypověděný, buď samochtě odcházející do svého
knížetství slezského přijal pod ochranu Jan Kristian, kníže březské.
Ačkolivv dvanácti předešlých letech z Moravy a z Čech mnoho
tisíc nekatolických obyvatelův s ženami, s dítkami i s jich čeledí
do rozličných cizých zemí odešlo, předce však roku tohoto 1632.
v samých Čechách a v Moravě více než sedum tisíc samých
dorostlých (mimo malých, kteří rozeznati mezi pravicí & levicí
neumějí) osob na dosti mnohých místech pod mírnějšími vrch
nostmi,jmenovitě v knížetství fridlandském a v kraji Vsetínském
Podpány z Žerotína a z Waldšteina i pod jinými některými ještě
se zdržovalo nekatolických.

Pláteník neb tkadlec Jan Svoboda, ženatý obyvatel pražský,
v městě Nymburce rozený, hned 1629. roku nedostatek najednom
oku počal trpěti, oko druhé také jemu již dávno předtím nechtělo
slaužiti, jsauc ono nevidomé & tak on na obě posledně oslepl.
Inevěda sobě jinačeji pomocti, staral se velmi o to, aby jakým

1)Správně: Radziwill.
') Správně:Thurzo, Illešházy.
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1632 koliv spůsobem zase zrak nabýti mohl. Míval on ve snách i také
ve dne častá napomínání, aby na Svatau Horu 7 mil, blíž města
Příbramě, putoval k Marii Panně svatohorské a při jejím kostelíčku
paustevníkem byl ; on ačkoliv dvě léta pořád o to přemejšlel, (nebot

1629 ono vnuknutí hned 1629. roku míti počal) kterak by se tam
vypravil & zdaliž by tam jíti měl, poněvadž s ním manželka jeho
jíti, ani s ním tam jako paustevnice bydleti nechtěla. Posledně
již jmenovaného 1632. léta vezma jedno pachole, které by ho tam
dovedlo, s ním z Prahy vyšel a do Příbramě dne 10. června mě—
síce již dotčenýho roku přišel. Na Svatau Horu když dne 14. června
již jmenovaného roku přišel, na to poslednější oko uzdraven byl
& dobrýho zraku nabyl; druhé pak oko, dávno vyřazené & poru
šené, zůstalo v svým spůsobu bez vidě'ní.— Jiní zázrakové mnozí
nacházejí se v historii svatohorské 1).

23635511; 0 obecnýho sněmu v Českých Budějovicích 1632. roku drža
Kmovnfci-nýho (sic), jak mnoho kontribuce křižovníci s červenau hvězdau až

1635 1635. roku pro vojsko císařské dáti museli, také co se od téhož
vojska škod a autrat těm křižovníkům nadělalo, toho všeho prav
divá summa tehdáž se vynacházela, totiž: 148909 zlatých, 27 krej

1619 carův, 3 denáry; opět (sic) oni 1619. roku měli škod 11847 kop,
17 grošův, vše míšenských.

“33295111_ Dne 16. ledna tři jizdnív kurfiršta saského vojanští do města
neli. Jabloný nenadále z města Zitavy přijeli a hned 7 městských

domův, také panský dům, slezli, oblaupili, koně, krávy, také 5
měšťanův do Žitavy sebau odvedli, ani je zpátkem domů pustiti
nechtěli, dokad jim město Jabloná 860 říšských tolarův a sud
vína neposlala.

333334133? Dne 13. února don Balthazar de Marradas, španihelského.
mli- také vlaského vojska vůdce, které císaři k pomoci on přivedl,

přijda k městu Žatči s 8000 je oblehl, dobýval a jeho se zmocniv,
zle s měšťany, také s vojáky, zvlášt Charváti s pohlavím ženským,
nepříkladně zacházel; počítalo se tehdáž 500 v tom městě zmor
dovany'ch.

Chmmw Měsíce února celý hauf korauhevný blíž Brandejsa byl pře
13331le paden, jich 300 bylo pobitých, ostatní zajati.

Opět při začátku měsíce dubna, totiž 19. dne, kníže denne

') Míní se tu nepochybně Balbínova svatohorská historie do češtiny
od Matěje Šteyera přeložená. (Jungmann V. 1172.), ač mimo to známy jsou
ještě dva spisy o Svaté Hoře u Příbrami jednající (tamže V. 1166. a 1167.)
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marské Oldřich z Hollsteina s dílem saského [vojska] Žatče města
se zmocnil, 50 mužův zmordoval a ostatní zajal.

Císařští, 4000 toliko silní, měsíce červnak městu Egru při- h.
táhli aono aby se vzdalo, napomínali. Auředník toho města vojanský,
ač k nim z velkých děl stříleti silně dal a zmužile chovati se
začal, on nejvyšší Staaršedel však, že žádnau pomoc daufati
a míti nemohl, město vzdal.

Falkenov město celé s farním kostelem, s školau is domem
raddním až k zámku skrze vystřelení jedné ručnice nenadále
shořelo.

Opět město Egr neb Heb aneb Cheb dne 13. prasince od
saského vojska bylo vzato.

Léta 1633. Dne 17. ledna měsíce dvoje patenty neb ode
vřený listy Albrecht z Waldšteina, kníže saganské, fridlanské,
meklenburgské, včeské i v německé řeči sepsané, zhotoviti a dne
22. téhož měsíce ledna vůbec zavěsiti dal. — Jedním tím listem
voláni byli ti, kteří při vpádu kuríiršta saskýho do Čech a do
Měst pražských nepříteli saskýmu v službě potřebovati se dali,
aby v šesti nedělích před císařský komissaře v Praze se posta
vili; druhý list v sobě obsahoval, kdo by co těm, kteří pro svý
vejstupky a zpronevěření z Čech do ciziny odešli, dlužen byl
aneb svěřeno neb zastaveno něco měl, aby se ve dvau měsících
nejdýle při komissařích v Praze ohlásil.

Císařští auředlníci vojanští, kteří časně z bitvy, u města
Luci minulýho roku svedené, k Lipsku z bojiště ustranili, na
hrad pražský toho minulýho roku měsíce prasince přivezeni
& tam někteří do Bílý věže, jiní do jiných arrestův vsazení,
potom přítomnýho roku v pátek dne 21. ledna měsíce z jich
arrestův vzati a silnau stráží do Menšího Města pražskýho před
komissaře do domu knížete Lichtenšteina vezeni, obvinění a zase
do předešlých arrestův dovezeni byli. Dne pak 24. ledna opět ti
z svých arrestův, dobrau stráží opatření, do obydlí polního mar
šálka Hůlky '), v Menším Městě pražském bydlícího, vezeni, v něm
právně obviněni i slyšáni a odtud zase do vězení na hrad pražský
vezeni byli. — Opět oni dne 11. února z hradu pražského dolů
do Menšího Města do domu knížete Lichtenšteina přivezeni byli
a tam jim ortel čten byl, po něm všickni do Starého Města praž
ského dobrau stráží doprovázeni & v domě raddním vězením zaopa

]) Správně: Holcka.
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1633 tření byli. Dne pondělního na den sv. Valentina, dne 14. února,
ranního času na lešení, schválně na rynku při domě raddním staro
íněstském vyzdviženém, z jedenácti těch auředlníkův čtyři, a jiní
čtyři pod šibenicí, na témž rynku postavené, stati, dva pak na
tý šibenici pověšení byli; při tý pak šibenici leiitnantovi Wingle—
rovi mistr popravní kord vzal a jej o šibenici na čtyry kusy
rozlámal, posledně on Wingler skrze profausa z Měst pražských
vyveden byl.

Nacházel se mezi těmi auředlníky, kteří svý životy tak
hanebně ztratili, nejvyšší Jan Mikuláš z Hagy, něineckýho řádu
rytíř, nejvyšší leíitnant Albrecht z Hoí'kirchu, Vavřince Hofkircha,
o němž vejš častá zmínka se zde stala, vlastni bratr, nejvyšší
leůtnant Jan Foglin (sic), Lukáš Branglian capitain—leiitnant,
Ondřej Torteln leiitnant, Ondřej Watrenberg leíitnant, Jan Kaše
ringer cornet, Jan Burgum, Matěj Kleeblat, oba hejtmani nad děly,
Hyllmager Steicen (sic) rytmistr, Jakub Juda Charvát i jiní,
jichž všechněch jedenácte se počítalo, kteří stati byli; mimo těch
bylo 7 vedeno k šibenici, 4 stati, 2 oběšeni al od armády
zahnán, mezi kterýmižto nacházeli se čtyři stavu panskýho páni
a jedno hrabě.

NB. Jiných 50 jmena byla na šibenici přibita, kteří z té
bitvy ujeli.

ŠŠŽĚFOaŠŠfÍÍ Po tý žalostný exekucí neb popravě hned následujícího dne
116- auterního dsky zemské ponejprv zase odevřené byly v přítomnosti

pana Cbanovskýho'), místosudího, pana Wamberského 9), místo—
písaře, pana Hložka, též registratorův a komorníkův.

3133:sz _ Měsíce února přijelo do Prahy poselství k Albrechtovi knížeti
\vjfigmaiřoo-Waldšteinovi od krále španíhelského i také dennemargského,

' podobně od bratra krále franckýho; přijel také k tomu knížeti
za příčinau Polákův ze Slezska nejvyšší z Donína, který v pondělí
dne 21. února v noci život svůj v Praze dokonal, jehož mrtvé
tělo následující pátek k svatému Tomáši do kostela po sedmý
hodině u večer neseno a tam pohřbeno bylo. — Opět v středu
dne 16. března měsíce k témuž knížeti Waldšteinovi od císaře
z Vídně vyslaní komissaři, biskup vídeňský 3) a Heřman Kwesten
berger, přijeli a co onis ním rokovali a o čem jednali, to v taj
nosti zachováno bylo.

l)Jana Jindřicha.
') Jana Hynka z Rohatec.
,) Antonín.
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Dne 3. máje měsíce on Waldštein z Prahy po hodině osmé
k císařskému vojsku, mezi Plzní a Egrem stojícímu, vyjel, za nímž
v pondělí dne 9. měsíce máje 40 vozův potřebnými věcmi vojan
skými, také 8 vozův samými kaulemi velkými naplněných a 12 men
ších děl, podobně dne 10. i 11. máje mnoho střelby i jiných věcí
vojenských z Prahy k Plzni vezeno bylo.

Dne 19. máje měsíce v noci na pátek, i také dne 22. v neděli
mráz velkau škodu na vinicích a štěpnicích udělal; podobně
26. máje na den Božího Těla sníh a kraupy s deštěm smíšené
pršely.

Švejdští stavové po zahynutí u města Luci svýho krále (s tím
králem koruny švejdské kanclíř přijmím Oxenštyrn '), stavu rytíř
ského pán, do Němec přijel a když on král zahynul, vrchní správu
švejdskěho vojska i jiných potřebných věcí švejdských on Oxenštyrn
dostal) dceru jeho Kristinu, toliko osmiletau panenku, za dědičku
království švejdskěho vyhlásili & vojsko švejdské na tři díly roz
dělili; díl jeden Gustavovi Hornovi dán byl k opatrování země
švábské a elsaské, který se města Memingu, Rainu a jiných měst
švábských, frankovských ibavorských zmocnil; druhý díl toho
švejdskěho vojska dán byl Bernardovi knížeti z Waimaru k držení
Bavor i obojího falckrabství; díl třetí knížeti Jiřímu z Lineburgu,
Knypířusovig) a Baudysovi svěřen byl. Když toho švejdskěho vojska
díl jeden do Slezska, kde se nejvyšší Gec i jiní auředlníci s dílem
císařského vojska nacházeli, nenadále vpadl a císařští jemu k odpo
rování mdlí byli, kníže Waldštein k pomoci císařským do Slezska
generála wachtmistra Gallaše, daje mu několik tisíc císařského
vojska, vyslal, který shromáždiv dosti velký počet sedlákův českých,
dal v horách pomezních lesy sekati & nové cesty dělati, kterými
on Gallaš s vojskem svým šťastně ty hory přešel a do Slezska
cestau neznámau nenadále přišel. Dověděje se kníže Waldštein,
že se do 25 tisíc saského, švejdskěho a. brandeburgského lidu
válečnýho v Slezsku již spojilo, sám s několika tisíc císařského
vojska (zanechaje ostatek císařských vojákův nejvyššímu Holkovi
mezi Plzní & Egrem, aby na nepřátely pozorné oko měl, kdyby
oni do Čech vpadnauti mínili) do Slezska také vtrhl a u města
Nisy se položil, k němuž také hrabě Gallaš s lidem svým císař
ským přitáhl. Poznávaje on Waldštein čas příhodný, na hrabě

') Správně:Oxenstierna.
") Správně:Kniphausenovi.
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starýho z Turnu ana Daubalda 1),exulanty český, kteří od nejvyššího
Arnhaima, jenž byl saského vojska vůdce, pro ochranu pomezních
pevností saských i lužických zanechání byli, nenadále udeřil
a sveda s nimi u Stinavy bitvu, je porazil, dostana 60 praporcův,
12 kusův velké střelby &mnoho vojanských potřeb. Zajat byl tehdáž
mezi jinými on hrabě starší z Turnu a Vácslav Bítovský; onen
svobodný propuštěn, tento do Moravy dodán byl. Kterýžto Bítovský
poněvadž onau rebellií, byv on tehdáž jedním direktorem morav
ským, hrubě nad jiné vinnen byl, proto také on v Brně stat byl 9).

Zmocnil se tehdáž kníže Waldštein všech téměř slezských
měst, jako i Gerlice, Landspergu i Frankfurtu, při řece Odře, odkudž
do Pumrův i do knížetství meklenburgského táhl, kde nedlauho
trvaje, zpátkem zase skrze saskau i míšenskau zem do Čech se
obrátil. Mezi tím kníže z Waimaru, jeden z vůdcův švejdského
vojska, město Řezno opanoval.

Když kníže Waldštein v Slezsku nepřátele skrotil, císařský
generál polní maršálek příjmím Holky, neobávaje se žádnýho
nepřítele, který by do Čech vpadnauti chtěl, s vojskem císařským,
jehož do 20 tisíc mezi Plzní a Egrem leželo, sobě od knížete
Waldšteina svěřeným, z svého stanoviště se hnul a k Lipsku,
říšskému městu, pospíchaje, tam přišel, všeho se zmocnil, Lipsko
oblehl, k němu zhusta stříleti, mnoho kaul ohnivých do něho
vhoditi, město na mnoha místech zapáliti poručil a tak je k vzdání
přinutil. Po vzdání a po vzetí toho města žádal on generál Holky,
aby jeho císařskému vojsku v čtyrmecítma hodinách dvakráte sto
tisíc tolarův měšťané složiti neprodlívali; oni ale nemohauce tak
velkau summu shledati, toliko 60 tisíc tolarův říšských jemu
složili a ještě ty s velkau těžkostí shledali. Vojáci dle svýho
spůsobu, cokoliv v domích měšťanův bohatějších, byvše oni do
města puštěni, našli, všechno brali a město velmi oblaupili. On
generál Holky když poslézeji v Míšni i v Sasích měst mnohých
se zmocnil, je vydrancoval a od města Hall řečeného 15 tisíc
tolarův říšských dostane, k městu Zvíkovua) s vojskem svým
přitáhl, je oblehl, vzdáním dostal a vydrancoval, že pak se v něm
tehdáž morová. rána pokautně rozmáhati počala, on byv také ní
nakažen v krátkých dnech umřel.

Hrabě starý z Martinic s hrabětem Jindřichem z Kolovrat.,

') Správně: Theobalda. ——Beckovský II. 2. str. 351.
') Beckovský II. 2. str. 351.
“) Správně: Cvikova (Zwickan).
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nejvyšším sudím království českého, také s jeho synem, Přibíkem 1633
Jeniškem, podkomořím, i s Kořenským do Prahy z Budějovic se
navrátili a po šestý hodině na hrad pražský přijeli. Za nimi dne
18. září měsíce nejvyšší purgkrabí pražský 1) s nejvyšším komor
níkem království českého panem z Tallenberka také do Prahy
přijel a dne 19. září jiným pánům auředlníkům a saudcům zem
ským v královské kancelláři oni dva, jakožto komissaři císařští,
vůli i žádost císařskau a královskou přednášeli; byli tehdáž pro
ně vyslaní hrabě z Vrtby, mladší hrabě z Kolovrat i Přibík Jenišek.

Dne 13. listopadu nejvyšší purgkrabí pražský z Prahy 503323133;
k Albrechtovi knížeti Waldšteinovi do Litoměřic jel; on pak Wald- ““Žíaů'ťrg'
štein z Slezska do Litoměřic teprva dne 19. téhož měsíce 'v sobotu
přijel & z Litoměřic v pondělí do města Laun (sic), od Waldšteina
nejvyšší pak purgkrabí pražský do Prahy toho dne odjel.

Dne 29. prasince ve čtvrtek kníže František Julius Sas
lauenburg z Vídně do Prahy přijel, navrátiv se s poselstvím,
s kterým od kuríirštův k císaři vyslán byl.

V hrabství Kladském i v Slezsku tak velký mor byl, že Mor velky
málo lidí na živě zůstalo. Také v Tachově i v jiných českých
městech mnoho lidí na morovau ránu umřelo.

Ferdinandovi III. narodil se dne 8. září měsíce synáček Ferdi- Ferdinand
nand, který když císařem učiněn byl, Ferdinandem IV. byl jmenován. 'Ífh'mo

V českém městě Fridlandu velmi se morová. rána rozmá- MomdFrid
hati počala.

Fundatores et restauratores monasterii s. Wenceslai' m OppidoAugustýn-y
Biela pertinentis ad P. P. Erem. Augustinianos. senavraBtmy

Hinko Berka loci dominus, fundator et author istius templi
coenobiique fuit.

Anno 1348. HVnC VIta eXVtVM fLens pLanXIt PatrIa teLLVs 1348
Hunc imperfectum planxerat istud opus.
Perfecit Dietel, quod non perfecerat
Hinko, Baro de Zdiroch nomine, stirpe sepus (sic).

Anno 1421. PragenI aCCenDVnt fratres CaeDVnthe 1421
neCanthe.

Faex Zisscae caeci, caeca vacansque neci.
Succumbunt festo Lucae tam funere moesto
Ira hostis diri, tecta sacrique Viri.
Vos lapides estis, vos rudera bustaque testis,
Quam merito referat nomine Zisska Kaziss.

') Adam z Waldšteina.
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Anno 1633. RestItVIt patres DVX 'ALbertVs erDLauDVs.
Quem, dum vult fabricam condere, condit humus;
Qui legis ista, sacros dígno venereris honore,
Sanctorum cineres Martiríique locum.

Haec inveniuntur in pariete Bielae ad 3. Wenceslaum m.
eundo ad chorum Religiosorum a sinistris versus mouasterium.
Notatum Anno 1700. die 11. Julii.

Léta 1634. Albrecht z Waldšteina (píše to všeckuo, co otom
Waldšteinovi zde následuje. Mikuláš Helwik 1) v svý tištěný Kro
nice) s celým císařským vojskem při počátku tohoto [léta] z Slezska
do Čech se hnul a proti J. M. Cské zápovědi to vojsko v Čechách,
v Moravěi v Rakausích rozložil, nemožný daně na obyvatele
těch zemí uložil, velkau summu na nich vystrašil, obydlí své
v městě Plzni sobě oblíbil a v něm také bydleti počal. Že pak
jemu nenadále k uším přišlo, kterak kurfiršt bavorský, také král
španihelskýi jiní potentátové a mocnářové tuze na to tlačejí,
aby on Waldštein z auřadu svýho složen byl, ano také tehdáž
špunihelský posel conte de Ognate, dostana velkau summu peněz
pro císařskau armádu, nechtěl ani jednoho peuízka vydati, dokad
by jiný místo Albrechta Waldšteina císařskému vojsku představen
nebyl, pročež ihned on Waldštein celý císařský armádě tehdáž
přednášel, že ani vojanským auředlníkům, ani ostatním sprostým
vojákům císařským dvůr císařský zaslaužilý žold dáti nechce,
dokládaje při tom, že on Waldštein také z té příčiny svůj auřad
z sebe složiti chce. — To slyšíce císařští vojáci, žádali ho, aby
to nečinil, dokud by se neukaízalo, zdaliž svůj slušný žold oni
dostanau aneb nedostanau. Svolil k tomu on s tau vejmíukau,
jestli oni při něm všickni státi a s ním držeti budau; což oni
učiniti přísahau se zakázali i také čtyrydceti přednějších auředl—
níkův vojanských v té přísežné přípovědi se podepsalo.

Že pak tý věci před mnohými tajné býti nemohly, ano také
od některých J. M. Cské věrnějších služebníkův vyjevené byly,
z té příčiny císař Ferdinand II. všechněm vojanským _auředlníkům
i k vojákům sprostým písebné poručení dne 18. února vyslal, jim
všem a jednomu každýmu poraučeje, aby se každý auředlník
vojanský, ani sprostý voják s Albrechtem Waldšteinem více neřídil,
nýbrž s Matesem hrabětem Gallašem dotud, dokud by jiný před—

*)Helvicus Nicolaussepsal:Theatrum historíae universalis
Cathol. Protest. a vydal ve Frankfurtč ]. 1644.
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staven jim nebyl, aby se všickni řídili. Podobný listy císař do
svých dědičných zemí, do Bavor i jinam tehdáž také poslal, je
veřejně čísti i zavěsiti dal, dokládaje v nich také to, že toho
Albrechta Waldšteina ijeho pomocníky do achtu dáva a je za
zpronevěřily vyhlašuje.

O tom všem on Waldštein skrze Kwestenberka, od J. M.
Cské k tomu Waldšteinovi poslaného, když zvěděl, snadno se
dovtípiti mohl, kterak se s ním dále díti bude; protož s evangeli
ckými stavy sjednotiti se mínil, i také s Františkem Albrechtem,
knížetem Sas-Lauenburkem, kuríiršta saskýho polním maršálkem,
o to jednal, ano také tehdáž toho Františka do města Řezna
k Bernardovi, z Sas-waimarskému knížeti, vyslal, aby mu aumysl
jeho vyjevil. Podobně dne 14. února měsíce svau tajnau raddu
a kanclíře Jana, Eberhardovýho syna, k Kristianovi, brandeburg—
skěmu margkraběti poslal a přednésti dal, kterak ho císař Ferdi—
nand opět z generálství složil a svau císařskau armádu Matesovi
hraběti Gallašovi, generálovi, polnímu leůtnantovi, k správě dal
i také nařídil, aby on Waldšteina jal a do Vídně ho císaři dodal.
Žádal při tom on Waldštein toho margkraběte, aby on jednoho
svýho plnomocníka do Egru, poněvadž do toho města také kur
íiršta saskýho generál-leůtnant Arnheim, také František Albrecht
kníže Sas-Lauenburg, i také on Waldštein přijede, aby se o potřebné
věci v tom městě Egru společně snésti mohli.

Ležel tehdáž v tom městě Egru regement pěchoty hraběte
Trčky, při němž v tom městě Jan Gordon, nejvyšší téhož Trčky
leůtnant, (jehož Waldštein z vojáka na ten auřad vyzdvihl a jej
kommendantem v Egru učinil) 1 také téhož Trčky nejvyšší wacht
mistr neb strážný, přijmím Lesle 1), bydleli a císaři vždyckny
věrní zůstavajíce, mnoho věcí o Waldšteinovém předsevzetí tajném
slyšeli, i o to se snažili, aby se pravdy dověděli. ——Waldštein,
v Plzni bydleje, každau chvíli hrabě Gallaše i nejvyššího Altrin
gera k sobě očekával a všelijak o tom přemejšlel, kdyby ti dva
nyní jmenovaní vojenští nejvyšší auředlnici věrní zůstali, zdaliž
by on své předsevzetí v skutek uvésti měl, jakož také k svý
straně jiný vojenský auředlníky přitáhnauti umínil sobě.

Začal on tedy od nejvyššího leůtnanta Jana Gordona, z Egru
ho do Plzně k sobě povolal, přátelsky ho přivítal a jeho se tázal,
kterak město Egr v nepřítomnosti hraběte Trčky jest zaopatřeno?
Vojsko, v tom městě ležící, zdaliž se v zbrani cvičiti nepřestává?

') Správně:Leslie, též Lesley.
Boůovůčho PoselkyněII. 8. 14
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1634 Také na jiné věci mnohé tehdáž se co dotazoval, napomínaje
posledně téhož Gordona, aby věrným jeho zůstal, že ho s několika
tisíc lidu válečnýho co nejspíšeji do Slezska pošle, aby se zatím
pomalu na cestu hotovil; a tak ten přívětivau řečí téhož Gordona
od sebe z Plzně do Egru potěšitedlnýho propustil. — Následují
cího dne ráno do města_Egru pro nejvyššího wachtmistra, přijmim
Lesle, poslal, který dříve nežli z Egru k Waldšteinovi odjel, od
včrnýho přítele svýho skrze psaní sobě poslané pravdivau zprávu
o Waldšteinové zpronevěřilosti ačkoliv již tehdáž měl, předce on
2 Egru k městu Plzni vyjel, Waldšteina k Egru již jedaucího,
(dvě stě pěchoty a pět set jizdných ho vyprovázelo, jichž vůdce
byl nejvyšší Butler) také všechny vojenský vozy téhož Waldšteina,
který v krytým voze jel, nenadále potkal & Waldšteinovi pozdra
vení učiniv, tázán byl, co nového se slyší o nepříteli? Lesle, když

„33:53 mu dosti obšírně běhy nepřátelský oznamoval, tázán byl opět od
Waldšteina: „Co pak se o mně rozpraví?“ Jemuž Lesle krátce
odpověděl: „Nic jiného se neslyší, toliko že by J. M. Cská Vaši
Knížecí Milost v nějakau nemilost vzíti ráčila.“ — I řekl Wald—
štein: „Já vám také sám něco nového o sobě povím, totiž že
mne J. M. Cská opět mého generálství, které jsem přinuceně na
sebe vzal, zbaviti aje Ferdinandovi, synu svýmu, králi uherskýmu,
dáti chce, který poněvadž pro svýho věku mladost a pro těla.
autlost k tomu auřadu on Ferdinand ještě neSpůsobný jest, protož
generál Gallaš takové vojsko císařské místo Ferdinanda říditi
a jeho nejvyšším vůdcem býti má.“ Po mnohých jiných řečích
propustil on Waldštein od sebe téhož Lesle, poraučeje mu, aby
zpátkem do Egru pospíšil a o jeho příjezdu Gordonovi i jiným
vyšším vojenským auředlníkům zprávu učinil.

Lesle když se do Egru navrátil, ihned k Gordonovi pospišil,
EBN“W- 0 příjezdu Waldšteinovým, také jakau řeč on s ním na cestě

měl, všechno věrně oznámil. Po malé chvíli proti témuž Wald
šteinovi oba, Jan Gordon i Lesle, ven z města vyjeli, jeho zdvořile
vítali a počestně do města d0provázeli, z kteréžto jich velké
zdvořilosti Waldštein velmi potěšen byl a žádného budaucího
neštěstí od nich se neobávaje, k sobě oba, i také nejvyššího
Butlera, pozval apřed nimi mnoho podezřelých věcí mluvil, které
ačkoliv ti tří vojenští auředlníci dobře pozorovali a domu rakau
skýmu i jiným přivtěleným dědičným zemím škodné býti uznávali
nicméně k tý takový řeči tehdáž oni mlčeti museli, jemuž (W ajd.
šteinovi) ač Lesle, v škotské zemi rozený pán, trochu pochlebovat
začal, však jináče on v svém srdci myslil. — Ti tří auředlníc

“Waldštein &
umrti do
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vojenští domů se od Waldšteina společně navracujíce, ty podezřelé 1634

věci mezi sebau pozorně rozjímati počali, k nimiž posledně nej—ŽOZĚĚŠÍ;
vyšší Butler řekl: „Bratříl domníváte se, že ty podezřelé Wald- 935233?—
šteina řeči k dobrýmu aučinku směřují? Jest-li směřují, následujme
svobodně jeho radu.“l — To on Butler proto mluvil, aby svých
dvauch tovaryšův aumysl a mínění vyzkaumal. Na to Gordon
směle promluvil: „Já raději moje živobytí za císaře dáti a všechnu
krev do poslední krůpěje za něho vyliti chci, nežli abych přísahu,
kterau jsem se J. M. Cské zavázal, mělzrušiti azrádcemi křivo
přísežníkem býti, kterého jsem od mé mladosti ne jináče, než
jako mýho nejmilejšího otce vždyckny miloval a pro něho mau
milan vlast i všechno moje jmění opustil, abych jenom jemu
věrně až do mé smrti slaužiti mohl; a protož také proti němu
ničehož zrádně činiti nebudu, dokad živ budu. Vy pak čiňte, co
se vám vidí a co se líbí, já mínění moje a aumysl nezměním.'
Ta slova uslyšeje Butler, podivil se tak velké věrnosti toho muže
cizozemce a nejenom své mínění on i Lesl důvěrně vyjevil, ale
z svý kapsy on Gordon psaní vytáhl, které jemu hrabě Gallaš
před několika dny poslal, v něm dokládaje, že císař knížeti
Albrechtovi Waldšteinovi opět generálství odňal, i také že téhož
Waldšteina zlé proti císaři škodlivé spuntování již na světlo vyšlo,
které dobrého skončení míti nebude.

Po dvauch hodinách přinešeno bylo psaní do Egru, od Fran
tiška Albrechta, knížete Sas—lauenburgskýho,k Waldšteinovi z Řezna
poslané, které dostana Lesle, Waldšteinovi je dodal i také je od
něho on Lesle k přečtení dostal, jehož obsažení bylo toto: Bernard
kníže waimarský své vojsko již pospolu míti bude a s ním do
místa Waldšteinovi povědomého neprodleně půjde, té jsa naděje,
že také on Waldštein s desíti tisíc pěšího a s čtyrmi tisíc jízdného
vojska k němu se připojí; podobně Birkfeld s lidem a s vojskem
svým do hořejšího falckrabství již vtrhl a toliko dvě míle od
Egru s ním stojí. Při tom on František, kníže Sas-Lauenburg,
Waldšteina že prosí, aby proti němu sto jizdných vyslal, kteří by
ho do Egru dcprovodili, poněvadž s Waldšteinem něco pilného
má mluviti, a s ním že by se rád zejtřejšího dne v devět hodin
ráno v Egru shledal. Po přečtení toho psaní počal Waldštein
velmi pohnutedlně proti domu rakauskýmu před tím nejvyšším
vojanským strážným Leslem mluviti a své nepřátelství patrně
vyjevovati, na jehožto slova rozvážlivě a pozorně on Lesle jemu
odpovídal, i také kterak by se té věci pomocti a prostředkovati
mohlo, návěští daval, ačkoliv jiné myšlení v srdci tajil. I odjeda

13*
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1634 on Lesle od Waldšteina, přímo k nejvyššímu Gordonovi pospíchal
a jemu vyjevil, že nejenom ti všickni, kteří J. M. Cské vždyckny
byli věrní, ale také že isám císař icelý rakauský dům v patrném
a v velkém jest nebezpečenství, kterému jistě nebudau ujíti mocti.
jestli Waldšteina zlý aumysl časně nepřetrhnau. To ti dva nej
vyšší císaři věrní vojanští auředlníci pozorně považujíce, nejvyššího
Butlera sobě povolali a jemu všeho toho dostatečnau zprávu uči
níce, na tom se všickni tři snesli, aby s vylitím své krve is ztrátau
živobytí svého na Waldšteina sáhli a jeho buď jali aneb zamor
dovali; toliko o to se nejvíce radili, kterak by to nastávající zlé
z gruntu vykořenili. — Snesli se sice ti tří nejvyšší předně na
tom, aby všickni vojanští auřcdlníci, kteří se tehdáž v Egru nachá
zeli a s Waldšteinem proti císaři se Spuntovali, zjímáni &do Vídne
císaři dodání byli; ale že ta věc velmi nebezpečná a nejistá. byla
a bez velkého vylití krve státi se nemohla, protož posledně na.
tom se snesli, aby takoví císaři zpronevěřilí vojanský auředlníky.
také i Waldšteina co nejspíše zamordovali, což také následovně
v skutek uvedeno bylo.

Ma'ovmb I že tehdáž dnové masopustní byli, na tom se ti tři, Butler.
"B"“- Gordon a Lesle, snesli, aby Gordon nejvyššího Butlera, hrabe

Trčku, Waldšteinovýho bratrance, i feldmaršálka Illiho 1) k sobě do
zámku, jakožto Waldšteina dobrý přátele, na masopust pozval.
I učinil tak on Gordon a ty tři již jmenovaný pány k sobě
k večeři pozval, kteří přišedše, přivedli s sebau k tý večeři hrabě
Radslava Chinskýho a rytmistra Naimona, kterýžto Naimon těch
proti císaři zpronevěřilých v jich zlém předsevzetí byl sekretářem
neb tajným písařem, a přijdauce do zámku, (jejž Gordon, v něm
bydleje, dobrau stráží opatřiti dal) vesele a skvostné večeřiti
počali. Spíše pak, nežli se ti pozvaní páni do toho egrskýho zámku
sešli, přívětivě ti často zde jmenovaní nejvyšší vojenští auředlníci,
císaři vždyckny věrní páni, totiž: Butler, Gordon & Lesle, spolu
dvauch věrných, nějakýho Roberta Geraldina, Irlendra (byl on při
regementu Butlerovským nejvyšší strážný) a Waltera Deveruxa
se dožádali, aby tu věc pro zachování J. M. Cské i celýho domu
rakauskýho na sebe vzali a při večeři u nejvyššího Gordona
všechny J. M. Cské zpronevěřilý vojenský auředlníky přítomný
a jim dobře již povědomý zmordovali; Edmund pak, přijmím
Burk, nad jednau kumpanií pěchoty hejtman, aby s jedním stem
svého pěšího vojska ulice města Egru procházel a pilně pozoroval.

1) Správně: Illowa.
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aby se žádný rozbroj v lidu nestal. To když se v největší tichosti 1634
všechno zřídilo i taky se k stolu při tý večeři přátelsky sedlo
a při mas0pustném hodování od zpronevěřilých pro zdraví kur
firšta saskýho, který tehdáž J. M. Cské byl velkým nepřítelem,
píti se začalo, nejvyšší Butler veřejné se prohlásil, že on pro
zdraví žádnýho jinýho, toliko pro zdraví J. M. Cské, píti nebude,
poněvadž přísahau se zavázal jemu samýmu až do své a jeho
smrti věrně slaužiti. To pak slyšíc druhá strana Waldšteinova,
proti těm slovům mocně se stavěla, tak že mezi těmi hodovníky ggg; ;;
a masopustníky velká. hádka tý chvíle o desátý hodině v noci “01“
povstala, kterau znamenajíce a svůj příhodný čas vidíce Robert
Geraldin a Walter Deverux, s služebníky svými &dobytými gkordy.
také dobrau zbraní a střelbau opatření, nenadále mezi ty maso—
pustníky vskočili, křičíce: „Vivat Ferdinandusl“ At jest živ Fer
dinand císař! -—Zpronevěřilí znamenavše, že s nimi dobře nebude,
k svým kordům, zvlášť polní maršálek Illo, jakožto muž silný
l hrdinský, sahali & brániti se mínili, ale od věrných císařských

\šickni čtyři: Trčka, Illo, Radslav Chinský & Naimon zmordováni Trčkamo,ina ý,

uyli. Deverux vida, že svůj kord Zlámal a ještě na kníže Albrechta Nninšo'íašf'
Waldšteina že jíti má, partasánu uchytil a s jinými spolu—tovaryši, byli.
také s třicíti vojáky k Waldšteinovému obydlí pospíchal, ku kte
rémužto když přicházel, zbraň jednomu nenadále sice vystřelila,
však z toho žádné vyzrazení, ani pozdvižení nenásledovalo.

Deverux s těmi svými zbrojnými nohsledami k tomu poko
jíčku, v němž Albrecht z Waldšteina již pokojně odpočíval, při
staupiv, žádán byl od jednoho Waldšteinovýho komorníka, aby
jeho pánu v pokojném usnutí překážku nečinil, nýbrž co říditi
a při něm vyhledávati má, aby se tiše & pokojně řídilo; jemuž
Deverux krátce odpověděl: „Není více žádnýho času mau věc tiše
jednati.“ To on sotva dořekl a již komorník z dveří toho poko
jíčku klíč ztrhl a ustranil. Deverux ačkoliv třikráte nohau na
dveře velmi silně udeřil a je odevříti mínil, však nemoha je ode
vřítí, nejsilnějšího svýho vojáka k pomoci vzal a s ním pětkrate
na ty zavřený dveře, rozběhua on se, vší mocí udeřil, po paterém
udeření je odevřel a do ložnice vejda, přímo k Waldšteinovi (který
věděti chtěje, co se děje, jako zmámený, nebot ze sna probuzen
byl, z lože vstal) zbrojně přistaupil a zuřivým hlasem jeho se
tázal, zdaliž on (Waldštein) J. M. Cské a celé německé říše zrádce
a nepřítel jest? Jemuž na tu nenadálau otázku když Waldštein
v tom nenadálém leknutí žádnau rychlau odpověď dáti nemohl,
Deverux svau partazánau nenadále ho prohnal, zamordoval, tělo



214 Kap. XVII. Waldštýnova domnělé zrůda a smrt.

1634 jeho do koberce zaobaliti, na zámek nésti a všechny v jeho obydlí
nalezené psaní i jiný spisy a všechny věci dobře opatřiti dal;
dále se to dne 25., někteří piší 26., února měsíce ').

NB. Nebyla nikdá v tom vůle císařská, aby on Waldštein
bez vyslyšení zamordován byl, ale poručení císařské bylo, aby on
do Vídně dodán byl a z těch věcí, v kterých byl obžalován, sebe
očistil.

Ranního času nejvyšší Butler k všechněm císařským anředl
níkům vojanským pospíšil, jim přísahu a věrnost, kterau jsau se
J. M. Cské zavázali, připamatoval a že Waldštein již zamordován
jest, vyjevil; oni slyšíce to, svau přísahu obnovili a že všickní
císaři do poslední krůpěje svý krve věrní zůstati chtějí, jedno
svomě slibovali. Na to ihned on Butler sto jizdných, který pro
lepší bezpečnost František, kníže z Sas-Lauenburgu, od Waldšteina.
v svém psaní nedávno žádal, proti tomu knížeti z Egru poslal,
kteří také ho na cestě k Egru jedaucího potkavše, jej doprovázeli
a když s ním oni blíž města Egru již přijeli, vůdce toho vojska

“133,53“ tázal se knížete, řka: „Nejosvícenější kníže! také-li by jste ráčili
“i“" spokojen býti, kdyby nejvyšší Butler Vaší Knížecí Milost přímo

k J. M. Cské, jakožto jednoho zajatýho, do Vídně poslal?“ Kníže
podivil se těm slovům a odpověděl: „Kterak by to býti mohlo,
poněvadž já k Waldšteinovi s poselstvím vyslán jsem a také od
něho toto vojsko pro lepší bezpečnost cesty dostal jsem.“ — Ale
když jemu ten vůdce vyjevil, že zrada již vyzrazena jest a nejenom
Waldštein, ale i jiní jeho se přidržející zmordováni jsau, teprva
se on kníže ulekl & tomu vůdci tisíc dukátův dáti připověděl.
jestli ho zpátkem k svým propustí; on ale všemožně se vymlanval
i pravdivě dokazoval, že jeho žádosti nemůže učiniti zadosti.
A tak on kníže nejenom do města Egru přiveden, ale také císaři
do Vídně poslán byl. Nejvyšší Butler, také Walter Deverux, toho
Butlera leiitnant neb zástupník, do Vídně jeli a tam císaři toho

333352; celýho příběhu pravdivau zprávu učinili. Císař Butlerovi skrze
"32:50 tehdejšího biskupa vídeňskýho zlatý řetěz poslal, při němž také

velký zlatý peníz visel; mimo toho zlatýho řetězu také zlatý klíč
Butlerovi daroval a jeho nejenom svým komorníkem učinil, ale
také ho do hraběcího stavu vyzdvihl i některý zamordovanýho
knížete Waldšteina statky v Čechách ležící jemu daroval.

1636 On Butler léta 1636. v Menším Městě pražském umřel a na

]) Spravnější datum jest 25.
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den sv. Matěje v kostele Panny Marie Sněžné v Novém Městě
pražském byl pohřben.

Walter Deverux také od císaře mimo jiných darův zlatý
řetěz dostal. Jiným auředlníkům, kteří se tehdáž v Egru nacházeli
a s dvaumi již jmenovanými auředlníky císařského vojska věrní
J. M. Cské zůstali, po dvadcíti tisíci zlatých rejnských dáti císař
poručil.

Císař, pamatujíce na duši Albrechta z Waldšteina i na jiný
s ním v Egru zamordovaný vojanský auředlníky, tři tisíce mší
svatých v Vídni za jich duše slaužiti dal, aby jim Bůh na onom
světě milostiv býti ráčil.

Po zamordování těch auředlníkův vojenských v Egru také
jiní, kteří s těmi zpronevěřilými srozumění měli, na rozličných
místech v Čechách, jak v Praze, tak i jinde, nenadále a tiše
zmordovéni byli a hrabě Pikolomini města Plzně se zmocniv,
téhož města vojanskýho hejtmana z pistole zastřelil, proto že
s knížetem Waldšteinem měl také srozumění. — Až dotud Mikuláš
Helvik v svý Kronice.

Dáleji ještě on Mikuláš Helvik také i to, co mnozí za věc
pravdivau držejí, o tom knížeti Waldšteinovi píše. — Když se díl u
švejdskěho vojska s saským i s brandeburgským vojskem minulýho
roku 1633. v Slezsku spojil, proti vojsku císařskýmu všickni tří
společně se hnuli i také mnohý malý půtky a šarvátky s císař
skými měli. Mezi tím vyslal kníže Albrecht Waldštein hrabě Trčku
s jedním trubačem do nepřátelského ležení k Arnheimovi, jenž
byl generál-leůtnant saského vojska, žádaje ho, aby'on Arnhaim
s hrabětem Trčkau k Waldšteinovi do císařského ležení přijel, že
s ním o věc velmi pilnau, potřebnau a užitečnau rozmlauvati
chce; ale Arnhaim Waldšteinovi povědíti dal, že to učiniti nemůže.
Když pak on Waldštein hraběte Trčku podruhý k tomu Arnhai
movi poslal a jeho, aby k němu přijetí neprodlíval, poněvadž na
jich austném rozmlauvání lvelký užitek celý německé říši záleží,
opět žádal, tau' žádostí on Arnhaim byl pohnut a vezma s sebau
2 strany brandeburgské nejvyššího Burgdorfa a z strany švejdské
nejvyššího-Bicana, do císařského vojenského ležení k Waldšteinovi
přijel, k němuž Waldštein po přátelském pozdravení a přivítání
následovně mluviti počal: „Poněvadž císaři a knížatům říšským
z nedostatku peněz nemožná věc jest déleji vojnu vésti, ano také
on Waldštein že nevinnau krev křestnnskau déleji dle dobrého
svého svědomí vylévati nemůže, protož na to všemožně že již
myslil, kterak by v křestanstvu veřejný a stále trvající pokoj spůso
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biti mohl, který aby k svýmu dávno vinšovanýmu konci přišel,
následující punkta k pozornému považování že přednáší:

Předně, on Albrecht Waldštein s korunau švejdskau, s kur
hrštem saským ibrandeburgským že věčný pokoj zavříti míní
a kdyby císař k němu tak, jak by on zavřen byl, svoliti nechtěl,
aby k němu vojanskau mocí přidržán byl;

za druhé, všechna stara nadání a obyvatelům německé
říše i dědičných zemí od císaře vzatá, aby jim navrácena i potvr
zena byla. Podobně těm všem, kteří 2 své vlasti do ciziny vyhnáni
byli, když se zase oni do vlasti navrátějí, aby jim odňata zboží,
která koliv on od císaře dostal, že věrně navrátiti chce i také
skutečně navrátí (sic);

za třetí, všickni Jezuviti, jakožto obecnýho pokoje rušite
lové, aby z německé říše vypověděni byli;

za čtvrté, obecná přípovídka: Haereticis non est servanda
fides, Kacířům že se víra zdržeti nemá, aby v nic uvedena,
víra jim všemožně a cele držána byla a cokoliv se již připoví, to
aby se také skutkem plnilo;

za páté, že pak švejdská koruna o to nepochybněusilovati
bude, aby všechny vojenské autráty od říše německé ty' koruně
navrácené byly, což poněvadž se v těchto nynějších válečných
příbězích státi nemůže, na jistý terminy aby o to ta koruna
švejdská s německau říší jednala a odtud těch měst, kterých se
ona v této vojně zmocnila a je dosavad v svý moci ma, pokojně
užívala, dokad by snešené smlauvy summa buď v penězích neb
v jiných užitcích složena nebyla a tý koruně zadosti se nestalo.

za šesté, kurfiršt saský a brandeburgský všechnyvojanský
autraty aby prominuli a je nikdá na říši německé nevyhledávali;

za sedmé, vojsko, kterékoliv se dosavad v říši nachází.
aby zdviženo a proti auhlavnímu nepříteli Turku do Uher po
sláno bylo.

Mimo těchto sedmi punktův on Waldštein ještě jiný čtyry,
jeho vlastní osoby se tejkající punkta, který týž Mikuláš Helvik
v svý Kronice klade, doložil a jsau následující:

Předně, kdyby on Waldštein na království české měl
vyzdvižen býti 1), (nebot jeden hvězdář, jak často zde jmenovaný

') O tom jmenovitě píše se v Dvorského Historických dokladech
o záměrech Albrechta z Waldštýna, aě dosud rozhodnuto není, jakého úm
stenství sám Waldštýn ve všech těch jednáních měl a zdaliž skutečně po
české koruně toužil.
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Mikuláš Helvik píše, tomu Waldšteinovi korunu království če
ského z nějakého hvězdářského umění a z tajemství předpovídal)
že nejenom pro víru z Čech všechny vyhnance zase do Čech
přijíti a jim odňatý statky zase navrátiti, ale také svobodu
v náboženství dovoliti & dědice Fridricha falckraběte na jich
dědičné kuríirštství dosaditi chce; '

za druhé, místo knížetství meklenburgského, které on
Waldštein od císaře za svau věrnau službu dostal, také místo
jiných sobě přináležejících panství, aby jemu Waldšteinovi marg
krabství moravské dáno bylo;

za třetí, Maximilián, kurfiršt bavorský, poněvadž nejpřed
nější původ byl té hanby, že on Waldštein z generálství svého
před třími léty složen byl, na které však zase dosazen jest, že on
tomu kurňrštu zem při Ensu ležící mocně vzíti a jí sobě k vyna
hražení svých škod přivlastniti chce;

za čtvrté, žádal také, aby jemu švejdské, saské i brande
burgské vojsko dáno bylo, které by on s císařským spojiti &císaře
k podepsání takovýho pokoje, kdyby on mezi nimi zavřen byl,
tím snázeji přinutiti mohl.

Ty všechny punkty když kurfirštu saskýmu i brandeburg
skýmu generál Arnhaim od Waldšteina poslaný dodal, oni pozorně
je přečtauce, svých následovních osum punktův také doložili a je
Waldšteinovi skrz téhož Arnhaima poslali, totiž:

Předně, aby císař všechno svoje vojsko z německé říše
vyzdvihl a je z vojny propustil; za druhé, biskupství magde
burgské i halberstatskě aby jim ijich synům postaupeno bylo;
za třetí, katoličtí páni sjednocení aby koruně švejdské všechny
vojanské autraty vynahradili a vojsko švejdské aby z říše německé
vytáhlo; za čtvrté, všickni Jezuviti aby od světských dvorův,
totiž od potentátův i z celé německé říše vypověděni byli; za
páté, těm dvaum kurňrštům na vynahražení autrat vojanských
aby jim Slezsko postaupeno bylo; za š est é, svoboda v náboženství
aby svůj průchod všudy měla; za sedmé, místo osmi tůn zlata,
které císař kurňrštu saskýmu jest dlužen, Hořejší Lužice, které
císařští jemu mocně odňali, itaké půl království českého dědičně
aby postaupil; za osmé, Fridricha falckraběte syn aby na kur
firštství otce svýho skrze pomoc Albrechta Waldšteina dosazen byl.

8 těmi osmi punkty generál-leůtnant saského vojska Arnhaim,
vezma s sebau nejvyššího Borkersdorfa, brandeburgskýho kurňršta
plnomocníka, také nejvyššího Felsu, koruny švejdské plnomocníka,
do ležení císařského k Albrechtovi Waldšteinovi podruhý jel
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a s ním začatý pokoj zavříti měl. Ale Waldštein před zavřením
toho pokoje žádal, aby mu knížetství vratislavské, svídnické
i velko-glogovské postaupeno bylo, čemuž ti plnomocníci ani rozu
měti nechtěli, ani nemohli, nýbrž vidíce oni věc býti k skoncování
předsevzatého pokoje darebnau, nic nevyřídivše, rozjeli se.

NB. To co jsem zde o knížeti Waldšteinovi dotkl, dotkl
jsem proto, aby každý pravdivý grunt věděti mohl, v čem nepřá
telé toho někdy slavnýho pána stíhali a mnohé jiné pohoršlivé
věci ti jeho nenávistníci otom pánu, císaři vždyckny věrnýmu,
nejenom z pauhé proti němu kyselosti sepsali, které tak maudrýmu
a již věkem sešlýmu šedivci nikdá na mysl přijíti nemohly, ano
také ho při J. M. Cské nepravdivě a těžce obžalovali a posledně
aukladně ho zamordovali, obávajíce se, aby, kdyby on při živobytí
zachován byl, dáleji od něho ti jeho protivníci přesvědčeni a od
císaře přísně trestáni nebyli. — Zdaliž ale tomu všemu. co otom
knížeti Waldšteinovi často zde jmenovaný Mikuláš Helvik ijiní
téhož knížete protivníci psali, věřiti máme, z následující zprávy
poznati můžeme:

NB.Huc ponatur vindicata innocentia ejusdem
Waldsteinii per Turrinum conscripta; habetur in
mea Agnesiana bibliothecula, et post illam adjici
atur, quod sequitur').

Spíše nežli tato obrana vůbec vydána byla, nenadálá smrt
téhož Albrechta Vácslava Evsebiusa hraběte z Waldšteina, fridlan
ského, meklenburgského, saganského a glogovského knížete, od
lidí tehdáž rozdílně považována byla, když ji někteří za sprave—
dlivau, jiní pak za nespravedlivau a tyranskau uznávali. Po jeho
pak aukladném zamordování panství jak jeho, tak také jiných
zmordovaných a vejš i v následující kapitole jmenovaných vojan
ských pánův císařských auředlníkův k ruce císařské pobrána byly,
z nichž některá prodána, jiná auředlníkům vojenským císařským
v jistý summě zdržalýho žoldu dána a ostatní jiným darována
byly. — On tak pán slavný, zemí císařských obhájce věrný
a nepřátelům protivník, neměl tak ohavně zamordován, ale J. M. Cské

') Apologie Waldštýnova měla sem býti vložena, ale nestalo se tak.
Máme-li slovem Turrinum rozuměti hraběte Thurna, pak jest veliká. škoda,
že apologií jeho Beckovský doložiti zapomněl, neboť ani nejúplnější sehrání lite
ratury o Waldštýnovi S chmidem zpořízené(Wallenstein Literatur 1626—1878)
nezná podobného díla od Thurna. A že na nějakou současnou apologií
mysliti musíme, vysvítá hned z následujících slov nahoře položených.
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do Vídně, jak již vejš dotknuto jest, dodán býti, aby on nepřá
telům svým na jich přednesené žaloby odpovídati a sebe obvině
nýho očistiti mohl, který v městě Egru tak ohavně dne 25. února
měsíce byl zamordován, dne pak 27. máje měsíce v auterý
léta 1636. na noc do Prahy z města Stříbra tělo jeho přivezeno
a v domě Šternberkovským v Menším Městě pražském u hraběte
Maximiliána z Waldšteina přes noc ležeti zůstalo, následujícího
dne ráno k městu Jičínu vezeno a tam v kostele Kartuziánským
blíž města Jičína (ten kostel i klášter Kartuziánský on Albrecht
z Waldšteina vystavěti dal i nadal) v jedný kaple po pravý straně,
když se do kostela vchází, počestně pohřbeno bylo, kde ono
dosavad odpočívá a radostného z mrtvých vstání očekává.

Dne 26. (sic) února nyní 1634. roku připomenutýho bídně
zahynul ve Hbě neb v Egru Albrecht zde často jmenovaný z Wald
šteina, který přes zimu roku tohoto bytem v Plzni, dokud odtud
před nešťastným zamordováním do Hba neb do Egru neodjel,
znamení své rozšafnosti, pokory a volnosti to v městě Plzni
zanechal k památce věčné, že dokavad vtom městě bydlel, jakožto
nejvyšší auředlník vojanský a opatrovník, nikdá on klíče od bran
města Plzně neosoboval sobě, nýbrž je při auřadě konšelským
zanechával. A to také těch městských klíčův schránění ráčilajest
J. M. Cská a Kská, když Plzeňským všeckna předešlá obdarování
potvrzovala i novým nadáním rozmnožovala, (zvláště nápisem
Slovutn ých magistrát neb konšelskau společnost obdařovala)
také per privilegium (jistým nadáním a milostí) vysaditi a nadá
ním milostivým potvrditi, aby v času a přítomnosti jakýhokoliv
commendanta, vrchního v témž městě bydlícího vojanskýho řiditele,
vždyckny a věčně za purgkmistrem téhož města se chránily
a zůstávaly.
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Poslední příběhové, kteří se až do vykročení z světa císaře
Ferdinanda II. dáli.

1634 Po neštastném zahynutí často jmenovanýho Albrechta Wald—

[f'lťfdiggjgíšteina, Ferdinand, uherský a český král, císaře Ferdinanda II.
“3833le nejstarší syn, vrchní správy vojanské se ujal, v zemí císařských

lid válečný najímal, s ním do ležení císařského do Čech pospíchal
& spíše nežli on Ferdinand král k tomu ležení do Čech z Vídně
odjel, generála hraběte Gallaše, také Altringera, Isolana i jiný
vojanský auředlníky k sobě do Vídně povolal, tam s nimi raddu
držel, na několika vozích peníze do Čech k zaplacení vojákům

Ani'cdlnikypovinnovanýho žoldu poslal a některý vojanský auředlníky, kteří
“312333“5 Waldšteinem tajné jednání mívali, totiž: Jindřicha Juliusa, kníže

z Sas-Lauenburku, nejvyššího Štofftenbergera 1),nejvyššího Špora 9),
Losi, nejvyššího Mohrwaldas) i nejvyššího Hamerle z Vídně do
Čech k císařskému ležení zajaté poslal; nejvyššího pak Šod
koče i jeho leutnanta neb zástupníka Fraibergera v zajetí víden
ském zanechal. Sám pak on Ferdinand, uherský a český král, při
konci měsíce máje z Vídně do Čech k císařskému vojsku vyjeda,
(s ním také mnozí auředlníci vojenští, totiž: hrabě Trautmansdorf,
nejvyšší Tifienbach, hrabě Gallaš, nejvyšší leíitnant hrabě Altringer,
hrabě Isolani i jiní mnozí do Čech k císařskému vojsku jeli) to
celé vojsko přijeda on do Čech, shlížel. Na to v krátkým čase
mnozí páni (kteří s Albrechtem Waldšteinem tajně srozumění
mívali i také když slyšeli, že on opět z jeho generálství propuštěn

“35.53.1111bude, jemu se zapsali, že mu vždyckny věrní a poslušní býti
chtějí) na jich živobytí i na statcích v městě Plzni trestáni byli,
totiž nejvyšší Špor, nejvyšší Kehraus, nejvyšší Uhlenfeld, nejvyšší

|) ?
') Správně: Sparra.
*) Jmenoval se Mohr von Wald.
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Wildperger, nejvyšší Mohrwald, nejvyšší leůtnant Petr Losi, nej
vyšší leůtnant Hamerle, také rytmistři, hejtmani, wachtmistři
neb strážní (všech osob šestnácté bylo) i také osum plzeňských
pánův raddních v tom městě na schválně vyzdviženém lešení všech
osob čtyrmecítma stínáno bylo; ostatní obvinění na milost při
jati byli.

Arnhaim, vojska saského vůdce, hned při počátku jara do
Lužic, také i do Slezska vtrhl a spáleného města Budišiny (Bauzen)
se zmocnil; neboť téhož města nejvyšší vojanský strážný, císařský
generál Gec, zvěděv, že se nepřítel blíží, dal předměstí zapáliti,
oheň z předměstí do města se dostal, je zapálil, které nejenom
téměř všeckno shořelo, ale také mnoho lidí shořelo, odkudž ou
generál Gec přinucen byl s vojskem svým odjetí a k městu
Lehnici přitáhne, u něho se položil. Arnhaim pak, zmocniv se
toho spáleného města Budišiny, hnul se k městu Gerlici a najda
je od císařských také opuštěné, svým vojskem, jako i Budišinu,
je obsadil; na to on hnul se od Gerlice do Slezska a když se
k městu Lehnici blížil, hned generál Geo při městu Lehnici maje
4 tisíce pěchoty a osum tisíc jizdných, do šiku vojanskýho proti
Sasům je postavil. I vidíce to Sasové, mužně na císařské udeřili,
jich do čtyr tisíc na bojišti porazili, do čtyr set zajali, mnoho
praporcův, také všechny kusy i špížný vozy dostali, ostatní
císařské ustaupiti přinutili, za nimi ač Sasové bezpečně jíti a je
stíhati mohli, však zůstali oni při Lehnici & císařští při městě
Kladska ležeti. Tehdáž ti Sasové takové scestnosti, ohavnosti
i tyranství nad mužským i nad ženským pohlavím, také nad starými
i mladými lidmi provozovali, až hrůza jest na ty scestnosti
mysliti, které také pro jich ohavnost zde mlčením pomíjím.

Po tý u města Lehnice císařského vojska porážce Ferdinand,
uherský a český král, přívětivé i velmi pohnutedlné psaní k saskýmu
kurfirštu poslal, jemu věděti dávaje, že pan otec jeho Ferdinand
císař plnomocenství mu dal, dávno již začatý, však již odloženýho,
veřejnýho pokoje se tejkající artikule obnoviti a o stále trvající
pokoj rozmlauvati, jakož také, že již tři komissaři, hrabě Traut
mannsdorď, pán z Kwestnberka a doktor Gebhard, do českého
města Litoměřic od strany císařské vyslaní jsau a tam na J. M.
Kurfirštskau aneb na jeho pány komissaře očekávají. Na tu před
nesenau žádost kuríiršt saský z své strany neprodleně do toho
města Litoměřic svý komissaře vyslal, totiž Gebharda z Miltice,
Fridricha z Meče & doktora Opela. Ačkoliv 0 pokoj v tom městě
Litoměřicích, také poslézeji i v Pirnu, saským městě, všemožně
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1634 se jednalo, nicméně on kuríiršt saský od začatého nepřátelství
nepřestával, nýbrž z Slezska celau vojanskau mocí do Čech opět

CŽŽŠOÍŽĚŘ.vtrhl a k Litoměřicům, aby se tam s švejdským vojskem (s kterým
se don Baltazar Marradas, maje pět regementů jízdného a tři
regementy pěšího vojska císařskýho, potýkati začal) spojil, na
pomoc pospíchal, kamž také oni Sasové v pondělí dne 17. července
přitáhli a s Švejdy, jichž vůdce byl generál Panyr, také se spojili.
Don Baltazar vida švejdské i saské vojsko již býti sjednocené
a nemoha obaum dostatečný odpor činiti, od Litoměřic přes řeku
Labe hned následujícího dne přešel & za sebau dřevěnný most,
po kterým jeho vojsko přešlo, rozházeti a zkaziti dal, aby za ním
nepřátelé jíti nemohli.

rám-11:11:13; Sasové toho ještě dne auterního 18. července vzdáním
novali. dostavše město Litoměřice a je obsadivše, k městu Mělníku se

hnuli a to město také vzdáním dostanauce. přes Labe řeku most
dřevěnný udělali a přes něj přejdauce, k Praze pospíchali; o tom
jich rychlém příchozu zvěděvše časně páni královští místodržící,
dne 22. července v sobotu, vezmauce s sebau korunu království
českého, ranním jitrem z Prahy do Českých Budějovic odjeli
a nepřátelům šťastně, ač dosti pozdě, ujeli.

Před polednem toho sobotního dne hrabě Kolloredo i don
Baltazar Marradas s vojskem císařským od Brandejsa k Praze
přitáhli, na Špitálsku před Pořičskau, jinak před Špitálskau, branau
trochu odpočinuli, odtud ještě toho dne Prahu prošli a na Bílý
Hoře vojanské ležení zarazili; zvěděvše pak oni, že obě armády
nepřátelské, saská i švejdská, přímo k Praze tahnau, do Prahy
s tím svým císařským vojskem ustaupili, aby ji, kdyby se o Města
pražská nepřítel pokaušeti a je dobývati chtěl, hájili. — Sotva
oni z Bílý Hory do Prahy vešli, oboje to vojsko, saské i švejdské,

Suovok ve středu dne 26. července na den svaté Anny na Bílau Horu
Ššňfosz'Ě':přitáhlo a na ní se položilo, chtěje Prahu dobývati aneb ji vzdáním
s'ejdo'é' dostati; ale že jim ihned, když se oni o Prahu pokaušeti počali,

mužně odpíráno bylo, proto v pátek dne 28. července počali se
ti nepřátelé tišiti a následujícího dne sobotního z Bílý Hory jinam

Meatmno-se vyhostili, město Egr, Kutnau Horu, Králový Hradec, Žatec,
3321.51 Nymburg i jiná v Čechách města snadně opanovali, je oblaupili

a velké nepřátelství provozovali. Město Nymburg, že jim mužně
odpíralo a vzdáti se jim nechtělo, do něho oni Sasové zrádně
vejdauce a jeho se zmocníce, všechno v něm, co živo bylo, zmor

„mmm , dovali, domy laupili, hůře s tím městem, nežli hrabě Tilly s městem
““;““- Magdeburkem zacházeli, celé město spálili a jeho předešlau slávu
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v hromadu kamení proměnili, v kterém takové vylití nevinné krve 1634
tehdáž bylo, že krev potůčkami z městské brany ven tekla 1).
Podobné nepřátelství oni Sasové v městě Žatči páchali.

Když pak Lamboj s dílem císařského vojska Kolloredovi 132W *
a den Baltazarovi, kteří před saským a švejdským vojskem od
Litoměřic do Prahy ustaupiti museli, k pomoci přitáhl, na saské
a švejdské vojsko tak dlauho oni tiskli, až je ven z Čech vytiskli
a vyhnali. Mezi tím předce s císařem a s saským kurňrštem
0 pokoj se rokovalo.

To když se v Čechách dálo, Ferdinand král město Řezno Cíl—Hgob
maje svým vojskem císařským, jehož se do třidceti, jiní píší do
šedesáti tisíc nacházelo, (u města Plzně 25 tisíc, totiž: 15 tisíc
pěšího a 10 tisíc jizdnýho Ferdinandovýho lidu vojanske'ho, též
116 děl neb velkých kusův toliko se počítalo) obležené a vojenské
chytrosti on tehdáž užívaje, tak se stavěl, jako by to město dobý
vati sobě nedůvěřoval, své ležení od toho města vyzdvihl a od
města, zanechaje při něm nemnoho bavorských vojákův, odtrhl,
z čehož mnozí saudíli a jináče se nedomnívali, nežli že on Ferdi
nand do Čech půjde a před nepřátely to království hájiti bude;
protož také Švejdové, kteří tehdáž to město v své moci měli, oto
se nestarali, aby je dostatečným k odporování vojskem i jinými
potřebami zaOpatřili, až když viděli, (ač již tehdáž pozdě bylo)
že Ferdinand král, nedbaje na to, že se nepřítel některých měst
v Čechách zmocnil, k Řeznu se nenadále navrátil, je oblehl,
mužně dobýval i je také posledně na jistau, s obleženými Švejdy
učiněnau smlauvu, dne 12. července dostal a do něho tisíc vojákův
císařských pod Správu nejvyššího Golče položil. Přes deset tisíc
císařských (sic) vojákův dílem zmordovaných, dílem jinak ztracených
při tom městu Řeznu se počítalo, které Bernard, kníže sas-wai
marský, ani potřebným vojskem, ani penězy, ani špíží nezaopatřil
a když on z toho města před jeho obležením hlauběji do švabský
země s dílem švejdského vojska vyjel, v tom městě toliko 306
centnýřův ručničního prachu zanechal, z něhož na jednom místě
za jednu hodinu přes šest centnýřův a při samým posledním
šturmu 63 centnýře, jiných pak časův tolik centnýřův toho prachu

.) O tom píše se vNaději (str. 600.): „Město Nymburg nad Labem, že
se vzdáti nechtělo, silně nepřátelům odpírajíc, po násilném dobytí všeckno
spáleno, zbořeno a s obyvateli všemi, jako někdy Magdeburg, v nic uvedeno
bylo,které až dosavad k své předešlé osobnosti přijíti nemůže.“
Avšak v Naději klade se to mylně k r. 1631. — Viz nahoře str. 103. pozn. ].
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Švejdové z města proti císařským vystříleli, že císařští, když to
město Řezno vzdáním dostali, toliko 39 centnýřů toho prachu našli.

V čas obležení toho města švejdský generál Gustav Horn,
přicházeje obleženým Švejdům k pomoci, město i hrad Landshut
mocně dobýval a to oboje také dobyl; když pak v tom Landshutu
obleženým na pomoc s dílem císařského vojska hrabě Altringer
pospíchal a přijda on do předměstí právě toho času, když Švejdové
k šturmu běželi, nenadále a divně zastřelen byl ').

Po vzetí města Řezna Ferdinand, španihelského krále bratr
a svaté římské církve kardinál, s desíti tisíci španihelskěho
i vlaského vojska do Tyrolu přijeda, tam od arcikněžny Klaudie
vdovy i od jiných vzáctných pánův v městě Inšpruku slavně vítán
i'od nich také slavně ctěn byl, chtěje z tyrolské'země do špani
helského Nydrlandu přímo jeti a zajeda on do Rotenbergu, tam
knížete z Feria vojsko španihelské vyzdvihl a k svému je připojiv,
do 15 tisíc svau armádu silnau spůsobil: Ferdinand pak, uherský
a český král, od Řezna k městu Nerdlingu s vojskem svým když
se hnul, ktomu kardinálovi pana de Grana do Tyrolu poslal,
žádaje kardinála, aby pospíšil a s vojskem císařským u Nerdlingu
aby se spojil, že ho odtud on Ferdinand král až k řece Rejnu
dá. doprovoditi, odkudž potom až do Nydrlandu svobodně bude
mocti jíti. — Kardinál, ačkoliv to co nejspíše učiniti připověděl,
však že tehdáž od svý sestry, Ferdinanda, uherskýho a českýho
krále, manželky, nenadále psaní dostal, která ho prosila, aby k ní
do Pasova, kam ona z Vídně schválně přijela, aby s ním tam
rozmluviti mohla, přijel, pročež do téhož města k ní on přijeda,
u ní pořád tři dni se zdržel. Na to z Pasova hnul se on do Bavor
& od kuríiršta bavorskýho Maximiliána do města Mnichova, neb do
Minichu, slavně uveden i ctěn byl, k němuž král Ferdinand jednoho
posla za druhým posílal a jeho žádal, aby k němu s vojskem
svým pospíšiti neprodlíval, poněvadž Bernard, kníže waimarskě,
i Gustav Horn se spojili a s vojskem svým šýejdským na císařské
vojsko, jehož nejpřednější vůdce byl on Ferdinand král, při Ner—
dlingu stojící, udeřiti chtějí. Kardinál na tak pohnutedlnau toli
kerau žádost svýho pana švagra hnul se z Mnichova & přímo
k Nerdlingu s vojskem svým pospíchal, proti němuž král na půl
míle od ležení vyjel a když od sebe na padesáte kročejův ještě
vzdáleni byli, z svých koní zstaupili, proti sobě šli & přijdauce

') Má se za to, že zastřelen byl od svých vlastních vojákův, kteří mstjli
tak zavraždění Waldštýnovo.
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k sobě, vespolek se objali a posadivše se zase na svý koně, 1634
k císařskému ležení, daje král kardinálovi, jakožto tak vzáctnýmu
hostu &.svýmu milýmu panu švagru, pravau stranu, vesele jeli.

Ti dva mocnářové když svá vojska spojili a město Nerdling Unser-3111-2!
silně dobývali, Bernard, kníže waimarské, v tom městě svým oble- oblehli
ženým Švejdům v sesti dnech, tak jak jim připověděl, chtěje
k pomoci přispěti, rychlé poselství k Raingrofovi Ottovi Ludvíkovi
i také k nejvyššímu Kracovi, dosti daleko obaum vzdáleným,
vyslal, je žádaje, aby s vojskem sobě svěřeným k Nerdlingu
pospíšili, což oni pro dalekost cesty bez patrné zkázy svého
vojska v tak krátkým čase učiniti [že nemohau] se vymlauvali.

Když pak obležení Švejdové z neidlinský věže znamení Švojdovó.o
dávali, že se dlauho držeti nemohau, kníže Bernard vojanskau "“dm
raddu ihned držel a na to tuze tlačil, aby na císařské neprodleně

udeřili, řka: „Řezno jsme ztratili & jestli i Nerdling ztratíme 'ÍĚŽŽŠŽQŠ'
a bez bitvy ustraníme, naše chvála švcjdská, kterau jsme dosavad udeřiti
měli, netoliko velice se umenší, ano také evangelických stavův
po celý německý říši dosavad dobrá mysl a k pomoci nám vše
možná snažlivost jistě velkau zkázu vezme.“ 1—Podobné příčiny
mnohé on kníže Bernard nerozvážlivě tehdáž přednášel. Gustav
Horn, byv jinýho aumyslu, takto mluviti začal: „Na císařské
udeřiti, kteří s pomocí vojska španihelského a vlaského mnohem
silnější jsau nežli my, jest věc velmi nebezpečná; nebot jestli
nyní poražení budeme, nepřátelé naši snadné vojsko naše ostatní
buď zmordují aneb z německé říše ven vytlačí. Že pak nepřátelé
naši v svých rukách mají vítězství, příčina jest, že daleko oni
silnější jsau, dvě slavný hlavy a vůdce při sobě mají, z jejichžto
ohledu všickni, jak vojauští auředlníci, tak také vojáci mnohem
mužněji budau bojovati, nežli kdyby od jedný ne tak slavné hlavy
k potýkání vedeni byli; & protož lehce se státi může, abychom,
chtíce všechno opanovati, všechno neztratili“

Kníže Bernard to když uslyšel, při svém předsevzetí trval
tak nepohnutedlný, že ani dva dni na Raingrofa, ani na nejvyš
šího Krace očekávati nechtěl, nýbrž ještě toho dne na nepřítele
udeřiti chtěl; posledně předce namluviti se dal, že Krace dočekal.
On Krac s vojskem svým k Bernardovému vojsku přijeda a od
Bernarda knížete byv tázán, mají-li na císařské udeřiti a od města
Nerdlingu je odehnati? odpověděl on jako Gustav Horn, bitvu
s císařskými odrazoval, dokládaje i žádaje, aby se na Raingrofa
posečkalo, který velmi dobrý vojáky švejdský při sobě má, před—

:_nášeje také on Krac i to: „Byt se i město Nerdling nepřátelům
Beckovského Ponclkynů II. 8. 15
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1634 před bitvau vzdalo, však po bitvě & po jistém nad nepřátely
vítězství (jestli na Raingrafa posečkáme) zase to město do našich
rukau padne; ztratíme-li pak bitvu, nejenom s ní také to město,
ale i jiná mnohá města ztratíme“ Což se také dle těch slov stalo,
jak následuje.

mg,: “* Bernard, kníže waimarské, nechtěje se dáti od bitvy odvěsti, '
udeřil na několik regementův císařských oděncův neb kyrysařův
tak mužně, že je i z bojiště sehnal a je stíhaje, jako by již vítězství

“33333 v rukách měl, za nimi pospíchal, nedbaje na raddu Gustava Horna,
který raddil, aby se na vrch Arnsberg řečený, zanechajíce ty
kyrysary ustupovati, položili a co císařští dále dělati budau, opa—
trně pozorovali, nýbrž hned následujícího dne ráno kníže Bernard
s celau mocí švejdskau na císařské, španibelské & vlaské vojsko
udeřil a bitvu na osum hodin prodlaužil, až posledně byv on od
nepřátel přemožen, z bojiště ustaupiti i rychle utíkati musel.

55533? Padlí v té bitvě: Fridrich, margkrabí z Anšpachu, a více nežli
šest tisíc prostých vojákův švejdskýcb, mimo rozličných auředl
níkův vojanských, na bojišti zmordovaných, ležeti zůstalo. Zajatý
byl tehdáž Gustav Horn, polní maršálek, také polní maršálek
hrabě Krac; Bernard, kníže waimarské, kdyby čerstvýho koně od
jednoho tupadelskýho (sic) 1) hejtmana nebyl dostal, jistě byl by
také aneb zahynul aneb k zajetí přišel; také jiných auředlníkův
švejdských mnoho zajatých bylo. Ztratili také tehdáž Švejdové
130 praporcův, všechny děla neb kusy i špížný vozy. — Císařských,
španibelských a vlaských vojákův sotva přes 12 set a několik
auředlníkův vojanských zbynulo.

Císařští Charváti za utíkajícími Švejdy se pustili, je po
cestách mordovali & byli by je daleko stíhali, kdyby Raing'rof,
švejdský generál, tři míle od bojiště nebyl svý Švejdy hájil.
Následujícího dne po tý bitvě město Nerdling králi Ferdinandovi

mgťíifffliuse vzdalo. — On král, své vojsko rozděliv, města Hailbrunu,
„ :moonlll.Heidlberku, Wirczburgu, Rotenburgu, Šweinfurtu, Stutgardu i mno

hých jiných měst, hradův, také celých knížetství se zmocnil
a Oxenstirnovi, koruny švejdské kanclíři, (který také byl všeho
vojska švejdského v německý říši nejvyšším řiditelem) i všem
švejdským vojanským auředlníkům on Ferdinand, král uherský,
po tý u města Nerdlingu Švejdův porážce, dosti mysliti i činiti
dal, kterak by oni své vojsko rozmnožiti mohli, aby z německé
půdy tam, odkud do těchto německých zemí přišli, zahnáni nebyli.

1) Jméno jeho bylo: Taupadel.
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Kníže Bernard dlauho na tu svého vojska švejdského ztrátu zapo- 1634
menauti nemohl a toho častěji litoval, že Gustava Horna i hraběte
Kraca, obauch nejvyšších maršálkův polních, dobrau raddu neupo
slechl a jistě mnohem pozorněji všechno potom konal a svýho
aučinku želeje, pozdě bycha honíl, to snad sobě rozjímaje, že
který auředlník vojenský aspoň dvakráte od nepřítele potrestán
nebyl, svau věc pozorně a opatrně říditi neví. Následujícího roku
něco více o tom se připomíná.

V sobotu dne 9. měsíce prasince nejvyšší lovec jagermistr mm ......
Wolf Vřesovec, jeda za Holešovice blíž Prahy na voze, když “"“"“
z něho na zajíce štváti počal, náhle umřel a po dvauch týhod
ních v pátek dne 22. prasince v kostele sv. Víta na hradě pražském
v kaple sv. Zikmunda pohřben byl, na jehožto auřad Vilím Naivysnfho

z Lobkovic v pondělí dne 15. měsíce ledna následujícího roku 3533?
dosedl.

V pátek den památný sv. Michala archangela, 29. měsíce HraběTll'či-a
září mezi 19. a 20. hodinau před večerem umřel v svém městě
Brodě Německým vysoce urozený pán Jan Rudolf, svaté římské
říše hrabě, Trčka z Lippého, (s nímž také ten slavný a starožitný
rod Trčkovský dokonán a zavřín jest) pán na Světlý, Lipnici,
Ledči nad řekau Sázavau, Opočně, Smiřicích, Konicích a Žlebích
atd., J. M. Cské a Kské jakožto uherského a českého krále atd.
radda, komorník a saudce zemský atd., maje on věku svého
75 let, a pohřben jest v kostele na Světlý neb v městečku Světlý
dne 16. října měsíce. Minulýho roku 1633. umřela manželka jeho 1633

Maria Magdalena hraběnka Trčkova rozená z Lobkovic a pocho- Trango
vána také na Světlý.

František Karel z Šternberka, pán na Bechyni, Zelený Hoře, Domaine.,
Libochovicích atd., nejvyšší sudí v království českém, v Bechyň- 2:31:53:
ským kostele Františkánským postaviti dal dva postranný oltáře“mě,“"
sv. Františka Serafínskýho a sv. Antonína Paduánskýho, do nichž
Karel Škréta, malíř tehdáž velmi rozhlášený a slavný, maloval
obraz. — Také on František Karel Panně Marii bechyůský
daroval drahau monštrancí, lampu stříbrnau i jiné kostelní drahé
okresy potřebné.

Když císařské vojsko blíž Prahy na Bílau Horu, potom také mmm;
do Prahy a hned po nich jak saské, tak také švejdské vojsko na 33,333.
Bílau Horu přitáhlo, velké škody všechna okolo Prahy stojící "
tehdáž místa jak od nepřátelův, tak také od přátelův, zvlášť
klášter Zbraslavský, snášeti musely; švejdského vojska tehdáž
vůdce byl nejvyšší Panyr, žhář neb palič ukrutný.

15*
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1634 Dne 14. prasince umřel Jan Achilles, měštěnín klatovský,
rodilý v Horažďovici městě, který někdy v pustým klášteře
Horažďovským, z něhož duchovní Františkáni Minorité od Husitův
vyhnáni byli, mezi mlado-boleslavskými Pikharty byl v úctivosti
jako jejich diakonus neb jahen, který obyčej míval o Velikým
pátku před Bílau sobotau maso jídati. -— Toho jednoho dne na

152311553;Veliký pátek při svým obědvání z masa kost vyřezal, nenadále
"' spatřil a našel kostěnný kruciíix, v tom mase divně ukrytý; od

času toho nikdá více v den zapověděný maso nejídal, ten pak
kostěnný krucifix mezi svým stříbrem dlauho Opatroval, dokad jej
vojáci neukradli & neodnesli.

“21:53:03 Měsíce července generál Panyr, švejdskc'ho vojska vůdce
po'bm oblehl město Žatec, jeho se zmocnil a všechny obyvatelé pohubil.

Mrhvellky Na nové léto veliký mráz nastal, kterým od třích rege
mentův, kteří toliko dvě míle táhli, 50 vojákův pomrzlo.

Já kněz Matauš Augustin Višňovský, řádu křižovnického
s červenau hvězdau, farář Menšího Města pražského, vyznávám
tímto listem, kdež by čten anebo čtaucí slyšán byl, a zvláště kdež
by toho potřeba ukazovala, že jest přede mne předstaupil slovutný
Ondřej Všetečka a ohlášení učinil, kterak z vůle a vnuknutí
Božího umínil stav svůj svobodný proměniti a v stav sv. manžel
stva s Dorotau po nebožtíkovi Tichým vstaupiti, žádající mne,
abych z úřadu kněžského a obyčeje křesťanského je v tom stavu
sv. manželstva potvrdil. Poněvadž se jest mezi nimi nic nenachá
zelo, co by proti stavu sv. manželstva bylo, nemohl jsem jim
toho odepříti, než vedle povolání mého je v kostele sv. Františka
ve špitále u mostu při přítomnosti pana Jakuba Dobřanského,
pana Jana z Točený lázni, Pavla Husáka, \'ácslava Varhaníka,
Mikuláše Slavíka, paní Kateřiny Rutisky, Doroty manželky Adama
Kuchaře, Evy Jiříka Kuchaře manželky, Marušky z zádušního
domu, potvrdil.

Pro lepší toho jistotu, že se tak stalo, toto psané vysvěd
čení jim dávám, k kterému užívající pečet jsem přitiskl & vlastní
rukau se podepsal, jemužto datum ve špitále v Starém Městě
pražském blíž mostu 12. Februarii léta 1634.

Kněz Matauš Augustin Višňovský řádu křižovnického
L' S' s červenau hvězdau, farář Menšího Města pražského.

Na monštrancí špitála sv. Františka v Starý Praze panův
Křižovníkův s červenau hvězdau tito dvojí nápisové spatřují se:
Na jednom místě čte se tento nápis:
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Hoc opus fieri fecit venerabilis Pater Nicolaus Buchner, 1634
supremus ac generalis magister ordinis fratrum cruciferorum
cum stella pro domo Pragensi, et comparatum est anno domini
MCCCCXCII. orate pro anima ejus; Benedictus hoc fecit. 1492

Na druhém čte se místě co následuje:
Anno domini MCCXXXVIII. per sanctissimum patrem Gre- 1238

gorium papam IX. conňrmatus est ordo fratrum cruciferorum
cum stella de regula s. Augustini, quos fundavit adhuc in saeculo
existens christianissima virgo Agnes regali genita ex progenie
patre Ottocaro Pržemyslao II. (sic), illustrissimo rege Bohemorum,
matre vero Constantia, sorore serenissimi principis domini Andreae
regis Hungariae, patria sanctae Elisabethae.

Léta 1635. Když Švejdové u města Nerdlingu minulýho roku 1635

od císařských poraženi byli, všechno se jim naopak díti počalo 033503353—
tak nešťastně, že co oni s dosti velkau prací po čtyry léta sobě
podmanili, to téměř všechno po tý bitvě ztratili i skrze ní kur
iirštu saskýmu příležilost dali, že on s císařem 0 pokoj minulýho
roku v Litoměřicích i v Pirnu, městě svém saském od Drážďan
toliko dvě míle vzdáleném, začatý hned při počátku tohoto roku
tim horlivěji Opět jednati počal, na sněmu v Drážďanech držaným
svůj aumysl svým raddám gruntovně on přednášeje, kterýžto
aumysl když oni nejenom vyslyšeli a považovali i také jej schva—
lovali, hnedky dne 13. ledna měsíce do Austí nad Labem, města
českého, císařští i kurfiršta saského, také i jiní, poslové se sjeli
a v tom městě Austí neb v Ausiku, ačkoliv rozličná jednání
v příčině toho pokoje oni vespolek měli, nic však dokonalého
zavříti nemohli, dokad odtud do Prahy nepřijeli; o čemž málo
nížeji.

Mezi tím císařský generál Jan de Wert, polní maršálek „333313
leůtnant mčsta Špayeru, nejvyšší Bamberger města Filipsburgu, “533%"
general-wachtmistr Lamboj pevnosti Koburg řečené, generál
Gallaš mnohých měst a míst v švábské i v wiitembergské zemi
a jiní jindy jiných měst i hradův k ruce J. M. Cské se zmocníce,
z nich Švejdy vyhnali. Kníže wirtembergské přinucen byl tehdáž
své dosti prostranné knížetství Opustiti a do města Strossburgu jel.

Město Augšpuig, které švejský vojáky dobrovolně přijalo, „D"hfšš'v
hned po bitvě u města Nerdlingu (o tý bitvě v minulým roce již Ausspnrgu
v krátkosti zmínka se stala) od císařských několik regementův,
kteří pozdaleku okolo toho města leželi, tak bylo zavříno, že do
něho nic se dodati, ani žádný z něho bezpečně vyjíti nemohl; nebot
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cokoliv se do něho buď darem neb prodajem vezlo, hned od císař
ských všechuo vždyckny pobráno bylo, z čehož taková drahota
v něm povstala, že bohatší lidé 1 libru koňskýho masa za jeden
kopfstuk aneb 20 kr., 1 libru másla za 1 zlatý, jedno vejce za
12 kr. kupovati museli a. ještě ani to k dostání nebylo. Chu
dobným měšťanům každý osobě 4 libry na tejden a vojákům
půl druhé libry na den z obecné obilnice chleba se dávalo;
nuznější pak lidé psy, kočky, myši, rozličné kůže, řemeny, obuvy,
také mrtvá těla vařili & jedli. — Generál Wohl dal tehdáž v tom
městě jednoho fendricha, proto že utekl, oběsiti, jehož tělo chudí
lidé z šibenice vzali a snědli; jedna matka pro veliký hlad své
vlastní dítě snědla. Z takových ošklivých krmí nic jiného násle—
dovati nemohlo, než že každýho týhodne do dvauch set lidí v tom
městě umřelo. Posledně, nemoha se to město hladem dýleji držeti,
císařským (jichž vůdce byl generál Gallaš) dne 13. března měsíce
tohoto 1635. roku na dosti sobě škodlivé vejmínky vzdáti se
muselo. — V tom městě sami nekatoličtí, jichž daleko více nežli
katolíkův bylo, kterým jich kostelové tehdáž pobráni a zavření
byli a oni své modlení pod šírým nebem konati museli, generálovi
Gallašovi, aby město nepálil a nelaupil, devadesáte tisíc zlatých
rejnských rádi a ochotně složili.

Když Švejda minulých tehdáž nedávních let do říše německé
s vojskem svým vtrhl & žádnýho dostatečnýho odporu nemaje,
mnohých měst říšských i jiných lehce se zmocňoval, Filip Krištof,
kuríiršt tryrský a spolu biskup špayerský, nevěda sobě jináče
pomocti, k francauzskýmu králi Ludvíkovi, toho jména XIII., se
uchýlil, jeho ochraně se odevzdal i také svau pevnost Ehrenbreit
stein, jinak Hermanstein, blíž města Koblence francauzským
vojákům postaupil, také tehdáž do svého města Tryru stráž
vojanskau francauzskau přijal, aby on před vojskem švejdským
byl tím bezpečnější. — Španihelové pak z lucemburgských pev
ností, které oni tehdáž v své moci měli, své vojsko vyzdvihnauce
a je spojivše, s ním přímo k městu Tryru táhli & jeho se dne
26. března nenadále zmocnili, které když drancováno a francauzští
vojáci mordováni byli, nejvyšší Maillard &s ním Karel Metternich
s některými vojáky svými k obydlí kurfirštskému pOSpíchali, do
něho bez všeho odporu vešli & k samýmu kurfirštu přijdaucc,
obnažený kordy k jeho tělu přitiskli, křičíce: „Vaše Kuríirštská
Milost jest naším zajatýmí“ Kurfiršt lekna se & nevěda co jiného
činiti, jim se vzdal, jehož oni ihned vzali, dobrau stráží Opatřili,
do nydrlandského města Bryslu & odtud do Vídně k císaři ho
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poslali, aby se tam očistil, proč on vojsko francauzské do svý
země přijal; který když svau věc v Vídni dokonale vyvedl, před
císaře léta 1645. dne 25. dubna přiveden a na milost v desíti
letech přijat byl, odkudž se zase do svého kurfirštství navrátil.

V městě Austí nad Labem, jakž málo vejš dotknuto jest,
když se obojí císařská i saská strana 0 předsevzatý pokoj porov—
nati nemohla, saští i brandeburgští poslové dne 1. dubna měsíce
v neděli Květnau do Prahy přijeli a své obydlí v Menším Městě
pražském na Pohořelci v domě hraběte z Štrolndoríl'u vzali
Císařští pak komissaři následujícího dne pondělního na hradě
pražským v jednom pokoji, v němž se říšská radila držívala, sešli
se, mezi něž oni saští a brandeburgští poslové přijdauce a s nimi
půl hodiny rozmlauvajíce, do svého obydlí odjeli a císařští v tom
pokoji déleji zůstali. V Sazometnau středu dne 4. dubna jak
císařští tak také saští i brandeburgští Opět vtom pokoji pospolu

- byli a 0 pokoj dlauho rokovali; na to oni k svým kuríirštům
a císařští k císaři do Vídně z Prahy odjeli, aby jim oznámili, co
mezi sebau zavřeli.

Dne 21. dubna měsíce v městě Litomyšli zámek, dva raddní
domy, věže s hodinami a dvě stě devadesáte pět domův shořelo.

Dne 1. máje měsíce z kostela hradu pražského sv. Víta do
Starého Města do kostela Panny Marie před Tejnem slavná pro
cessí vedena byla, kde kázání české, a u duchovních bratří Pau
lánův německé kázání bylo; lid tehdáž napomínán byl, aby se
Pánu Bohu všickni vraucně modlili, aby svatý pokoj dáti ráčil,
ta pak processí také tím aumyslem ustanovena a konána byla.

Dne 6. máje císařští komissaři, Ferdinand Zikmund Kurz,
říšský místokanclíř, & doktor Jan Soldner z Vídně, po nich pak
9. máje v středu kurfiršta saskýho komissařové do Prahy se na
vrátili a 0 pokoj dáleji společně opět rozmlauvali i také se
o něj snesli.

Dne 13. máje v neděli Křížovau modlení! v Tejnským kostele
staropražském za pokoj opět držáno, ráno i po nešpoře kázání
bylo a po něm 8 slavnau processí velebná Svátost Oltářní z toho
kostela po staropražském rynku vedena byla, která se zase do
toho kostela navrátila.

Dne 30. máje měsíce, v středu po Letnicích neb po Svato
dušních svátcích, dávno žádaný pokoj po mnohém rokování" na
hradě pražským zavřen byl a na to z 50 děl neb z velké střelby,
také i z malé zbraně se střílelo a císařští i také saští komis
sařové z hradu pražského v poledne jedauce, saští od císařských
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1635 k obědu pozváni & slavně ctěni byli. Následujícího dne ráno stavu
panskýho pán Ferdinand Zikmund Kurz, komissař císařský, (b
Vídně k císaři s psaním, v němž ten z obojí strany zavřený
pokoj obsažen byl, z Prahy k podepsání toho pokoje odjel, což
také z strany kurfiršta saskýho sekretář Fridrich Lebzelter učiní
a z Prahy do Drážďan k svýmu kurfirštu k podpisu a k potvrzení
toho pokoje odjel; ten pak pokoj mnohé věci v sobě zavírá,
z nichž přednější byly které následují:

1.1.3333; Předně, kostelní i klášterní, také všeliký duchovní statky
nthopokoie-a nadání, kteří před passovským snešením odcizeny a světským

statkům přivtěleny byly, aby těm, kteří se k augšpurgskě kon
fcssí přiznávají a takový duchovní statky dosavad v svém užívání
mají, zanechány byly a jim více brány nebyly;

za druhé, kteří pak duchovní statkově po passovskěm
snešení do rukauch světských pánův se dostali, ti aby knríirštu
saskýmu & “stavům saským do 40 let k užívání (však na jisté
vejmínky) zanechání byli, kterých koliv oni dosavad užívají a

1627 k jich užívání léta 1627. dne 26. listopadu měsíce se dostali;
za třetí, po vyjití těch 40 let. aby v příčině těch duchov

ních statkův mezi potomky žádné nesrozumění a žádné roztržitosti
nevznikly, má obojí strana, jak evangelická tak také katolická,
svý plnomocníky v stejném počtu vyvoliti, kteří by v té věci
k zachování obecného dobrého 9. pokoje zavřenýho s pilností svau
prostředek a spravedlivé porovnání učinili;

za čtvrt ě, kdyby pak takové přátelské porovnání v příčině
těch duchovních statkův následovati nemělo, žádná strana před
právní vejpovědí k zbrani aby nesáhln, nýbrž každá při svém
právě, které dne 12. listopadu léta 1627. k těm statkům měla,
aby dotad trvala, dokad by J. M. Cská s stavy a s raddami
říšskými obojího, jak evangelického tak také katolického (sic),
dle práva spravedlivé vyřknutí neučinila;

z a p áté, arcibiskupství magdeburgské knížeti Augustovi,
kuríiršta saskýho synu, do jeho živobytí aby zanecháno bylo,
však Kristiánovi Vilímovi, toho arcibiskupství administrátorovi
neb řiditeli, každoročně až do jeho smrti dvanácte tisíc tvrdých
tolarův z užitkův toho arcibiskupství na dva. terminy aby se
dávalo. Leopoldovi Vilímovi, J. M. Cské synu, arciknížeti rakau
skěmu, biskupství halberštatské i arcibiskupství bremenské v tom
spůsobu, v kterým ono oboje předešle bylo, aby se také po
staupilo;

za šesté, svobodné německé říše rytířstvo i říšská města,
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k aušpurgské konfessí se ona přiznávající, při jich náboženství 1635
pokojně aby zanechána byla. Kdyby pak některá ta města neb
některé to rytířstvo v trvajících vojanských časích s J. M. Cskau
na něčem v příčině téhož náboženství se snesla, při tom aby
zůstavena byla a bez překážky trvala;

za sed mé, při císařským saudu komorním presidenti
a raddy v stejným počtu obojího, jak katolickýho tak také evan
gelického, náboženství aby dosazeni byli a své na čas zdvihnuté
povinnosti zase aby konali. J. M. Cská pak od svýho říšskýho
dvorského saudu aby schopné raddy evangeťického náboženství
neodcizovala;

za osmé, co se věcí falckrabství se tejkajících tejče, aby to
na Maximiliána, kníže bavorské, přenešené kuríirštství falckrabské
i přináležejicí k němu země při svém přenesení zůstalo, tak jako
od J. M. Cské přeneseno bylo a jest, s tau však vejmínkau, aby
téhož falckraběte Fridricha, toho jmena V., někdejšího kuríiršta
od Rejnu ovdovělý manželce její věno i také téhož někdejšího
falckraběte pozůstalým synům, kdyby se oni před J. M. Cskau
povinně ponížili, knížetské vyživení ne z povinnosti, ale z milosti
se dalo;

za deváté, knížata meklenburgská kdyby se tohoto pokoje
přidrželi, aby od J. M. Cské na milost přijatá i také _přijich
meklenburgském knížetství zanechána byli;

za desáté, J. M. Cské, domu rakauskýmu, také s tím
slavným domem všechněm sjednoceným a jemu dobře přejícím
kuríirštům, stavům, vojenským auředlníkům, raddám, služebníkům
i všem poddaným, kteří se k augšpurgské konfessí nepřiznávají,
nýbrž v katolický víře sjednocení jsau, všechna kurňrštská, kní
žctská, hrabská, panská i rytířská panství, zámky, pevnosti, tvrze
i jiný pozemský statky, jak panský tak také městský, též jiný
jakýkoliv grunty, důchody, užitky a všechny nábytky od evan
gelíkův i od těch všech, 'kteří se k augšpurgské konfessí přizná
vají, neprodleně navráceny býti mají, s tím však skutečným obme—
zením, aby J. M. Cská i také katoličtí stavové a jiní katolíkové
všickni, kteří by evangelických a těch, jenž se k augšpurské
konfessí přiznávají, stavův statky a užitky jakýkoliv oni drželi,
těm všem stavům, vyjímaje toliko ty evangelíky, kteří v amnestii
vymínění jsau, také neprodleně navrátili;

za jedenácté, kteří koliv by se tohoto pokoje aučastna
učinili a v něm obsažení byli, ti od J. M. Cské v jich spravedli
vých potřebách všemožnau pomoc užíti mají;
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1635 za dvanácté, poněvadž švejdské, francké i jiné vojsko
nepřátelské od předsevzatého nepřátelství přestati nechce, jich
králové a páni do tohoto pokoje se nepotahují a v něm se neob
sahují, nýbrž za nepřátele se vyhlašují ;

za třinácté, v týto dosti dlauho trvající vojně kteříkoliv
k zajetí přišli a v něm dosavad zůstávají, svým pánům navrácení
a na svobodu propuštěni býti mají;

za čtrnácté, co se koliv nepřátelského skrze vojsko
císařské i katolických stavův, také skrze vojsko kurfiršta saského

1630 ievangelických stavův od léta 1630., když vojsko švejdské na
půdu německau vystaupilo, po ta všechna léta dálo, to všechno
má býti zapomenuto a vojanské autraty jedna strana druhý straně
vynahrazovati nemá; však J. M. Cská od tohoto artikule všechny
ty věci vynímá, které se království českého a Fridricha falckra
běte i dědicův jeho tejkají;

za patnácte, kteří koliv potentátové, stavové i města
k tomuto pokoji aneb k jeho snešení přistaupějí a do něho pota
ženi budau, ti své vojsko aby k císařskému vojsku připojili, nad
nimiž J. Mt Ferdinand, uherský a český král, jest nejvyšším auře—
dlníkem, a sním aby všickni společně proti nepřátelům německé
říše táhli atd. atd. —

Ostatní punkta pro uvarování obšírnosti v tomto pokoji
obsažená, poněvadž také jejich povědomost málo nám jest platná
a kterých se čtenář v rozličných knihách také snadné dočísti
může, schválně zde pomíjím.

Pam 33136— Po snešení a zavření tohoto pokoje a po dokonalém potvr
zení těchto zde položených itaké ostatních punktův, kteří zde
položeni nejsau, J. M. Cská svým majestátem neb císařským
listem dne 12. června měsíce všem říšským ijiných zemí stavům,
kteříkoliv do tohoto pokoje zavřenýho potažení byli a k němu
se přivtělili, na veřejných místech ten pokoj vůbec vyhlásiti dal.

MěstalpAniKtomu pak pokoji mnohá města říšská, jako město Augšpurg,
ŠŽojiošÍazÉSINyrmberg,Ulm, Frankfurt, Eríi'urt, Štrossburg, Braunšwik, Vrati—

" “' slav i jiná města přistaupily, což také mnozí slavní páni učinili,
jako kuríiršt saský, kníže Vilím z Sas-Waimaru i jeho strejcové,
knížata z Altenburgu, Koburgu, Ajsenachu, kurtiršt brandeburgský.
Hořejší i Dolejší Sasy, knížata z Břehu i z Lehnice, mladá kní
žata z Wirtenbergu, švábské říšské rytířstvo i jiní páni mnozí.

13631131" V neděli na den sv. Trojice, dne pátého po zavření toho
' pokoje, totiž dne 3. června měsíce, v kostelích pražských modlení
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se konalo a díky Pánu Bohu za ten udělený pokoj se vzdávaly; 1635
což také jindy jinde se dále.

0 zavření toho pokoje zvěděv král francký, švejdská koruna „Ženu—time
i s nimi sjednocení, mnohem více než kdy prve proti císaři, proti magJiřina)
římské říši a proti těm všem, kteří se toho pokoje přidrželi,
neprodleně se sílili. Švejdové, aby proti císaři a proti s ním sjednoo
ceným dostatečně-ji bojovati mohli, příměří s Poláky na 26 let
prodlaužili, také s Hollandry i s englickým králem v jednotu
žádali vjíti, k nimž (k Hollandrům i k englickýmu králi) Oxen
stirn, koruny šveidské kanclíř, syna svýho Jana do Hollandru i do
Engelandu jmenem koruny švejdské v té příčině poslal & o sjedno
cení všemožně jednal.

Dne 29. máje měsíce jeden sedlský pacholek z Grinwaldu N131:13:31?
v Prusích, chtěje sobě žalaudek, v němž on neobyčejnau nechuť Thcacmm

cítil, vyčistiti, uchopil prostředně velkosti nůž za špici a do hrdla „Éšfoů'šlfnřn
místo prstu ho vstrčil, chtěje sobě tím spůsobem dávení spůsobiti; “33mm
což když on nepozorně činil, nůž z ruky mu vyklauzl, do žalaudka
ihned zklauzl a velké bolesti Spůsobil. ——Lékaři v městě Khenigs
berku, majíce toho pacholka při sobě, upamatovali se na příklad
podobný, který se léta 1602. stal v Praze 1) (jak o něm vejš na 1602
svém místě v této knize i také v prvním dílu Kroniky české na
listu 852. zmínka se stala) na tom se snesli, aby ten nůž z ža
laudka toho pacholka, poněvadž on od bolesti v krátkým čase byl
by jistě musel umříti, vyřezali; pročež dne 19. měsíce července
Daniel Šváb rozřízl pacholkovo břicho & vida, kde se toho nože
špice 0přela, hned v tom místě také žalaudek rozřízl, tau děrau
nůž vytáhl, ránu žalaudka dobře hojitedlnau mastí namazal a tak
dlauho odevřeně břicho držel, dokad se ta rána žalaudka nezaho—
jila; na to teprve břicho rozříznuté hojil i také je v krátkým
čase tak šťastně zahojil, že ten_pacholek nedlauho potom se oženil
a ještě mnoho let živ byl.

V pátek po Božím Těle dne 8. června měsíce před polednem.kKorunapÍŽI
nejvyšší pan purgkrabí pražský ") do Prahy z Českých Budějovic hráPřiveze
se navrátil, českau korunu s sebau přivezl, s m přímo na hrad
pražský jel a na své místo ji počestně složiti dal. — Toho také Ferdinand
dne okolo čtvrté hodiny z poledne do Prahy na hrad pražský vf'ieliodicl
šťastně přijel Ferdinand, uherský a český král, odkudž po obědě
v pondělí dne 18, června měsíce na noc do města Berauna

1)Beckovský II. 1. str. 395. Dačického Paměti I. str. 203.
') Adam 2 Waldšteina na Hrádku nad Sázavou.
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a odtud dále do říše odjel. — Následujícího dne pan Vácslav nejstarší
z Šternberka v kostele sv. Víta na hradě pražském pohřben byl.

Vojáci kurfiršta saskýho dne 28. června zámek Křivoklát,
také město Rakovník, nedbajíce na zavřený pokoj, slezli, oblaupili,
z kostela rakovnickýho všechny kalichy, monštrance, také všechny
koně a co jenom se jim líbilo, vzali, několik osob zmordovali,
mnoho posekali & tehdejšího císařskýho rychtáře na Křivoklátě
najdauce, do naha ho svlékli a co při sobě měl, všechno mu pobrali.

V neděli dne 29. července hrabě z Martinic (který dne
3. června kanovníkem kostela sv. Víta na hradě pražským učiněn
byl) také na vyšehradské kanovnictví potvrzen byl.

Po smrti téhož Waldšteina, knížete již jmenovanýho, staro
boleslavský děkan Jiří Bílek léta 1635. novýho k tomu svýmu
pobožnýmu aumyslu přirozenau horlivostí svau pohnul Panny
Marie milovníka Jiřího hrabě z Martinic, který toho 1635. roku
dne 30. srpna z říšského města Filipsburgu v své písebné odpo
rědi tato slova v latině položil, která v češtině takto znějí;
„Každýho času všemožně se vynasnažím, abych ten svatý poklad
(zázračný obraz Panny Marie stare-boleslavské) mau nejmožnější
přičinlivostí mý milý vlasti k potěšení z rukauch nepřátel vymocti
a do svého předešlého místa odeslati mohl. Ukázala se sice
nedávno dobrýho aumyslu mýho nenadálá naděje, když vojsko naše
císařské město Ulm oblehlo, v kterém tehdáž polní maršálek
vojska saského Vavřinec Hofkirch s dílem vojska saského ležel,
a je k vzdání J. M. Cské přinutilo. Že ale on Vavřinec Hofkirch
před vzdáním toho města v příčině svý osoby tak mnoho vejminek
a vejhrad míti chtěl, až posledně ani slyšán nebyl, který obávaje
se nemalého neštěstí, z Ulmu tajně ujel a slovem utekl, nyní on
(jak doslýchám) v zámku Hohenwill nazvaném se zdržuje, kterýžto
zámek poněvadž také nyní naši vojáci císařští oblehli, státi se
může, že on Hofkirch v tom zámku, když se ho naši zmocnějí,
snadno zastižen i chycen býti může, a já tehdáž můj aumysl
v šťastný skutek uvésti budu mocti.“

Z toho všeho i jiného přičinění rozličného předce dotad ten
svatý obraz v městě Lipsku tak dlauho zůstával v zajetí, dokad
velkými penězy vyplacen nebyl, o čemž doleji v následujících
letech čísti se bude. — To ještě nyní připomenauti musím, že
ten svatý obraz dosti se vyplatil tehdáž, když v čas zajetí svého
v tom městě Lipsku mnoho okolních domův nenadálým neštěstím
shořelo a v prostřed nich hořících domův ten dům, v kterým ten
zázračný obraz v žaláři byl, v svém neporušenství státi zůstal



R. 1635—1636. (1453. 1683. 34. 38. 57.) 237

jejž tehdáž ne tak lidská, ale Marie Panny pomoc hájila, pro
kteraužto příčinu i také na žádost mnohých vzáctných pánův on
Vavřinec měl tehdáž vděčným i také zdvořilým se ukázati a ten
obraz z toho zajetí propustiti. On ale žádostí peněz i také hněvem,
že bratr jeho nejvyšší leůtnant Albrecht Hofkirch roku 1633.
dne 14. února na rynku Starého Města pražského pod šibenici
stat byl, přemožen jsa, nechtěl on ten zázračný obraz bez vypla
cení a bez složení velké summy peněžité českému království
navrátiti, jakž doleji zde v létu 1638. pozorný čtenář všeho toho
se dočte.

V první neděli adventní v kostelích pražských na kazatel
nicích po kázání císařské poručení čteno ina dveří kostelních
zavěseno bylo, aby všickni nekatoličtí do Hromnic následujícího
roku z měst pražských, tak z celého království českého skutečně
se vystěhovali.

V englickém království v hrabství Šorpshire (sic) tohoto 1635.
roku umřel jeden stařec, který léta 1483. narozen byl, a tak on
měl věku svýho 152 léta; o něm se také to jistilo, že on, maje
120 let věku svýho, podruhý se oženil.

Toho roku Bruno hrabě z Mannsfeldu psal se dědičným
pánem panství Dobříšského.

V Městě Brodě Německým před svítáním rozvodnění veliké
na řece Sázavě přišlo & kry neb velký kusy ledu most vzaly
a téměř celý zanesly; byl zase tohoto roku nový postaven, na
nějž vešlo nákladu do 600 kop míšenských.

Mathauš Augustin Višňovský, prve farář v Menším Městě
pražském, potom v Egru byl kommendátorem, kde také 1657.
léta umřel i tam byl pohřben, Slezák rozený; čti () něm zde na
stránce (sic) v létu 1634 1).

Léta 1636. Dne 2. ledna měsíce mezi druhau a třetí hodinau

na noc Vácslav Karmazín, raddní písař Starého Města pražského,
s manželkau svau a s služebníkem jeda domu od Daniele Třísky,
jinak Novobydčovskýho, vojáci na něho autok před domem u Zlaté
štiky v Starém Městě pražském učinili, na tom místě ho zamordo
vali a manželku posekali; jeho tělo v kostele u Paulánův po
pravý straně před oltářem Panny Marie Vranovské v pátek dne
4. ledna pohřbeno bylo.

Toho dne pátečního Mikuláš Děbiš neb Diviš, někdejší

') Viz nahoře str. 228
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1636 Starého Města pražského konšelský starší služebník, který léta
15,232?ng1621. dne 22. června měsíce za jazyk na staropražským rynku
““"““ k šibenici přibit byl a tak přibitý dvě hodiny stati musel, z Měst

1621 pražských vymrskán byl.
V auterý dne 4. března měsíce ráno po pátý hodině na

polovičném orloji zapálila se neopatrností vodárna v Starém Městě
pražském blíž mostu a skrze ten oheň velká škoda se stala.

čtyryslun— Nad městem Litomyšli dne 13. března čtyry slunce na obloze
nebeské vidína byly.

“ÍÍŠŠŽÍÍ" Král Ferdinand dne 24. dubna měsíce Hořejší Lužici kur
íirštu saskýmu postaupil.

Ferdinand Sněm říšský v městě Řezně držán byl, naněmž Ferdinand III.,
sklymmalemuherský a český král, na království římské v pondělí dne 22.

prasince volen a dne 30. téhož měsíce v auterý v přítomnosti
J. M. Cské, patnácti biskupův a velkého počtu slavných pánův
korunován byl. V neděli na den Mlaďátek v hlavním kostele
pražském Te Deum laudamus atd. zpíváno iz kusův stříleno bylo.

NB. Vide et lege hujus coronationis descriptionem apud
Nikolaum Helvicum Cap. 24.

fůwgkcgj Jan Panyr, generál švejdského vojska, saskýmu i brande—
Blch'M—burgskýmu kuíirštu do jich zemí válečně vpadl proto, že oni

s císařem v jednotu vešli a pokoj zavřeli; saskýmu tehdáž
k pomoci přitáhl Hacfeld i Vrangl, kteří s vojskem svým v brz
ským čase z margkrabství brandeburgského až do Thuringu
vešli a města Erfurtu se zmocnili, které tehdáž Švejdově v své
moci měli.

12353353?- Z jedné vesnice blíž Rokycan kmotrové nesli dítě k svatýmu
křtu; po křtinách navracujíce se oni truňkem obtížení domů, to

90330536dítě na cestě ztratili. Otec toho dítěte po dlauhým čase za nimi
v noci pospíchaje, na to dítě přišel, které plakala; i domnívaje
se on, že by to nějaká noční obluda ho strašila, to dítě, byv on
velmi opilý, svau šavlí rozsekal. — Domů když on se navrátil,
truchlivau novinu od svý manželky uslyšel, že kmotrové dítě na
cestě ztratili a je hledati musejí; on ulekna se těch slov. vzkřikl:
„I já jsem na to dítě přišel a domnívaje se nějakau noční obludu

Žilníz'ŽnÍbě'býti, na kusy jsem je rozsekal. “ To pověděv, do stodoly vběhl
utopií.. a v ní se oběsil, o čemž zvěděvši žena, do studnice velkým

zármutkem a hořem vskočila a se utopila.
V333; Král francký Ludvík, toho jména XIII., poznávaje, že se

““ nepřátelé k jeho království blížejí a nemaje on svý hraničné
pevnosti ani vojskem, ani špíží, ani jinými potřebnými věcmi

Vodárna
shořel..
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dostatečně Opatřené, podobně nemaje on v svém království vojsko 1636
k nepřátelskému odporováuí dostatečné, veřejnost nařídil takovau,
že nejenom ti, kteří s zbraní vládnauti mohli a potýkání schopní
byli, ale také jeho královští dvořané i služebníci na vojnu hoto
viti se museli. I shromaždiv on čtyrydceti tisíc silné vojsko i také
čtyrydceti děl velkých neb kusův maje on král pohotově, s tím
vším do Pikhardie i do Normandie se hnul, tam některá místa,
města a pevnosti dostatečným vojskem obsadil a s ostatním vojskem
město Roge, které 15 mil, také město Korbii'), které 20 mil od 33315;
Paříže leží, dobývati počal i také to oboje, které Francauzům “““““
Španihelové odňali, vzdáním dostal, byv on král i také s ním
kardinál Rišeli přítomen; však tohoto města Korbie španihelský
kommendant pro vzdání toho města svau hlavu dáti musel.

V Burgundu Francauzové také potomné hlavní město Dole 33151332
oblehnauce, od něho (poněvadž se v něm obležení Španihelové nam byli.
mužně bránili i také jim kníže lotrinské i generál Lamboj s šest—
nácti tisíci dobrého vojska k pomoci táhli) s velkau ztrátau svého
vojska oni Francauzové odehnání byli. Na to pustilo se to lotrinské
vojsko k městu Verdun řečenému a toho se také generál Forgač

zmocnil. Generál Gallaš maje do třidcíti tisíc císařského vojska, Cí'ňkéfffší
za knížetem Lotringem do Burgundu pospíchal a nejhlavnější cképhzlemé
město Dijon oblehl i také dobýval. Že pak se již čas zimní blížil
a velké sloty neb deště nastávaly, tak že vojáci pod kolena
v blátě a v vodě brodjti se museli, pročež on Gallaš od toho
města i také lotrinské kníže od města, Svatý Jan de Lone nazva
ného, s velkau ztrátau lidu svýho i s velkau škodau odkud přišli,
navrátiti se museli, zanechajíce v blátě po cestách mnoho velké

střelby vězeti i vojákův, tak že z třidcíti tisíc sotva deset tisíc Mravuhovoja
a to všechny unavený on Gallaš zpátkem přivedl. moru 

Dne 24. prosince v středu na. obloze nebeské blýskání vidíno Blyuunii
bylo a sníh tehdáž velmi veliký byl. u“ '

V neděli Misericordias domini, jenž byl den 6. měsíce dubna, Oheňv m,.
na svítání okolo devíti hodin celýho orloje, neštastnau příhodau Brrodyem
a z nešetrnosti šafářky špitálské, v městě Brodě Německým špitál
pro chudé lidii s dvorem špitálským, s dobytkem, s obilím sntým
i v slámě, také kostel sv. panny Kateřiny s 4 domy sausedskými,
při tom špitále stojícími, do gruntu všechno shořelo; škoda za
několik tisíc zlatých rejnských se stala. — Šafářka přišla ráno
s třískau do chléva, zatrausila a zapálila.

1)Noninativ: Corbie.



240 Kap. XVIII. Obraz Umučení Páně na mostě pražském.

1636 Tohoto 1636. roku J. Mt král český Ferdinand II. naříditi
zsŠŽÍĚiÍodŽ'ráčil, aby pražským Křižovníkům s červenau hvězdau za ďáblický
33333 foršt 4 zajíci a jeden srnec &za foršt hlaupětínský dva velký
;?vagm""“kusy zvěře vysoké, totiž buď jelen neb laně a druhý kus černé

“*“ zvěře, z panství královské komory každoročně dáván byl.

1637 Léta 1637. Dne 1. ledna měsíce v čtvrtek v hlavním kostele

Rgdgggo'ÍYRpražskýmsv. Víta, také v jiných kostelích pražských po zpívané
mši Te Deum laudamus atd. zpíváno bylo a Pánu Bohu děkování
se dálo, že uherský a český král Ferdinand III. dne 30. prasince
minulýho roku na království římské šťastně i slavně byl koru
nován. V třetí hodinu z poledne dne prvního ledna z kusův
i z jiné menší zbraně třikráte vystřeleno bylo.

2231533? Dne 10. ledna vsobotu nejvyšší purgkrabí pražský 1) s někte
liíoli- rými pány českými do Prahy z Řezna přijel, kam on proto jel,

aby na místě stavův českých k tý nový důstojnosti témuž Ferdi
nandovi, uherskýmu, českýmu a v nově vyvolenýmu i korunova
nýmu římskýmu králi, povinný vinš učinil.

KĚ'ŠŠŽÍÁÍ' V středu na den sv. Veroniky dne 4. února velký a strašlivý
strhl se vichr, který na mostě pražským stojící tehdáž dřevěnný
krucifix s kamením štukovým vyvrátil, dolů z mostu naklonil
a kdyby na jednom železným prutu nebyl zůstal viseti, dolů na
led z mostu byl by jistě spadl; když pak on zase na své místo
postaven byl, své porušení předce vzal při zrádném vzetí Menšího
Města pražského; nebot jeden švejdský hejtman tak dlauho sám
k tomu obrazu vojanské kusy na břehu řeky Vltavy v Menším
Městě pražském přimčřoval a z nich tak dlauho střílcti dal, dokad

&'“šw„. sv. Jana Evangelisty dřevěný řezaný obraz do řeky Vltavy a km
31.33“ cifix i Marie Panny obraz na most nezhodil, který od pobožných
„. numouměštanův úctivě vzat a do kolleje, potom také do kostela tova
“113.0- ryšstva Ježišového v Starém \Iěstě pražském nesen byl, kde

dosavad blíž oltáře sv. Františka Xaveria, také i v trojí řeči
napis, latinský, český a německý, se spatřuje; český nápis jest

3531123"tento: Obraz umučení Pána a Spasitele našeho za mnoho let na
' mostě pražském v úctivosti věrných křesťanův pozůstával, až

1643 v švejdským pádu léta 1648. tak ohavně roztřískán byl, jak tuto
zde stojící se spatřuje; nebo když z břehu malostranského do
Města Starého ukrutně se střílelo, hejtman nějaký švejdský
z nenávisti pobožnosti katolické sám osobně proti tomuto obrazu

') Adam 2 W aldšteina na Hrádku nad Sázavou.
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kusy vojanské směřoval, až sv. Jana obraz do vody zhodil; obraz
pak tento s bolestnau Rodičkau na most překotil. On sice odplatu
slušnau rauhání svého dostal, když brzo potom z ruěnice postře
lený zahynul. Obraz pak od věrných křestanův sehrán, do kolleje
přinešen, na památku a k další věrných & pobožných křestanův
úctivosti na tomto místě jest postaven.

Ten pak obraz obě nohy má ustřelené; obraz Bolestné Marie
Panny zůstal neporušený, který se dosavad při kříži a při kruci
fixu po pravý straně spatřuje, při němž po levý straně obraz
sv. Jana Evangelisty na prkně malovaný stojí. Na místo toho tak
porušeuýho obrazu Pana Ježíše jiný obraz, z tvrdýho kovu neb
metallu litý, po obležení a po odjití z Prahy švejdského vojska
na most na předešlé místo postaven a dosavad se spatřuje mezi
Rodičkau Boží a svatým Janem visící, krásně nedávních let
okrášlený 1).

V první neděli po devítníku dne 15. února Ferdinand II.,
císař římský, který léta 1578. dne 9. července v Gracu, štýrském
městě, se narodil,vměstě Vídni v hodinu devátou šťastně v Pánu
usnul, kterážto truchlivá novina teprva v sobotu dne 21. února
měsíce do Prahy po počtě přinesena byla a toho ještě dne po
všech kostelích od hodiny 12. až do první hodiny z poledne všemi
zvony se zvoniti začalo a pořád tři dni zvoněno bylo. — Dne
2. března měsíce v pondělí v kostele u sv. Tomáše v Menším
Městě pražském za duši J. M. Cské mše svaté slaužené byly, při
nichž všickni páni královští místodržící přítomni byli; potom
v Sazometnau středu dne 8. dubna měsíce na hradě pražským
v kostele sv. Víta za duši J. M. Cské kardinál z Harrachu,

1) Viz k tomu Naději str. 575 — Tam vypravuje se totéž, co zde,
a následující zprávou předchozí: „Toho také dne (když totiž zimnímu králi
Fridrichovi narodil se v Praze syn 27. prosince 1619.) poslal král Fridrich
k staroměstskému magistratu nařizujíc, ano i poraučeje, aby krucifu: neb obraz
Božího Umučení, který od dávných časů na mostě stál, shozen byl, aneb aspoň
dojiného, tajného místa se přenesl, protože královna (id est: Alžběta) toho
obnaženého lazebníka (tak jest ona. Krista Pána na kříži visícího obyčejně
nazývala) déleji na tom místě trpěti & na. něho patřiti nemůže. Ale Staro
městští pani k tomu svoliti nechtěli pravice, že to bez snešení a dovolení
celé obce státi se nemůže; jestli by pak to přinuceně učiniti museli a. skrze
to nějaký rozbroj v lidu proti královský osobě kdyby povstal, z něho aby se
oni nevinili. Tau tak vážnau a. srdnatau odpovědí od zlého aumyslu svého
král Fridrich odstrašen byl.“ — Totéž vypravuje se iv Beckovského
„Krví nevinné“ atd. str. 601.,v téhož „Studnici vod živých“ str. 398.
a v Kapihorského historii kláštera Sedleckehopři r. 1619.

Beckovského Poselkyně II. 8. 16
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pražský arcibiskup, který se před tím dnem z Vídně do Prahy
navrátil, mši svatau zpíval, před kteran kázání německé bylo.
V jiných kostelích pražských i jinde také za duši téhož císaře,
uherského, českého atd. krále, mše svaté byly slaužené.

Tomu císaři Ferdinandovi II. málo se nachází podobných
císařův, králův a mocnářův, kteří by tolik a tak mocných nepřátel
měli jako on; nebot proti němu válčil král francký, král denne
marský, král švejdský, kuríiršt tryrský, saský, brandeburgský, Filip
falckrabí od Rejnu, všechna města říšská od církve katolické
Odcizená, sedmihradské kníže, stavové náboženství evangelického,
totiž: Čechové, Uhři, Moravané, Slezáci, Lužičané, Hořejší i Do—
lejší Rakušané, sedláci rakauští, Benátčané, savojské i mantuánské
kníže a jiní mnozí mocnářové, tak že on v svých dědičných zemích
nic víceji věrných měst neměl, toliko v Čechách město Budějo
vice & Krumlov. Město Plzeň ačkoliv jemu i jiným císařům,
králům českým, vždyckny věrné bylo, však od Mannsfelda ono
jemu odňato a zpronevěřilým stavům českým poslušnost slibovati
muselo, což se také s Tejnem Horšovým, s Jindřichovým Hradcem,
s Počátky, také i s jinými v Čechách i jinde městy a s hrady
stalo. V Rakausích sobě on měl věrné město Vídeň, Nové Město
& Kremž; v Uhřích měl věrné město Ráb a Komárno; v Moravě.
v Slezsku a v Lužících žádného sobě věrného města neměl a nic

méně pomocí ložskau všechny ty nepřátele šťastně přemohl. Tělo
jeho v městě Gracu, v kterém on zrozen byl, v nově od něho
vystavené kapli pohřbeno bylo.

Z toho se poznává, že ne sami Čechové, ale také již jmenovaní
národové i dědičných zemí stavové témuž císaři Ferdinandovi II.
se sprotivili, proti němu bauřili, válčili a (jak nyní říkáme) rebel
lirovali, kteřížto národové, zvlášt dědičných zemí
stavové, zapomenauce se na své Čechům podobné
provinění, smějí jak pokautně tak také veřejně za
rebellanty sami toliko Čechy dosavad potupně vy
hlašovati,je u jiných národův v ošklivost i v zlau
pověst uváděti, sami sebe, jako Pilát po hanebném
proti Kristu Pánu prohřešení, umývati a sebe oči—
šťovati; ale necht oni se myjí, jak mohau ajak nejlípe
umějí, \ždyckny však zůstanau oni pokáleni').

Jestli jsau byli Čech0\é rebellanti, vejš na rozličných místech
již dotknutý příběhy, také následující příčiny pozorně považujmo

) Celá. věta v rkp. psána jest tučnčjším písmem.
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a jistě poznáme, proč oni, ač ne všickni, rebellanti byli. — Proto,
že jim, stavům českým, (rozuměti zde toliko musíme stavy nábožen—
ství evangelického, nebot stavové katoličtí nikdá svýmu králi se
nezpronevéřili) svoboda v náboženství, Od Rudolfa a Matiáše,
králův českých a císařův římských, vymožená, pomalu se odjímala,
aniž k jakému důstojenství cesta jim přána byla, když katolíkové
nejenom auřady v Čechách přednější drželi, ale také místodržícími
královskými učiněni byli a nad stavy evangelickými vládli. A tak
ta svoboda náboženství se tejkající (která v sobě to obsahovala.
aby každy věřil tak, jak a co by chtěl, což jest patrný blud
a kacířstvo) stavy český evangelického náboženství proti řádně
korunovanýmu králi svýmu, císaři římskýmu Ferdinandovi II.,
pozdvihla, kteří se ne tak jemu, jako víře katolické, chtíce ji
vykořeniti, sprotivili a zpronevěřili

A protož ti, jichž původem to zpronevěření povstalo, nábo—

1637
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ženství někteří evangelického, jiní pikhartskýho a jiní jiného vm hodon—
bludu následovníci a horliví milovníci byli, kteří některý vraucný
katolíky k svému náboženství a k bludu lahodně sice, však ne
šťastně vnadili, ano i táhli, jakož se stalo s Krištofem Harantem,
stavu panskýho pánem, který byv před tím tak horlivým katolíkem
a svaté římské církve věrným synem, z katolické vraucnosti
nejenom do země Svaté i do země Judské, ale také i do Egypta,
do velkého města Kaira, potom také na horu Oreb, na horu
Sinay, na horu svaté Kateřiny a do jiných míst v pusté neb
v skalnaté Arabii ležících, s velkým svého živobytí nebezpečen—
stvím pobožně putoval i také toho svého putování cestu obšírně
a jistě pořádně sepsal, také i tisknauti dal; avšak že on se při
držel těch evangelických stavův, jich bludem tak byl nakažen
v brzkým čase, že od víry katolické samo-spasitedlné nejenom
on odpadl '), ale také proti řádně korunovanýmu králi svýmu

evangelickými pány na rynku Starého Města pražského léta 1621.
dne 21. června měsíce ohavnau smrtí umříti musel, nad nímž
všickni katolíkové velkau litost měli, že on z tak daleké ciziny
& z velmi nebezpečné cesty při štastném živobytí a při dobrém
zdraví se navrátil a je v svý vlasti tak nešťastně ztratil.

To se také tehdáž v skutku shledalo, že žádný v Čechách
pravdivý katolík proti Ferdinandovi II., ani proti předešlým králům

') Stalo se tak koncem r. 1618. aneb počátkem 1619. — Obšírný živo
topis viz v Jireč kově Rukověti [. 228. a v Erbe n ově vydáníjeho cestopisu.

16*

1621
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1637 českým a císařům řín .kým, zpronevěřile nepovstal, nýbrž jeden
každý a všickni spo —čněvolili raději někteří v Passově, jiní
jinde jako vyhnanci ostatní v své milé vlasti jako bídní otro
kové po dvě léta ; "ád bídně živu býti, nežli k nejmenšímu
vejstupku proti Ferd. ndovi císaři a svýmu králi svoliti; protož
také jich všechny 9 ky evangeličtí stavové jim pobrali, který
také oni raději ztrata nežli aby svýmu králi nevěrní býti měli,
kteří kdyby se byli avův českých evagelických přidržeti chtěli,
jistě jich všickni jim _:obraní statkové byli by jim zase nepom
šeně navrácení.

Těch pak českých pánův, kteří nejenom svýmu králi vždyckny
věrní zůstali, ale také pro něho své živobytí dáti chtěli, velký
počet se nacházel, mezi nimiž nejpřednější byli všickni královští
páni místodržící, jichž tehdáž dvanácte bylo, kteří také nepořád
nýmu králi českýmu Fridrichovi falckraběti věrnost nikdá. slibovati
nechtěli. Po nich nacházelo se samých panskýho stavu pánův
s jich syny, podobně sirotkův a k nim přináležejících více nežli
půldruhého sta osob, rytířův pak a zemanův velký počet byl,
mimo osob z městskýho stavu. -— Pravdu at krátce vyjevím:
tak mnoho obyvatelův tehdáž v království českém
nacházelo se, kteří svau věrnost králi svýmu Ferdi
nandovi II. zachovali, že ani v Rakausích, ani v svých
ostatních zemích dědičných tolik osob on Ferdinand
najíti nemohl, kteří byjemu věrní byli. A protožpu
šťastném na Bílý Hoře vítězství, maje své zření a ohled na tý
svý pozůstalý Čechy věrný, (ačkoliv zpronevěřilý téměř všechny
ty, kteří tě bauřky příčina byli, on Ferdinand spravedlivě potrestaP
netoliko celé království české na milost on Ferdinand přijal, ale

1627 také všechna předešlá nadání a svobody léta 1627. dne 29. měsíce
máje svým listem, který také zde na svém místě v již dotknutým
roce jest položen '), milostivě potvrdil.

Pommeni- NB. K věčný památce slavných rodův českých zde toliko

314553333některý stavu panskýho pány, kteří v těch bauřlivých časíchv myc v
Canem Ferdinandovi II., císaři a králi svýmu, věrnost zachovali, dokládám,

jichžto s jich syny sto a dvanácte se nachází; a jsau tito:
Adam z Šternberka, nejvyšší purgkrabí království českého.

s svými tři (sic) syny; Adam mladší z Waldšteina, nejvyšší hof
mistr krúlovství českého, s třími syny s Maximiliánem, s Karlem
a s Viktorinem; Albrecht Evsebius z Waldšteina, který potom

1) Viz nahoře str. 32.
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učiněn byl fridlandským, saganským a meklenburgským knížetem;
Berthold z \Valdšteina, který n aní (sic) blíž Lipska léta 1032.
rytířsky pro císaře a krále českého Ferdinanda II. s nepřátely
se potýkaje. zahynul; Adam starší z Waldšteina s dvaumi svými
syny; Zdeněk z Lobkovic, nejvyšší kanclíř království českýho,
který potom knížetem byl učiněn, s Václavem, synem svým, od
-lirektorův (jinak od nepořádných řiditelův) království českého
z Čech vypověděn byl; Vilím z Lobkovic Bilínský s čtyrmi syny;
Jan z Lobkovic; Vácslava Vilíma z Lobkovic syn, i také Matauš
Leopold z Lobkovic, nejvyšší převor v Čechách Křižovníkův Jeru
zalemských, jinak Melitenských; Vilím Slavata, nejvyšší sudí
dvorský a komory české president, s třími syny; Joachym Slavata;
Adam Gotthelf Slavata; Jaroslav z Martinic s pěti dětmi z Čech
vypověděn od direktorův; Jindřich Libšteinský z Kolovrat s synem
svým od direktorův z Čech vyhnán; Zdeněk Libšteinský z Kolovrat
také od direktorův z Čech vypověděn; Albrecht Libšteinský
; Kolovrat s dvaumi syny; Zbyněk Libšteinský z Kolovrat; Hynek
Novohradský z Kolovrat, probošt brněnský &kanovník holomaucký;
Vácslav Libšteinský z Kolovrat od stavův kacířských všeho auřadu
zbaven; Zdeněk Novohradský z Kolovrat, rytíř sv. Jakuba; Joachym
Novohradský z Kolovrat, Albrecht Novohradský z Kolovrat, Bohu
slav Jiří Krakovskýz Kolovrat, Alexandra z Kolovrat tři synové;
Vácslav hrabě z Rozdrážova s třími syny z Čech od direktorův
vypovězen; Fridrich z Tallmberka s dvaumi syny; Jan starší
Jankovský z Tallmberka; Ferdinand Švihovský z Ryzmberka; Petr
Švihovský z Ryzmberka; Fridrich z Donína; Jindřich Otto
z Wartemberka, který potom léta 1625. s manželkau svau od
kacířův na svým hradě Markesdorfu 1) blíž hranic lužických
pro víru katolickau zamordován byl; Vratislav starší hrabě z Fir
štenberku; tří bratři z Firštenberku, hrabě Krištofa synové;
Vratislav zPernšteina; Burian Lev Berkas synem svým od direk
torův z Čech vypověděn; Zbyněk Vácslav Berka z Raichštatu;
Adam Berka; Jan Berka.; Jan Kavka z Říčan s synem; Krištof
Kavka z Říčans dvaumi syny; Voldřich z Říčan; Krištof z Říčan;
Albrecht Šlainic s čtyrmi syny; Matauš Loga, po Mataušovi z Lob
kovic nejvyšší převor v Čechách rytířův Melitenských; Rudolf
Trčka s dvaumi syny; Otto & Fridrich z Oppersdorfu na Časta
lovic (sic) a Žampachu; Albrecht Šebestián Leskovec; Rudolf

') Správně Markersdorf : Markvartice. -— Srovnej s tím
tahoře str. 10. a pozn. 2.

1637
1632

1626



Penízeupo
vbdčny.

Vol.-ní kolo
v Brně.

1636

246 Kap. XVIII. Katoličtí stavové; Processí za dešt.

Zeidlic; Vilím Vratislav z Mitrovic; Hertvik Vratislav z Mitrovic;
Krištof Vratislav z Mítrovic; Vilím Vřesovec; Wolf Vřesovec;
Vilím z Klenového a z Janovic, nejvyšší písař království českého,
z Čech vypověděn od direktorův; Heřman Černín; Jan Černín,
hejtman Starého Města pražského; Burchard Točník; Vácslav
Vchynský a syn jeho Oktavián; Jindřich Hyserle s třími syny;
Rudolf Lažanský z Bukové; Tiburcius Žďárský; Sezima z Vrtby,
od stavův kacířských z všech auřadův zhozen byl.

NB. Tot jsau toliko ti páni, běžně zde bez pořádku, bez
auřadův a bez jich titulův položení, kteří v paměti přišli, jichž
mnohem větší počet zde pominutý jest. Podobně velký počet
rytířův císaři a králi svýmu věrných (jako jest byl Heraklius
z Rumburku, Adauktus neb Přibík Jeníšek a jiní) také zde položen
není. Mnoho také zde pominuto jest těch, kteří v sirotbě (jako
Švamberkové Guttenšteinové i jiní, císaři & králi svýmu věrní)
zůstaveni byli. Sem také přináležejí vždyckny věrné město Plzeň,
České Budějovice i jiná města od kacířův mocně vzata, jako
Horšový Tejn, město katolické Počátky, Jindřichův Hradec od
stavův kacířských hraběti z Turnu daná byly. Mnoho také hradův
katolíkům patřících, mnoho klášterův, prelátův, kanovníkův, pro
boštův a jiných osob duchovních, kteří s kacířskými stavy žádného
srozumění míti nechtěli, zde klásti a jmenovati pomíjím.

V auterý dnc 3. března měsíce patent neb list císařský
a královský vyvěšen byl v příčině peněz nyrmberských, totiž:
kteří po 6 krejcařích šli, aby po 5 kr. brány byly a ty, jenž
3 kr. platily, aby toliko 2 kr. platily; také salcburgský 2 kr. aby
toliko 1 kr. platily.

Jiří Bíleg (jinak Bílek), v Eisgrubu ') usedlý kolář, šest mil
od Brna v městě vzdáleném založil se s jedním svým dobrým
přítelem o 12 říšských tolarův, že vozní kolo za jeden den udělá
& je také toho ještě dne svýma rukama sám do města Brna při
kolautá. Na to on Jiří Bílek dne 14. máje měsíce přítomného
1636. roku při východu slunce to kolo začal dělati, je dodělal
i také toho ještě dne rukama svýma sám je do Brna, přímo do
raddního domu po šestý hodině v jednu čtvrt na sedmau před
večerem přikolautal, je v tom domě raddním za purgkmistra Ga
briele Šráma z Deblínu pro památku zanechal, kdež se ono
dosavad od každýho každodenně spatřiti i na něm německý nápis
který jsem také já léta 1708. z toho kola pro památku vypsal.

') Česky: v Lednici.
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čísti se může; jest pak nápis tento: Anno 1636. den 14. Tag 1537
Maii in Burgmeister-Ambt Herrn Gabriel Schram von Deblien ist “153113“
dieses Waagen—Raad von (len Meister Georg Bíleg von Eisgruben
b' Meil wegs von hier gelegenen Orth bei Aufgang der Sonnen
gantz von neuen gemacht und verfertiget und hernach solches
Raad er Waagner selbst von bemelten Eisgrub bies hieher nacher
Briinn zu Fuss gehend, mit seinen Handen allein umbgetrieben
und gegen Verwettung 12 Reichs-Tahlern in einen Tag, nemblich
zu Abend ein Viertlstund nach 6 Uhren in das Rathhaus allhier
gehracht und zur Gedíichtnus alldahien gegeben worden.

Georg Bíleg.

V auterý dne 26. máje měsíce císař Ferdinand III. s arci- „03913321
knížetem bratrem Leopoldem \ilímem na hrad pražský šťastně “ „
sice přijel, však na cestě jeda on z Vídně, troje velké neštěstí

míti měl; nebot na tý cestě kůň jeho pod ním postřelen byl. \fŠŽitŠrŠĚŠ
který také hned padl a scepeněl; před tau střelbau, která na
téhož císaře byla směřována, Bůh jej chránil.

V městě Znojmě na noclehu jeho životní kuchař měl ho
z auplatku také otráviti, což on sám austně témuž císaři v tajnosti
vyjevil a ty bezbožníky vyzradil, kteří zjímáni i slušně trestáni
byli. — Jeden Vlach v Čechách na Žlebích do kamen vlezl a dvě
pistole, každau dvaumi kulkami, také prachem, který nebauchá,
při sobě nabité maje, štiletem neb tulichem, jinak bodcem kamna
vrtal, chtěje viděti kde císař sedí a jeho zamordovati; ale popaden
jsa, přísně byl potrestán.

To taky se tehdáž jistilo, že v Vídni nejpřednější jeho služeb- 2113233?
ník dal mu jednu velmi krásnau jedem nastrojenau trubičku,
kterau on velmi chválil, jak líbezně ona píská, když se na ní
traubí ; císař zpytoval ji bedlivě a dal ji jinýmu, aby na ní pískal,
do které jak on faukl, hned do něho jed vskočil, od něhož ten
nešťastný pískač v malé chvíli umříti musel.

V pondělí Svatodušní dne 1. června z kostela Panny Marie Proeessia
před Tejnem, v kterým se z třích Měst pražských konšelové i lid 331335?
obecný sešli, do kostela sv. Víta na hrad pražský hlavní processí
šla, odkudž potom ona vedena byla (s kterau také šel císař
Ferdinand III., král český, i také Leopold Vilím, bratr jeho) do
kostela sv. Jiří, velebných pannen řádu sv. Benedikta. odtud ona
do kostela Všech Svatých doprovázena byla a z něho zase do
kostela sv. Víta se navrátili, kdež kázání i mše svaté se konaly
&.všickni přítomní za dešt, nebot tehdáž veliké sucho bylo, Pána
Boha prosili.
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V čtvrtek po svatým \'ítu císař Leopoldem Vilímem, bratrem
svým, na lov na Lány přijeda. následujícího dne v pátek 5 týmž
Leopoldem 62 jeleny zastřelil & všechny vážiti dal, věděti chtěje,
jak mnoho který váží.

Y čtvrtek dne 2. července on císař po poledních z Prahy
do Brandejsa a odtud následujícího dne do Vídně odjel.

V středu dne 15. července narodil se syn císaři, jemuž dáno
bylo jméno Filip Augustin, který léta 1639. dne 29. července
v Pánu usnul.

V sobotu dne 18. července ráno v čtyry hodiny polovičního
Orloje branau Aujezdskau jelen na Aujezd do Prahy přiběhl a do
domu, který se jmenoval Myší díra, k Janovi Turkovi vběhl, jehož
on zavřel a do 8. hodiny zavřenýho měl, odkudž on potom vzat
a do císařské obory mezi daniele dán byl.

Tělo sv. Krispa, kněze římského, který pro vim Kristovu
před čtrnácty sty léty v Římě stat byl, do Prahy z Říma do
kostela tovaryšstva Ježišového v Starém Městě přivezeno bylo
a dne 13. září odtud s processí slavnau velmi počestně do kostela
sv. Mikuláše na Malau Stranu, jinak do Menšího Města pražského,
přeneseno bylo.

To když se v Čechách dálo, také švejdské vojsko pod gene—
rálem Wranglem v Slezslm, Charváti v Hessích a generála Gallaše
vojsko císařské v Švábích skrze své časté sem a tam projíždění,
laupeže, žhářství a mordování lidí nevinných, kamkoliv přišli,
takové škody obyvatelům působili, že oni nejenom do velké chu
doby padnauti, ale také velký hlad (poněvadž jim všechna živnost
odňata, vinice, štěpnice i osení zkažené byly) snášeti museli a kteří
hladem zemříti nechtěli, ti trávu, květiny, kořínky rozličný, zelený
listí z rozličných stromův i všeliké byliny bez chleba, bez soli,
bez másla a když se jim ani trávy, ani kořínkův travnatých, ani
co jiného od bylin nedostávalo, zvířecí, hovězí, koňské, sviňské,
skopové i jiné rozličné kůže, na nich chlupy opálivše, jísti museli.
Mnozí také tehdáž psy, kočky, německé myši a všeliké mrchy, kde
jen kterau buď na hnoji, v smradlavý neb jiný vodě, po cestách,
byt ona již kolik dní scepenalá a od červův prolezená byla, jedli.
O koňské maso nejenom se vadili, rvali, bili, ale taky se mordovali;
slovem takový hlad v těch od nepřátel vyhubených místech tehdáž
byl, že jeden druhýho, kde jen z koho býti mohl, mordoval, vařil,
pekl a jedl. Někteří hladem přemožení lidé z hrobův mrtvá těla.
vykopávali, jiní z šibenic oběšence shazovali, vařili a jedli. Kdo
koliv umřel, jiným za pokrm býti musel. Nejenom ve dne po
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hlavních silnicích a cestách, ale ani nočního času v městech po 1637
ulicích lidě bezpečně choditi nesměli, proto že mnoho chudýho
lidu v rozličných kautech ukrytýho sedalo, kteří kohokoliv v noci
jdaucího zastihli, jej zabili a snědli. Z mnohých vesnic lidé ze
mrauce aneb jinam odjedauce, pustý celý vesnice zanechali, v nichž
místo lidí lišky svá. daupata a jiná zvěř svý peleše sobě dělali. —
V Dolejším falckrabství blíž města Wormacia řečeného při jednom
pustým mlejně mnoho žebrákův pod širým nebem okolo ohně sedělo,
kteří člověčí maso vařili a pekli.

Tehdáž Ehenbraitstein, jinak Hermanstein, pevnost musela se
pro hlad císařským vzdáti, v který polní maršálek a té pevnosti,
kterau Francauzové tehdáž v své moci měli, kommendant, přijmím
Bussi, nemaje k posledku co jísti, osumdesáte německých myší

snědl, které od svých vojákův kupoval a za každau jeden kopfštuk Éťmšiuá
neb dvaceti krejcarův dával. platu.

Císařské vojsko pod generálem Gallašem tohoto roku z ně- ŽŠŽŽĚŠŘŽŽÍ
inecké říše i z Pumtův švejdskau armádu, jejížto vůdce byl tehdáž ni.
generál Panyr, k moři Baltickému vytlačilo, proto že při ní velký
nedostatkové byli; nebot jizdní byli bez koní, pěchota bez punčoch
:: střevíc, svědnice bez kamen a. bez oken, auředlníkův vojenských “31.950“
měšce bez peněz, nemocní bez ušetření, jichž několik tisíc bídně
zemřelo, a ta místa, kterých se Švejdové zmocnili a je dosavad
v svém držení mají, byvše tehdáž bez pomoci, bídně se císařským
vzdávati museli, jako ostrov Usedom, Volín, Wolgast, Demin, též
jiná mnohá místa, tak že tehdáž Švejdové, kteří téměř celý Pumry

\“své moci měli, tohoto roku toliko město Štetín, Anklam, Grips MěZ—;“rgf“
wald1), Strolsund s ostrovem Rugia řečeným i _městoWismar,
\“meklenburském knížetství ležící, zdrželi.

Divné věc byla všechněm, že Švejdové od města Konštancie
až k městu Wolgastu (kterážto dvě města přes sto mil od sebe
jsau vzdálená) vyhnaní byli. Neštěstí tehdáž v Pumřích veliké bylo,
že v nich švejdské i císařské vojsko zle hospodařilo, větší pak
mnohem neštěstí obyvatelům těm se býti vidělo, že jich kníže
Bojislav*; toho jména XIV. bez dědice mužského dne 20. března
umřel,kteréžto knížetství kuríiršt brandeburgský, dle dávního sne
šení s knížaty pumrskými, měl na to knížetství od císařův římských
potvrzené čekanství a proto se také toho knížetství ujímal. Že pak
Švejdové ještě v něm některé pevnosti měli a je tomu kurfirštovi

') Správně:Greifswald.
') Viz nahoře str. 82. pozn. 2.
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1637 postaupiti nechtěli, mocnau rukau usiloval je sobě podmaniti a vojnu
novau s nimi začíti.

„ggggcgm My Ferdinand III., z Boží milosti volený římský císař, po
“*=“ "k“všechny časy rozmnožitel říše v Germanii, též uherský, český,
Mig-zd“ dalmatský a slovanský král. arcikníže rakauské, kníže burgundské,

margkrabí moravské, kníže lucemburgské, slezské, brabantská,
štyrské, korytánské, kranské. wirtenberské, též v Švábích, margkrabí
Hořejších i Dolejších Lužic atd.

1. Známo činíme tímto listem vůbec přede všemi, že jsau
před nás předstaupili poctiví, věrni naší milí, N. N., purgkmistr
a konšelé města Německého Brodu, poddané toho žádaje: Poně
vadž jsau pro těžké rebellské přečiněníJana Rudolfa Trčky našemu
císařskému a královskému fišku připadli, abychom je k jiným svo
bodným královským městům připojiti a za čtvrtý stav našeho
dědičného království českého vyzdvihnauti a Vysaditi milostivě ráčili.

2. I jsauce my beztoho z císařské a z královské milosti
vosti k tomu nakloněni a kterak by takové obce nejenom zacho
vané a zdržované, ale také pro své věrné & chvalitebné chování
květšimu zrůstu a k vzdělání přijíti mohly, a prohlédajíce i rozva
žujíce ty tak mnohonásobné až posavad vystálé obtížnosti, k tomu
jsme milostivě povoliti a dotčenému městu Německýmu Brodu do
čtvrtýho stavu dědičného království našeho pojíti & vyzdvihnauti
itolikéž je jiným našim královským městům všelijak připojiti,
přivtěliti a přirovnati ráčili. Činíce to, vyzdvihujeme, připojujeme
a povolujeme k tomu všemu, jakožto králující král český, mocí
listu tohoto našeho královského, vědomě a s dobrým rozmyslem
tak a na tento spůsob, aby často jmenované město Německý Brod
i s jeho celau obcí a s společností, nyní i na časy budaucí a věčně
svobodným královským městem bylo a od jednoho každého za to
ctěno a držáno bylo i tolikéž při všech obecných zemských i jiných
sessích a shromáždění jakožto svobodné královské město mělo
& nyní i budaucně na věčné trvající časy od nás i od budaucich
našich při čtvrtém stavu zanecháno a zachováno bylo, nižádným
spůsobem zastaveno, mnohem pak méněji odcizováno neb někam
jinam obráceno nebylo, ale tohoto, jiných všelikých privilegii
a obdarování, svobod a vejsad, tudy také práv a spravedlností,
kteráž i na naše královská města od měšťany (sic) neb na oby
vatele jejich užívají neb budaucí časy dostati by mohli, jak
v právích, tak v trhových věcech veřejně i obzvláštně aby aučastni
byli, jich požívali & k svému užitečnému přivozovati mohli
a moc měli.
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3. A aby oni, také jejich potomci tohoto našeho císařského 1637
a královského obdarování míti mohli, jim jsme milostivě povoliti
ráčili, aby následujícím spůsobem erbu městského užívali: totižto
štítu modrýho neb lazaurovýho barvy, v němž červená, z samého
štukového kamení dobře ozdobená brána městská se dvejma vyso
kými, také takovým štukovým kamením vysázenými okrauhlými,
pěkným vrchem aneb kranclemi ozdobenými věžmi a odevřenými,
k vystřelení připravenými a na každý z těch tří odevřená okna
a zespod připinku (sic);

4. dobře opatřené dvéře neb fortna (Sie); brána pak městská,
stojící odevřená, se dvojími žlutými křídly neb polovic za nimi
fortnami, s hůry pak jedna k zpádu připravená železná mříže
k spatření přichází. Nad branau a dobře vystavenau jejího vrchu
ozdobau neb kranclemi zjevuje se našeho slavného domu rakau
ského štít obyčejný červený a bílý, na nimž knížecí klobauk
obyčejné formy neb spůsobu, uprostřed toho štítu v bílém poli
první litera našeho císařského jména: F. III. stojící; z obojí pak
strany štít jmenovaný od dvauch korunovaných bílých neb stří
brné barvy, vzhůru tělem stojících lvův se drží. Nad celau branau
a věžmi svrchu vypsanými vznáší se uprostřed císařská koruna
v své císařské ozdobě, z obojí strany roztažený fachy, tak že
koncové jich z obojí strany věži se dotýkají, tak jakž týž erb
uprostřed listu tohoto vymalovaný a barvami vlastněji vynešený jest.

5. Vedle toho dovolujeme a dopauštíme jmenovanému našemu
královskému městu Brodu Německému, aby příležitě tak vypsa
nýmu erbu ve všech svých, nám a budaucím našim, králům
českým i jiným nižším vrchnostem, též vyšším i nižším osobám
od nich v procházejících psaních, nicméně i v jiných zavřených
a nezavřených spisích, listech, listovních věcech toho erbu užívalo,
jej ve všem malování vedlo, na brány městské, na dům raddní
neb na jiná stavení městská malovati, vytesati, vyrejsovati aneb
zavěsiti dáti mohlo k své poctivosti, potřebám, vůli a dobré
libosti.

6. Nadto vejše také confirmírujeme a potvrzujeme jim podobné
všecka jejich od předkův našich a prvnějších vrchností jejich jim
předešle udělená a potvrzená obdarování, tak jakž od nejmilejšího
pana otce našeho, slavné a vzáctné paměti, pod datum v městě
Vídni dne 25. měsíce srpna léta 1635. jim confirmírována byla,
na ten a takový spůsob, že týž ve všech jejich punktícb, arti
kulích a klauzulích, pokudž svatému katolickému náboženství na
odpor nejsau a dotčené město jich k užívání vděčno jest, tak

1635
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jako by všechna slova od slova do tohoto našeho císařského
& královského listu vepsána vložena byla, moc a průchod svůj
míti a jich beze vší překážky jednoho každého člověka pokojně
užívati, je držeti a z nich se těšiti mají a mocti budau;

7. Dále vedle této naší císařské a královské předešlých
jejich privilegií, obdarování, práv a spravedlnosti confirmací nadto
vejše jim znovu takové obdarování dáváme, aby netoliko při
volení raddy vedle předešlého spůsobu a obyčeje, kterého od
starodávna požívají a dle znění privilegií svých tohoto užívati
mohli, je na obvyklé časy před sebe bráti a vykonávati moc
měli, ale také našemu podkomořímu, kterýž budaucně při každým
volení bude, jak v jiných našich královských městech za obyčej
při tom bude, ani nyní, ani budaucně nic víc, než vedle slušného
vychování deset kop grošův dávati povinni byli;

8. Také aby dále a budaucně to město na počtu měšťanův
se nezmenšovalo, ani v obchodích a v živnostech se neztenčovalo,
nýbrž raději po těch až dosavad vystálých rozmanitých obtíž
nostech z utrpnosti polehčení se stalo a ono do větších svobod
přivedeno býti a zrůst svůj bráti mohlo, protož je dále milostivě
takto osvobozujeme: aby v témž městě proti vůli jejich žádná
osoba panská, ani rytířská domů kupovati neb jiným spůsobem
na sebe převozovati žádný moci neměli, ani jim k tomu dopu
štěno neb povoleno, mnohem méněji pak z městské jurisdikcí
něco vynímáno & do desk zemských našich královských kladena
bylo aneb býti má. Pakli by se toho něco podobného nyní neb
budaucně, buď to z omylu neb z přehlídnutí neb jak koliv jináče
stalo, tehdy to jak nyní i tehdy, a jak tehdy tak nyní ničímž
býti, žádné moci a platnosti míti nemá i také hned od nás aneb
od potomkův našich, králův českých, vyzdviženo, kassírováno,
zrušeno a v spůsob předešlý postaveno býti má;

9. Nicméně toto naše město královské ještě tak dobře osvo
bozujcme, aby v něm nyní i na časy budaucí žádných Židův
netrpěli, ani se jim tam zdržovati dopauštěli a pokudž by naproti
tomu od nich na krátce neb na dlauze něco jiného vypraktici—
rováno bylo, tehdy to tomuto našemu královskému opatření
& obdarování na žádnau ujmu & zkažení býti nemá, nýbrž samým
skutkem zkaženo i umořeno, v nivec obráceno aby bylo a oni
také tomu odvyknauti aby povinni byli; a kdyby to na nás
neb na potomky naše, budaucí krále české, vzneseno bylo, to
ihned bez všeho rozsauzení dalšího zdviženo & v nivec obráceno
býti má;
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10. Podobně tuto často psanému městu našemu královskému
Německýmu Brodu svobodnau myslivost zanechávati ráčíme tak
a na ten spůsob, aby na gruntech svých červenau i černau zvěř
bíti a jinak s štvaním, honěním a čižbau neb jakýmkoliv jiným
spůsobem myslivost provozovati mohli a moc měli podle své
libosti a vůle, však zapověděný časy a kdychom my po všem
království skrze královskou zápověď něco jiného nařídili, vynímajíce.

11. Naproti tomu jsau se oni, poznávajíce ve vší poddanosti
toto naše jim udělené císařské královské obdarování, nám na jisté
terminy dvaceti tisíc zlatých rejnských, vedle obzvláštní s nimi
učiněné námluvy, do komory naší odvésti zavázali, jakož také
budaucně po vyplnění těch 20 tisíc zlatých tím spůsobem jako
jiná královská města aby obyčejný plat komorní, též vinních
i pivních táců náležitě vypravovali a potom dále to, což dotčená
města před tím nepokojem vojenským dlužna byla a na ně by
podle proporcí přišlo, pořádně odvozovati povinni byli, vše upřímně
a bezelstně;

12. Však aby to často psané město Německý Brod tohoto
našeho císařského a královského obdarování a těch v tomto listu
doložených výsad a svobod tak dalece užívati a je na sebe vzta
hovati mohlo, dokudž “by se našeho katolického (sic) jsauce při
drželi a jeho následovali; kdoby z té obce nyní neb budaucně
(uejsauce my sice bez toho tam kterýho nekatolického trpěti
v aumyslu) takového náboženství nebyl, ten neb takoví mají toho
samým skutkem zbaveni býti; jako podobně jus patronatus neb
právo nad podacím kostelním, kteréž jim zanecháváme, toliko na
katolické faráře a sice nijakž jináče rozumíno býti nemá;

13. Protož přikazujeme všem a. všelikým obyvatelům &.pod
daným ze všech čtyr stavův dědičného království našeho českého,
kteréhož by koliv stavu, řádu neb povolání byli, obzvláštně pak
našim královským místodržícím, nejvyšším auředlníkům, komorní
kovi zemskému a raddám saudu dvorského, tolikéž auřadu našeho
nejvyššího saudu purgkrabskýho a auředlníkům menším našich
královských desk zemských a jiným saudům a. právům vyšším
milostivě & konečně, aby ste často jmenované město naše krá
lovské Německý Brod při tomto našem císařském a královském
obdarování i při jiných svobodných a vejsadních nadání, kteréž
oni buď prv měli neb nyní znovu dostali, chránili, ídrželi a zastá
vali, je za královské město měli, za to při všech buď u práva
neb krom práva se zbíhajících případnostech drželi a uznávali,
jinak všech práv a spravedlností, kterýmiž ono ina naše královská

1637



1637

Neum-odn '
Cechách.

Žatec trpěl

1647

254 Kap. xvm. Bída v Čechách.

města přináleží, jim pokojně a podobně (sic) přáli adokonale jich
užívati, z nich se těšiti dopouštěli, pod uvarováním hněvu a nemi
losti naší a k tomu pokuty, kdohy se koliv proti tomu čehož
zaumyslně neb všetečně dopustiti směl, padesáté hřiven zlata
litého, jednu polovici do komory naší císařské a královské a druhau
polovicí dědičnému městu připadením.

Na potvrzení toho pečet naši větší listu našemu královskému
jsme přivěsiti rozkázali a v něm se rukau naší císařskau pode
psali. — Jenž jest dán na hradě pražském dvacátého sedmého
dne měsíce června, léta od narození Syna Božího tisícího šesti
slého třidcátého sedmého, království našich římského prvního,
uherského dvanáctého a českého desátého.

Ferdinand.
Albertus z Kolovrat. Gulielmus comes Slavata,
D. Freissleben. R. B. cancellarius ad mandatum S. C. M.

proprium.
Tento majestát ve dsky zemské království českého do

quaternu trhového druhého tělného léta 1637. v auterý po sv.
Ondřeji, to jest l. decembris, pod literau B. 8. na relací Jeho
Mti řím. (sic), tak jakž ta relací v pomorančovým quaternn trhovým
léta a dne již svrchu psaného pod literau B. 26. plněji svědčí,
vloženo & slovo od slova vepsáno jest.

Jiří Eliáš Telecký,
větších desk zemských (Sie).

Měsíce listOpadu velká bída, nouze & naříkání v Čechách
slyšáno a skušeno bylo, když téměř vesnice všechué, mnoho mě—
steček i měst pohubeno a zkazeno bylo, také země na 8, na 9
i na víceji mil neorána, neoseta a neužitečna ležela, také minulého
roku ani obilí, ani ovoce, ani zelí, řípa a jiné zahradní věci se
neurodily. ,

Nepřátelské vojsko švejdské Žatec město sobě opět podma—
nilo, je hubilo, lid mordovalo, velké nepravosti páchalo, také město
to téměř celé zkazilo. To neštěstí podobně trpěti muselo město
Žatec v létu 1647., také město Most i Chomútov, kdež 36 domův
nepřátelé spálili.

Něco víceji o městu Žatci zde doložili nemíním, nebot kdo
chce více věděti, at čte Poselkyni neb Kroniku českau v listu
28, 64, 714 atd.
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Ferdinand, císař římský toho jména III. a král český
v poslaupnosti XXI.

Ferdinand III., Ferdinanda II. a Marie Anny, Vilíma, bavor- 1637

skýhoknížete. toho jména V., dcery syn, v štýrském městě Gracu Ifffdgr'gýy
léta 1608. se narodil, léta 1625. dne 8. prasince korunau uherskau, 323231
léta 1627. dne 25. listopadu korunau českau a léta 1636. dne M“ "de'
30. prasince korunau římskau za živobytí otce svého vměstě Řezně 1608
slavně korunován byl a po jeho smrti správy římského císařství 1625
se ujal. — Co chvalitebného a užitečného pro obecné dobré on 1627
učinil, spíše nežli se Správy téhož císařství a svých dědičných 1636
zemí ujal, o tom v předcházejících kapitolách aspoň něco v krát—
kosti jest dotknuto; nyní k ostatním věcem, které se za jeho
císařování & králování dály, přistupme.

Z počátku panování toho císaře Švejdové tohoto 1637. roku $$$“
od vojska císařského, saského &brandeburgského netoliko z Míšně,
o čemž málo vejšeji, ale také z celých Sas až za 'Labe řeku,
potom i za řeku Odru do zadnějších Pumrův zahnáni a tak
vytlačeni byli, že toho času Švejdům toliko ty pevnosti a ta
městazůstaly, která v předcházející kapitole jsau jmenována. Na

to potom zima přikročila, přes kterau císařští, Saští a Brande- 6:33:23
burgští v Pumřích a v meklenburgském knížetství zůstávajíce, kanmu.
tak všechno vytrávilí, že do jara 1638. roku s hladem zápasiti 1638
se museli a velmi zemdleli i mnozí zemřeli. Také tehdáž mnoho

koňstva poscepenalo, tak že rejtharstvo pěšky choditi muselo,
& které by koňstvo špížný vozy, jichž se při samý císařský
armádě přes dvaceti tisíc počítalo, také velká děla neb velkau
střelbu z místa na místo táhlo, toho se nedostávalo. Při tý císařský
armádě do šest a dvacíti vyšších, mimo velkýho počtu jiných
vojanských menších auředlníkův se nacházelo, kteří mnoho pro
sebe i pro svý služebníky koňstva, mimo těch, co se jich při
(ix-acti tisíc špížných vozův počítalo, měli. Skrze tu zkázu císař



1687 ského, saského a brandeburgského vojska dala se Švejdům příle
žitost, že oni na nohy zase povstali, jakž se to patrně z následu

1638

nili.
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L(ta 1638. Generál Panyr, švejdského vojska vůdce, (v jehož
30503022vojsku podobný nedostatek všech věcí, jako při císařským vojsku

tehdáž se nacházel) dostana velkau pomoc jak na lidech, tak
také na penězích z království švejdského a maje do třidcíti tisíc
lidu válečnýho, z půdy švejdské na německau pospíchal, některá
města zase císařským odňal a na vojsko císařské. saské a bran
deburgské, hladem zemdlené a ztenčené, tak dlauho tiskl, dostávaje

Kap. XIX. Válka v Němcích; Jesnité.

let poznává.

Ohař—kém.sám po moři dostatek špíže, lidu i všech potřebných věcí, až je
untupovati
prinumi.z Pumrův i z Meklenburgu vytiskl a vyhnal. Generál Gallaš

Vodárna
shořela.

J eznviti do
Vratislavě

Bavorští !
clear—ití poMeni.

ačkoliv poněkud ještě při řece Labi se zdržoval, však na něho
když Panyr mocně tlačil, do Čech ustupovati přinucen byl a Švejdy
za sebou až do saské země táhl.

Dne 3. února měsíce vodárna Starého Města pražského blíž
mostu a Lázně královské shořela a na ní vnově vyzdvižený hrot
i s bání velmi se naklonil.

Dne 20. (22.) ') února Jindřich, toho jména III., příjměním
přivezeni.Hartman, dle poslaupnosti magistrův vratislavských třidcátý osmý

magistr neb vrchní řiditel špitála sv. Matěje v městě Vratislavi,
Křižovník s červenau hvězdau, dva z tovaryšstva Ježišového pří
kladný muže, Jana Wazinia a Jindřicha Pfailšmida, do téhož
města
přijal,

Vratislavé přivezl, je do svého špitálského obydlí přívětivě
je živil, dlauhý čas vychovával atd.; a tak tím tehdáž

tajným spůsobem tovaryšstvo Ježíšovo do města Vratislavě přive
zeno a vychováváno bylo, které páni vratislavští, ani obec nikdá
připustiti nechtěli, příjezd také i příchoz do svého města Vrati
slavě jim vždyckny mocně zbraňujíce.

Tehdáž v hořejších Němcích Bernard, kníže sas-wajmarské.
byv dříve od bavorskýho vojska škodně dotknut a od pevnosti
Laufl'enburg'u odehnán, (kdež svedše on dne 28. února měsíce
8 Bavořany bitvu, několik vojenských auředlníkův oni jemu zajali
a Raingroíl'a zastřelili) vrchovatě nad nimi se pomstil, je porazil,
nejpřednější vůdce Jana de Wert, (pod nímž kůň jeho zastřelen
byl) také Antonína bratra jeho, kníže Savelliusa i všechny ostatní
nejvyšší auředlníky zajal. Jana de Wert do francký země na poru

a násl.
') Správněji udává se 22. — Viz také Beckovského II. 2. str. 236.
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čení krále franckýho poslal a tam také poslati měl Savelliusa, 1638
kdyby on v kněžských šatech neb v duchovním oděvu nebyl A339:
z vězení ušel (sic); však místo něho poslal generála strážnýho ""““ “5“
Enkefforta zajatýho s všemi Bavorskými odňatými prapor-ci.

Arnheim, saského vojska generál, byv od Švejdův minulýho
roku na svém panství zajatý, do švejdské země vezen, také i do
vězení dan byl, z něhož svau chytrostí takto sobě pomohl. Učinil
on se nemocným a od Švejdův pro dva služebníky svý, který mínil
do Němec poslati, svobodný skrze švejdskau zem průchod žádal,
také ho i vyžádal. Když pak po krátkým čase v tom zamku 1),
v kterým on svůj arrest měl, radovánky se díly a všickni vesele
bodovali, on oblékna se do sprostých šatův a stavěje se jako by
co nejvíce opilý byl, z něho u večer štastně vyšel & posadiv se
na koni, s kterým na něho služebník jeho očekával, nejenom ujel,
ale také všudy šťastně projel, maje při sobě vyžádaný list na svý
dva služebníky; za jednoho služebníka on sám se vydával a druhýho
při sobě měl.

Císař Ferdinand III. dne 23. měsíce července do Prahy přijel, 00333211;se
aby svau bližší přítomností své vojsko císařské k mužnému bojování Liga—ui
napomínal i také v začatým pokoji (toho roku mezi císařem, franckým
králem i mezi korunau švejdskau 0 pokoj jednati se sice počalo,
však to jednání k svýmu vinšovanýmu konci přijíti nemohlo) tím
větší pomoc uděloval. K císaři tehdáž do Prahy svý raddy kuríiršt
brandeburgský, také i saský ačkoliv poslali, však za dobré uznáno
bylo, aby kurfu'št saský do města Litoměřic, kam také císař z Prahy

odjel, k přátelskému rozmlauvání přijel. On kuríiršt uznávaje svau Š.“ĚmL-m
přítomnost také býti potřebnau, dne 23. září měsíce ve dvě hodiny méticprijet.
z poledne s svými čtyřmi synáčky a s celým dvorem svým z města
Drážďan vyjeda, jejž dvě tejný raddy, také dva dvorští maršálkové
i nejvyšší strážný s jedním regementem jizdnýho lidu vyprovázeli,
dne 25. téhož měsíce po poledních k J. M. Cské do Litoměřic
přijel, proti němuž císař osobně za město tak daleko, jak daleko
by se z ručnice dostřeliti mohlo, vyjel, jej, také i čtyry jeho
synáčky přívětivě vítal a kuríiršta do svýho vozu vzal; čtyři pak
kurfiršta synáčkové do jiných vozův císařským dvořenínům přiná
ležejících vzati, do císařského obydlí vezeni a tam stkvostně ctěni
byli. Následujícího dne, jenž_by1a středa, císař kuríiršta v jeho
obydlí navštívil, kde dvě hodiny pořád o rozličných obecných
potřebných věcech rozmlauvali a na to do císařského obydlí k obědu

»)v Štokholmu.
Beckovského Posellq—něII. 8. 17
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1633 společně jeli. Spíše nežli císař toho kuiíiršta od sebe pr_0pustil

£?dš\i£?i velmi krásný vůz a k němu šest plesnivých koní pěkných jemudaroval, dvaum pak starším téhož kurliršta synáčkům, Janovi
Jiřímu a Augustovi, každýmu pěknýho koně s drahým sedlem
a s jinými potřebnými věcmi, ostatním pak dvaum synačkum
mladším, Kristiánovi a Mauriciusovi, prsteny a jiné drahý věci,
raddám pak řetězy zlatý a jiným dvořenínům také drahý dary
dal; podobně císařští dvořenínové od kuríiršta také obdarováni

no Drum byli. — Z Litoměřic on kuííiršt s celým dvorem svým dne 30.
" „.mn téhož měsíce v neděli po poledních zase do Drážďan se navrátil.
s„,o,.„„c_ Tehdáž synové Iridricha falckraběte, někdejšího kuríiršta od
33333532Rejnu a zimního krále českého, nepořádně korunovaného, Karel

'““- Ludvík a Rupert, (druzí dva jich bratří Moric a Edvard v Paříži
v literním umění se cvičili) usilujíce mocí válečnau dědictví svého,
Hořejšího i Dolejšího falckrabství, které jich otci císař Ferdinand II.
pro jeho velké provinění odňal, (o čemž v předešlých letech zde
již jednáno jest) dobývati a majíce pomoc od krále englickýho, od
Švejdův i od jiných mocnářův sobě udělenau, vojsko sebrali a do
westflálský země vpadli; ale velmi krátce jim štěstí, jestli však

Pmženiby.oni jaké měli, slaužilo a je cele opustilo, když od císařského vojska,
"' pod správau Hacfelda'), Westerholta a Geca, nejenom tak jich

vojsko dne 17. října měsíce dvě hodiny z poledne poraženo bylo,
že z bojiště málo vojákův odešlo, celé téměř ležení falckrabské,
všechny vojanský kusy, všechny rozličnými věcmi naplněný vozy
a velké bohatství císařští dostali. Rupert, mladší falckrabí, také
jeho generál-leůtnant, dva engličtí hrabata, 6 nejvyšších, 5 nejvyš
ších leiitnantův, 10 nejvyšších wachtmistrův, 12 rytmistrův, 24
hejtmanův, 6 kapitain-leiitnantův, 25 fendrichův, l_6 karnetům
40 feldbahlův, 13 polních bradyřův, 60 kaprálův a do dvauch tisíc
vojákův tehdáž k zajetí přišlo; z císařské strany toliko dva nej
vyšší a sotva třidceti mužův zahynulo. — Starší falckrabí Karel
Ludvík posadiv se do vozu & vida, že císařští jej honí, skrz vodu
jim ujeti mínil, ale že břeh při tý vodě vysoký byl a koňové (jich
při tom voze šest zapřažených bylo) na břeh že vyskočiti nemohau,
sám z vozu vyskočil a uchytiv na tom břehu vyrostlau volši,
z vody' sobě pomohl a do bezpečného místa pěšky ustranil; služeb
níci jeho, vozka i všickni koňové v tý vodě se utopili. A tak od
té chvíle ti falckrabata s císařem válčiti přestali.

1) Beckovský píše místy nesprávně Harcfeld, což jsme v tisku
opravili.
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Málo vejš dotknuto jest, že v hořejších Němcích Bernard, 1635
kníže sas-waimarské, porazil vojsko bavorské, což také potom
i císařským, který vedl general Gec, po dvakráte, po třetí pak
iLamboje a Golče s jich císařským vojskem nejenom porazil,
"ale také před jich očima pevnost Brysak 1) jim odňal, což se “1:03:62"
následovně stalo:

Po bavorského vojska porážce on Bernard z Sas-Waimaru
s francauským sobě svěřeným vojskem hnul se k pevnosti Rhain
feldu, kterau on vzdáním dostana, přímo _k městu Braisochu,
(jinak k Brysaku) v němž vojsko císařské leželo, & trpíce ono na
velký nedostatek, mnoho pytlův mauky přičiněním generála Gece
dostalo, pospíchal a spíše nežli k němu přitahl, na Geca blíž
Wittenwageru udeřil, císařského vojska do desíti tisíc porazil,

jedenácte kusů, dva mořdíře, tři tisíce špížných vozův a osum- “33:11"
desate tři praporce odňal & ty všechny králi franckýmu poslal. '
Na to přiblížil se k Brysaku, jej vůkol, aby do něho nic se dodati,
ani ven žádný vyjíti, ani vyjeti nemohl, zavřel a Gecem, s Lam
bojem i s lotrinským knížetem, kteří ho od tý pevnosti odehnati
usiloval, několik malých šarvátek sveda, téměř pokaždý byl
vítězem a od té pevnosti odehnán býti nemohl, ani je mocně
nedobýval, věda, že se jemu obležení hladem zmoření, také i pro
jiných věcí nedostatek vzdáti budau museti. Když pak v tom Zbrojnice
městě po tenkým a malým krajíčku chléb se rozdával, čtrnácté 335133.:
vojákův do zbrojnice tajně vešlo, aby sobě buď chleba neb mauky
nabrali; že ale v tý zbrojnici osumdesáte tůn prachu ručničního
stálo a ti zlodějové neopatrně tehdáž s světlem zacházeli, prach
nenadále zapálili a zbrojnici, v níž bylo čtyry sta měřic obilí
i polní apoteka, s ostatními všemi věcmi do povětří rozhodili.
V tom Braisoku od zapálení toho prachu 40 domův se zsulo,
mnoho lidí i také dvanácté těch zlodějův v zbrojnici zahynulo,
ostatní dva, přiznajíce se, kterak se to neštěstí stalo, oběšeni
byli. — Toho města kommendant Rainocher 9), maje toliko 500
vojákův a nemaje ani těm co dati jísti, ani čím se dále brániti,
dne 13. měsíce prosince knížeti Bernardovi se vzdal, jemuž on
Bernard při vyjití z toho města těžce domlouval, že zajatý
Francauze & Švejdy v tý pevnosti hladem umořil, kteří živým za
pokrm býti musili. Takovau pak autrpnost on kníže Bernard měl Vona m.
nad těmi hladem zmořenými císařskými vojáky, kteří hladem jako dm 3m

1) Správně: Breisach.
') Jindřichz Rheinachu.

17'“



1638

1632

1639

1698

1703

260 Kap. mx. Válka v Němcích; P. Maria Boleslavská.

mauchy zimau padali, že jim polívku, maso i chléb k nasycení
dal, z nichž mnozí do svých od hladu zaschlých žalaudkův velmi
hltavě cbleb i jiné tvrdé věci bázejíce, střevní zření a svírání
neb kolíku dostali a bídně umřeli; ostatní když se posilnili, do
šiířův vejdauce, po řece Rejnu do města Stollhofen pokojně se
plavili. Co se dáleji od císařského, francauského a švejdského
vojska s Francauzy sjednoceného v říši i jinde dále, to zde pro
obšírnost klásti pomíjím 1).

Když obraz Panny Marie staro—boleslavské léta 1632. od
Vavřince Hofkircha z Prahy do města Lipska (o čem vejš na

') To dokládá Beckovský v konceptu, jenž se zachoval v universitní
knihovně pražské (XVII. D. 41.), k r. 1689. následovně:

„Město Praisoch v Elsasu, domu rakauskému přináležející, kterak se
do rukau knížete Bernarda z Sas-Waimaru dostalo, o tom již v minulém
“roce kratka zprava se stala. Kterak pak se to město do rukau francauzských
dostalo, ostatní zpráva jest tato.

On Bernard dostana vzdaním to místo, mínil je sobě zanechati, ano také
jeho se jako již svého dědiCného ujímal i minci novau s erbem saským a prai
aochským bíti dal, což nejenom císařské ale i trancauzské strany mrzelo.
Francauzové chtíce téhož Bernarda k svý straně přitahnauti, do Paříže na
masopust jej pozvali, což učiniti když se vymlauval, jiný spůsob sobě ho
zejskati vynalezli, chtíce mu jednu vzáctnau a velmi bohatau nevěstu za
manželku dáti. Když ani k tomu se nedal hnauti, žádali od něho, aby aspoň
jim to město od jejího kommendanta postaupeno bylo, když by on kníže
aneb umřel aneb v zajetí přišel. Ale když ani k tomu svoliti nechtěl, také
Francauzové žádnau peněžitau pomoc na vojsko dáti mu nechtěli, sami pak
najímajíce lid válečný v Štrasburku i v Bazilei, na ruku chase tak mnoho
peněz davali, které on kníže nikoliv dáti nemohl. A tak oni dostavše dostatek
nových vojákův, všechen verbuňk Bernardovi zkazili, který, poznávaje Fran
cauzský aumysl, svým lidem všechny místa, kterých se od Burgundu až do
Elsasu zmocnil, tak možně obsadil, že mu toliko tři tisíce jízdného a dva
tisíce pěšího lidu, s kterým se do pole postaviti mohl, zůstalo. S tím lidem
do Černého lesa přijda, do nemoci těžké padl, na němž se černý deky vyra
zili, a dne 18. července umřel. Mnozí tehdáž to jistili, že otráven byl, nebo
když mu jeden lékař pěkné pomorančové jablko daroval, a on je také s velkau
chutí snědl, ihned k svýmu přistojícímu trubačovi truchlivě promluvil, rka:
„I jak jest mi zle, domnívám se, že jsau mně v tom jablku jed dali.“ Po smrti
téhož knížete jeneral Erlach, vojska téhož knížete nejpřednější vůdce, Fran—
cauzům to město vzdal, byv k vzdání tomu francauzskými penězi porušen,
kteréžto město Francauzové tak v těch letech upevnili, že jemu v Německé
říši podobné pevnosti není, kterau ačkoliv léta 1698. domu rakauskénin dle
pokoje v Ryswyku zavřeného postaupiti musel (sic), však tohoto roku, kte
rého toto píši, totiž roku 1703.,oblehaje malau moci v malo dnech
vzdaním je zase dostal.“ — Co se týče smrti vévody Bernarda, tn jest pravdě
podobnější, že skončil smrtí přirozenou.
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na svém místě zmínka se také stala) přivezen byl a jej on Hof— 1638

kirch spíše navrátiti nechtěl, dokad by ho království české několika 233,31;
tisíc dukátův nevyplatilo, po celým království českým odevření "PW"
listové noseni a lidé napomínáni i žádání byli, aby jeden každý
dle svý dobrý vůle pro vyplacení toho zázračnýho obrazu Marie
Panny, seč kdo býti může, udělil a dal. I shledala se posledně
ta peněžitá summa, kterau často jmenovaný Hofkirch míti chtěl,
a dostana on tu summu, ku který největší díl 2 své štědroty
Benigna Kateřina kněžna z Lobkovic dala, hned ten obraz Marie
Panny navrátil, který z Lipska do Prahy přítomnýho 1638. roku 33,333?
přivezen, v domě již jmenované kněžny Lobkovské počestně složen
a tam několik týhodnův ctěn byl. Horliví Čechové bolestně to
snášejíce, že ten sv. obraz v jednom domě již tolik týhodnův opět
jako v nějakým žaláři se zdržuje, veřejně bublati počali, proč on '
na své místo do Staré Boleslavě nesen a tam k pobožnému uctění

postaven není; o tom když Ferdinand III., císař a král český,dCín—ř');-gn
tehdáž v Praze bydlící zvěděl, hned nařídil, aby dne 12. září Bag-ang?
měsíce, v neděli po vejroční slavnosti Narození Marie Panny, ten dwarfem
svatý obraz s slavnou processí z Prahy do Staré Boloslavě nesen "m
byl, ku kterýžto processí tři pražská města, také Kolín, Mělník,
Nymburk, Mladá Boleslav, Čáslav, Kutná Hora i jiná okolní města
i městečka, také duchovenstvo do Prahy pozváno bylo a žádáno,
aby ten sv. obraz z Prahy do Boleslavě všickni d0provázeli. Z tý
tedy příčiny kardinál z Harrachu, arcibiskup pražský, následující
list z kazatelnice po všech kostelích Pražanům přečísti a jej na
kostelní dvéře zavěsiti dal, jehož slova jsau tato:

Ernestus, divina miseratione S. R. E. (tit.) S. Mariae ange-Lm uclbí
lomm in thermis presbyter cardinalis ab Harrach, archi-episcopusmatt?
Pragensis, princeps, legatus natus, inclyti regni Bohemiae primas,
nec non Crucigerorum cum rubea stella per Bohemiam, Mora
viam, Silesiam et Poloniam supremus ac generalis magister etc.

Cum sacra imago Beatissimae Dei genitricis Vetero-Bolesla
viensis ex aede Lauretana in Hradczano in suam propriam eccle
siam rursus processionaliter transferenda sit, cui processioni Sacra
Caesarea Majestas in persona interesse dignabitur, igitur autho
ritate archi-episcopali et ordinaria intimatur clero tam saeculari
quam regulari tri-urbis Pragensis, quatenus die dominico infra
octavam Nativitatis beatae virginis Mariae, erit 12. hujus mensis
Septembris, cum vexillis ac crucibus suis hora undecima circa
meridiana minoris horologii apud aedem Lauretanam compareant.
Nec non injungitur omnibus parochis tam saecularibus quam
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regularibus ejusdem tri-urbis Pragensis, quatenus ex suggestu pro
concione id populo significent atque moneant, ut eadem die et
hora in dicto loco frequentes conveniant atque simul omnes una
cum Sacra Caesarea Majestate talem solemnem processionem
obeant ac perficiant; ad quod eo alacrius faciendum unumquemque
sua propria devotio erga sanctissimam Dei Genitricem excitare
debebit. Snb processione autem omnes campanae totius urbis
auditis campanis cathedralis ecclesiae pulsabuntur. Decretum per
suam eminentissimam Celsitudinem, Pragae 4. Septembris anno 1638.

E. cardinalis ab Harrach.
Joannes Jivansky d. cancellarius.

Arnošt, z Boží milosti svaté římské církve pod titulem Panny
Marie angelův kardinál z Harrachu, kníže, papežský legát rozený,
království českého primas, řádu křížovníkův s červenau hvězdau
skrze Čechy, Moravu, Slezsko a Polsko nejvyšší a generální
mistr atd.

Svatý obraz nejsvětější Rodičky Boží staro-boleslavské z kaple
Loretánské na Hradčanech do svýho staro-boleslavskýho kostela
poněvadž s slavnau processí přenešen a J. M. Cská při tý processí
osobně se ráčí dáti najíti, pročež mocí naší arcibiskupskau všemu
duchovenstva třích Měst pražských věděti dáváme a je otcovsky
napomínáme, aby oni v neděli mezi ochtávem Narození Panny
Marie dne 12. měsíce září při Loretánský kapli na Hradčanech
s svými korauhvemi a křížemi k jedenáctý hodině před polednem
společně se sešli; jakož také všem farářům církevním i řeholním
třích Měst pražských nařizuje se, aby oni z kazatelnice lidu
a posluchačům to oznámili a je napomenuli, aby také oni v ten
den a v tu hodinu na vejš oznámeným místě najíti se dali
a s J. M. Cskau takové processí přítomni byli, tak se chovajíce,
jak jednoho každýho vlastní pobožnost a láska k Matičce staro
boleslavské povede. V čas pak té processí, hned jak se na hradě
pražským při hlavním kostele sv. Víta zvoniti uslyší, všemi zvony
po celý Praze také at se ihned zvoní. Dáno v Praze dne 4. září
léta 1638.

Arnošt, kardinál z Harrachu
Jan Jivanský,

kanclíř.

Ten nařízený den 12. září měsíce, jenž byl den Páně neb
nedělní, když se přiblížil a velkým zvonem na hradě pražským
v jedenácte hodin se zvonilo, všechno pražské duchovenstvo s svými
kříži i všickni farářové s svými korauhvemi is osadními při
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Loretánské kapli ') na Hradčanech se sešli a tam až do dvauch
hodin z poledne všickni společně odpočívajíce, na processí očeká
vali, která když se v druhau hodinu z poledne začala, napřed šli
řádové, za nimi jiné duchovenstvo, farářové, kanovníci, kardinál
z Harrachu, a za ním čtyři preláti hlavního kostela pražskýho
zlatem a drahými kamínkami & perlami velmi bohatě ozdobený
trůn nesli, v kterým zázračný obraz Panny Marie stara-boleslavské
od všech se spatřoval. Za těmi čtyrmi preláty šel Ferdinand
císař, král český, maje při sobě z každý strany svý hardcíře
i drabanty, a jeho následoval velký počet císařských ikrálovských
dvořenínův, také i jiných urozených pánův, za nimiž urozených
panen i paní, také obecnýho lidu velký počet ten sv. obraz od
kapucínův od Lorety z Hradčan skrze hrad pražský přes Prašný
most, podobně skrze lípy & vrby řadem za pražským hradem
sázené k bubenecký oboře až k mostu kamennýmu vyprovázel,
na tom pak mostu kamenným postaven byl oltář, na nějž také
ten sv. obraz postaven byl, modlitby se konaly, požehnání přítom—
nýmu lidu se dalo, a po něm někteří zpátkem do Prahy a ostatní
v počtu velkým netoliko z obecnýho lidu, ale také i z panstva
ten zázračný obraz pěšky až do Starý Boleslavě gl) doprovázeli,
kterejž také páni kanovníci a páni preláti hradu pražskýho i jiní
duchovní (střídajíce se) v přítomnosti rozličných zpěvův a horli
vého modlení pořád počestně nesli. Císař, kardinál z Harrachu,
také někteří urození páni, urozené matrony, podobně i panny,
ačkoliv dosti v malým počtu (nebot velký počet urozených obojího
pohlaví osob tehdáž ten sv. obraz do Starý Boleslavě pěšky
vyprovázel) posadíce se do svých vozův, k Starý Boleslavi jeli
a tam na tu následující processí očekávali, která v noci při
světlách když do města Brandejsa přivedena byla a na rynk
k jednomu podlaubí, před kterým oltář vyzdvižen byl a také na
tom místě císař s kardinálem i jiný velký zástup tu processí
očekával, ta processí přišla, svatý obraz na ten oltář počestně
postaven a od Diviše Měsíčka, staro-boleslavskěho kanovníka,
v české řeči velmi pěkně vítán byl. Po dokonaném vítání ten sv.
obraz kapitole stara-boleslavské odevzdán byl, jejž kanovníci
staro-boleslavští, totiž: Divíš Měsíček, Rudolf Roder z Feldsburgu, '“

') „do které ten zázračný obraz z domu Lobkovského přenesen byl.“ —
Naděje str. 624.

') „přes dřevěnýmost. proti Poslednímu penízi pod branau Špi
tálskau jinak Pořičskau, přes řeku položený'h Naděje str. 625.

1638
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1638 Jan Táborský & jiní na svá ramena vezmauce, s velkau radostí
& pobožností jej nesli. Nad obrazem nebesa nesli páni urození;
za obrazem šel císař Ferdinand III., kardinál, dvořeníuové, páni
urození i zástup velký s velkým prozpěvováním. Na řece Labi
blíž mostu ') rozliční radostní ohňové vidíni i zpěvy slyšány byly.
Od kostela sv. Vácslava až k kostelu Panny Marie dvaumi řady
stáli kutnohorští havíři v svých havířských šatech neb v kapích,
jimž havíři perkytle říkají, držíce v rukauch rozžatý kahánce neb
lampy, nimiž tmy noční libě se osvěcovaly; do kostela Panny
Marie, před kterým pěkná muzika slyšána byla, když ten sv. obraz
přinesen a na velký oltář postaven byl, Jiří Bílek, staro-boleslavský
děkan, vstaupil na kazatelnici a veřejně vyznával, že ten sv. obraz

1631 jeho děkanskau nedbalosti před sedmi lety, roku 1631., do rukauch
nepřátelských se dostal a po ta leta jaké hanění, rauhání a potupu
on od kacířův snášeti jest musel, vůbec vypravoval, ano tak
horlivě za prominutí svého velkého provinění ten sv. obraz on
žádal, že on nejenom obecný lid, ale také i císaře, který českau
řeč dobře uměl, k pláči pohnul. Následovalo latinské kázání, které
Karel Waiss, doktor učení pražského, učinil a jmenem císařským
Panně Marii staro-boleslavské některý drahý dary obětoval; po
kázání zpívána byla Lauretánská litanie, církevní modlení se
vykonala a lid přítomný, dostana svaté požehnání, domu se
propustil. Však větší díl toho lidu celau noc v tom kostele na
modlitbách a písních bděl, kde také přes tu celau noc rozličné
a kolikeré kázání jak od kanovníkův, tak také od jiných duchovních
se dálo a pobožnost se konala. -— Císař s dvořeníny svými
a s jinými pány do brandejskýho zámku svýho k večeři a na
odpočinutí odjel.

Ačkoliv království české velmi z toho potěšeno bylo, že ten
sv. obraz do svého starobylého obydlí z tak dávního i') zajetí se
navrátil, však to potěšení nedlauho a to jenom do následujícího
roku trvalo; nebot zase odtud z Staré Boleslavě do Vídně před
nepřátely dovezen a tam až do léta 1650. pořád jedenácte let

1650 zůstati musel, jakž toho doleji na svém místě 1650. dočísti
se můžeme.

mm,.„m Dne 25. září měsíce, když se král francký Ludvík XIII.
32:33: k obědu před hodinau dvanáctau posadil, bylo jemu oznámeno,

že královna (která dvaceti tři leta, neplodná byla) šťastně poro

') „přes nějž processí šlo.“ Naděje str. 625.
*) V Naději (str. 626.) stojí: ,.z sedmiletého“
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dila. Král vstana od stolu, k ní pospíchal a synáčka kterýho
jemu bába ukázala, uhlídaje, nejenom Pánu Bohu děkoval, ale
taky všechny vězně na svobodu pr0pustiti rozkázal, mnohý pány
urozeností obdařil i rozličné milosti rozličným uděloval; taková
radostpři narození toho synáčka, nynějšího krále franckýho
Ludvíka XIV. v království franckém a v zemích jemu připojených
byla, která se ani dostatečně vypsati nemůže. Ten pak synáček
narodil se s špičatými zubami, kterými svým kojným chůvám
mnohým prsy zkausal. -— Pět dní před jeho narozením, dne Hanzelk
20.září, Filipovi IV., králi španihelskýmu, narodila se dceruška
llaria Teresia, která také potom léta 1660. dne 9. června tomu
králi Ludvíkovi XIV. zasnoubena byla a léta 1683. dne 30. července
umřela.

Když duchovní bratří Karmelitáni, jimž v Starém Městě
pražském léta 1627. farní kostel sv. Havla postaupen byl, až do
tohoroku 1638. v chatrným, v začaděným a již velmi v spustlým
domečkufarním, blíž toho farního kostela stojícím, bydleti museli
a v něm dle svý řeholní regule živi býti nemohli, protož oni od
obcestaropražské obecní kuchyni i koce neb dům při ní stojící,
v němž pekaři starOprazští chleby & žemle prodávali, (oboje to
místov pohodlném při tom kostele farním položení leželo) pro
svůj nový klášter žádali i také tak mnoho vyžádali, že ta obec
obojeto již jmenované stavení a pro klášter pohodlné místo za
šestset kop míšenských dáti a prodati chtěla, s tau však vejmínkau,
abyoni Karmelitáni ten svůj chatrný dům farní, v něm oni tehdáž
bydleli, tý obci staropražské postaupili. Ta pak těch již dvauch
jmenovaných míst kaupě z jistých příčin až do 1651. roku se
protáhla.

Žid z Měst pražských pro rauhání Panny Marie dne 16. října
měsíce vymrskán byl.

Na Svatau Horu u města Příbramě 7 mil od Prahy když
Dorota Měsíčková, paní urozená, putovala & do kostelíčka Marie
Panny dne 19. března měsíce vešla, hned celý ten obraz Marie
Panny od té urozené paní se odvrátil nejednau, ale ičastěji,
kdykoliv přítomné duchovenstvo ten obraz snažilo se k té paní
Dorotěobraceti. Ta Marie Panny dřevěnná podobizna v přítom
nostiněkterých pautníkův všechna v své tváři jako modré sukno
zmodrala. jiným jako bílé plátno zbledla, někdy se zarděla, někdy
pravé, někdy levé oko zavírala, někdy se od některých odvracela
a někdy hojně plakala, až hojné slzy z jejích očí se vylévaly.

Tehdejší farář příbramský, pod jehožto správu duchovní ten
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1533 Marie Panny kostelíček tehdáž přináležel, Sallerus jmenovaný,

52503? kdykoliv na svým dosti tichým koni na Svatau Horu jel, nikdá na
mělSV-110-ní k témuž kostelíčku dojeti nemohl; neboť ten kůň dáleji s ním

' jíti nechtěl, toliko až k místu, kde se Svatý vrch začínal. Dne
1. června měsíce jasností velikau kostelíěek svatohorský byl
obklíčen.

183_1333" V neděli Provodní dne 11. dubna měsíce klatovský obyvatel
w:“ bylpříjmím Autlický jde. do kostela, chtěje sv. zpověď, přijímání

velebné Svátosti Oltářní a ostatní pobožnost vykonati, i potkal
ho nezdárný tovaryš jeho, od korbele spolubratr &notný močhuba,
Vácslav Kolesa, řemesla svého mlynář, k němu řka: „Kam po
Spícháš, bratře?“ — „Do kostela k Službám Božím“ — „I nech
takové služby kněžím a jiným zahálečům a pojď raději se mnau
k našemu sausedu do předměstí Špitálského.“ — Do domu vejdauce,
poručil mlynář Kolesa přinésti víno i pálený, pijíce oba pilně,
a když lidi již z kostela se rozcházeli, oběd ti dva dali sobě přinésti,
při němž nešťastný Autlický, když první kausek masa hovězího
do úst vzal a pozhříti chtěl, na zem ihned padl a umřel, tím
kauskem masa zadušený a udáveny; tělo jeho tehdejší děkan
klatovský na posvátné místo pohřbiti nechtěl. Také mlynář, téhož
Autlickýho svodník a mordýř, zaslaužilého trestání neušel.

1639 Léta 1639. Císařskýgo'enerál feldzeigmeister Salis, maje při

355130155sobě pět tisíc císařského vojska, s ním do Čech z turynský země
k městu Egru pospíchal, chtěje se s generálem Gallašem 1s ostatním
císařským vojskem spojiti. I zvěděvše o tom Švejdové, kteří opět
tehdáž v Mišni, jichž vůdce byl generál Pful, zle hospodařili,
tomu generálovi Salis cestu zastaupili a na jeho císařské vojsko
celau mocí u Reichenbachu udeříce, je porazili, generála Salis,
také tři nejvyšší i třidceti dva praporce zajali a je do saského
Hally k generálovi Panyrovi poslali, který také potom blíž města
Chemnice neb Kemnice v Sasích na císařské & na saské vojsko
udeřil, je porazil, generála Buchaima i mnoho jiných auředlníkův
vojenských zajal, šest kusův a šedesáte tři praporce jim odňal,
k Drážďanům pospíchal, město Pirnu dostal a při něm zdi i vally
městské zkazil. Na to on, po dosáhnutí ještě některých jiných
měst saských, s celau svau armádau švejdskau přímo se do Čech

(3311erSF, hnul a obyvatelům českým skrze svý listy věděti & je napomínati
dal, aby každý obyvatel doma pokojně bydlel, svýho obchodu
hleděl a jeho vojákům švejdským samý toliko chleb dáti se nespe
čoval. Podobně on všem svým vojenským auředlníkům i jednomu
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každýmu vojáku svýmu skrze odevřený listy věděti dal a přísně 1639
každýmu zapovídal, poněvadž on Panyr do království českého
ne jako nepřítel, ale jako přítel táhne a tam zarmaucený evan
gelickýstavy potěšiti, jim svobodu v náboženství spůsobiti a všechno
dobré učiniti chce, pročež aby žádný vojenský auředlník, ani
žádný sprostý voják neosmělil se pod ztracením hrdla českého
království obyvatelům nejmenší nepřátelství činiti, nýbrž pospolu
aby se všickni drželi a žádný žádného drancování, žádný krádrže,
žádné vojanské zcestnosti aby se nedopauštěl; však to nikoliv, ač
přísnězapovědíno bylo, zachováno nebylo; nebot kam jenom to
jeho vojsko přišlo, velké nepřátelství páchalo. -_

Do Čech on Panyr s tím svým vojskem (jehož se ětyrydreti nížšgdůíis
tisíc počítalo) když vtrhl, hned města Austí nad Labem dne opanovali.
29. dubna měsíce, také Litoměřic, Mělníkai jiných měst mnohých
se zmocnil; podobně pět tisíc z toho svého vojska k městu
Táboru, k Rudolfštatu, k Českým" Budějovicům i k jiným městům
poslal a je k vzdání napomínal.

O tom Panyrovým do Čech nepřátelským vpádu Jiří Bílek, Obšůíai'igle'
stare-boleslavský děkan, ěasnau zprávu dostana & obávaje se, aby 535%?
zázračný obraz stare-boleslavské Panny Marie do rukauch nepřá- zen
telských opět se nedostal, dne 16. března měsíce všechny kostelní
klenoty, také i ten svatý obraz Marie Panny do Prahy odvezl,
klenoty v Praze Opatřil, obraz pak Benigně Kateřině kněžně
z Lobkovic k opatrování z jistý a z velký příčiny svěřil, jejž ona
k pobožnému uctění do kostela sv. Víta na hradě pražském
počestně donésti dala.

v čas toho švejdského do Čech vpádu císařské vojsko „mm „.
: všechněch míst do Čech se strhovalo a přijda díl toho vojska “3113553"
blíž Prahy na Bílau Horu, na ní velký přík0py to vojsko vyhodilo
&do nich 40 velkých děl neb kusův i dva regementy pěchoty
císařské položilo, k nímž také _nejvyšší Golč s čtrnácti menšími
děly a s několika sty Charvátův na pomoc přistaupil.

Toho času Vavřinec Hofkirch (který nedávno před tím od Brandejui
Švejdův i také spíšeji od Sasův odpadna, k císařským přistaupil) 336013331
do města Brandejsa tři míle od Prahy s jedním tisícem jízdného "“
Císařského vojska přijeda, to město oblaupil a přejda brodem
řGkuLabe, dne 1. máje měsíce do Starý Boleslavě vtrhl, všechny
městský i duchovní domy, také i všechny kostely oblaupil, všecken
dobytek zajal, obilí, víno. mauku a co jenom odnésti neb odvézti
mohl, všechno pobral, chovaje se ne jako přítel, ale jako nepřítel.
Nato dne 27. máje přijda Panyr k Staré Boleslavi bez všeho
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odporu, kterau Hofkirch před nepřátely hájiti maje, k císařskému
vojsku ustranil, to město dostal a na obyvatelích všemožnau
summu peněžitau vymoha, svým vojákům teprva všechny domy
laupiti, z nich, co ještě v nich po Hofkirchovi zůstalo, všechno
vynášeti, z nich obyvatele vyhnati, je bořiti a s zemí srovnati
poručil; tři toliko kostely a dům probošta i děkana on v své
celosti tehdáž státi zanechal.

Když sedláci ty domy, byvše k tomu přinuceni, bořiti začali,
při nich on Hofkirch ') dosti silnau stráž zanechal, sám pak
brodem řeku Labe, jejž mu jeden sedlák ukázal, dne 29. máje
v noci 11Kostelce s svým vojskem přejda, na císařské blíž vesnice
Lobkovice udeřil, je porazil, generála Vavřince Hofkircha, který
v rameno střelen byl, také hrabě Montekukuli & jiný vojanský
auředlníky císařské zajal i 20 praporcův jim odňal. Kteří tehdáž
od bojiště utécti mohli, ti do Prahy pospíchali, kam také generál
Hacfeld po několika dnech 8 čtyrmi tisíci jízdného a s dvaumi
tisíci pěšího vojska císařského přijel. — Že pak tehdáž po tom
vítězství Švejdové do císařských vozův vojanských příliš časně
a hauffně se tlačili, několik tisíc Uhrův na ně nenadále udeřilo
& několik švejdských regementův porušilo.

Nedbaje on Punyr na tu ztrátu svého vojska & maje při
sobě generála Wittenberga i Duglasa, přímo k Praze pospíchal
a. hned v auterý po poledních dne 31. máje měsíce od Šibeničnýho
vrchu z dvauch kusův & proti Karlovu z čtyr kusův k zdím
Nového Města pražského stříleti počal i také dosti velký díl těch
zdí rozválel; že ale velký odpor v těch místech Pražané jemu
činili a za sebau také vojsko císařské vnově shromážděné on
Panyr státi viděl, nesměl na Prahu (ačkoliv také tehdy z vrchu
Letně nazvanýho dosti hustě z velkých děl na pražský most i do
města střílel) autok učiniti, nýbrž několik regementův jizdných
k zbraslavskýmu klášteru, kudy Hacfeld z říše s ostatním lidem
císařským k pomoci Pražanům přicházeje, po mostech přes řeku
Beraunku jíti chtěl, on Panyr vyslal, kteří nejenom v nově po
stavený most rozházeli, ale také velký počet vorův na řece Vltavě
nad Prahau, nedbajíce na silný odpor, který jim Charváti činili,
ležících. rozmetali.

To když se u Zbraslavě dálo, Panyr k Pražanům svýho
trubače poslal, je k vzdání města napomínaje; ale oni jemu vzká—
zali, že se až do posledního muže brániti chtějí. I dostana on

') Ma státi Panyr : Banner.
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nenadále jistau zprávu, že generál Hacfeld s císařským vojskem 1639
k Praze jinau stranau a cestou již přitáhl a poznávaje, že se ogghmlvl
Prahy nebude mocti zmocniti, s vojskem svým od Prahy v středu mel-vé
dne prvního měsíce července k Brandejsu ustaupil, zámek násle—32233?
dujícího dne vzdáním dostal, v něm mnoho prachu, kulek, špíže
i jiných vojanských potřeb našel, je vzal i také tři sta v něm
ležících vojákův císařských zajal. Odtud s jedním (sic) svého
vojska hnul se on k Nymburgu, k Poděbradům, k Hradci Královny Nymburg,
a těch i jiných měst a míst, kam jenom přišli, lehce se zmocnil, “ĚĚŽÉĚ.
všechno všudy vyhubil i také mnohá místa v popel obrátil.

S druhým pak dílem svého vojska v Staré Boleslavi, již tehdáž 2:35:31?3 zemí srovnaný, ležeti zůstal, ji valy, příkopami i náspy ohradil,
špičatými koly do země vtluěenými opevnil, velký díl věže při
kostele svatýho Vácslava rozebrati, ostatní zpodní její díl zemí
vyplniti a na ní velká dělá postaviti dal, aby odtud, také iz druhý
strany od zámku brandejskýho k řece Labi stříleti mohl, kdyby
se kdo na ní neb blízko ní ukázal, jináč on se nedomnívaje,
nežli že z toho místa tak snadné vyhnán býti nebude mocti, poně
vadž on v příležitěm místě ležel a z obauch stran řeku Labe
zavřenau měl.

Dne 27. července Švejdové do kostelův boleslavských vejdauce llrobověv
a v nich hrobový, zvlášt cejnový, truhly odvírali, zboží v nich 1331533
hledali & posledně několik oltářův hněvem hnutí porušili, nevědíce
jináč se mstíti a svau kacířskau zlost vylití.

Dne 14. srpna měsíce 11vigilii na Nebevzetí Panny Marie 3521331;
času nočního kostel Panny Marie staroboleslavské všechen vnitř Éološlavi.
osvícen i také v něm angelský zpěv slyšán byl, což nejenom kato
líkové, ale také švejdští při tom kostele strážní vysvědčovali, z čehož
nepřítel velice přestrašen byl a Panyrova manželka několik dní
pořád velký almužny chudým dávala.

Když tehdáž Panyr od Prahy k Brandejsu & k Staré Bole- y prazevo
slavi ustaupil, vojáci císařští v Praze nepřátelsky sobě provozo—Mmmcm'
vati začali, tak že měšťané' shromaždíce se, krvavý odpor jim
činiti mínili, kdyby hrabě Šlik osum vojákův,přednějších buřičův,
i s jich rytmistrem časně nebyl dal oběsiti.

V pondělí na den Stětí sv. Jana Křtitele dne 29. srpna sva-2:03?
měsíce opět Panyr od Brandejsa k Praze táhl, u Libně blíž Prahy
na. Uhry, když zasvítati počalo, nenadále udeřil &jim celé vojanské

ležení zapálil, nedbaje on na to, co slyšel, že Le0pold Vilím, Imipoídam'
arcikníže rakauské, k vojsku císařskému přes dvaceti tisíc silnému, Pruhy„me:
které tehdáž na Bílý Hoře blíž Prahy shromážděné stálo, jakožto
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téhož císařskéhovojska nejpřednější vůdce, přijel (nebot generál
Gallaš svůj auřad vojenský složil) i také on arcikníže jak menší
tak také větší střelbau slavně vítán byl; který přijeda do Prahy
mezi první a druhau hodinau z poledne, do Strahovskýho kláštera
uveden, tam, když se Te Deum laudamus etc. slavně zpívalo,
přítomen byl a potom do domu Trčkovskýho, který již tehdáž
hrabě Trautmansdorf držel, k odpočinutí jel. Následujícího dne
v sobotu mši svatau v Loretě u Kapucínův slyšel a po obědě
zase ven z Prahy na Bílau Horu k vojsku císařskému vyjel.
K Praze když se navrátil, valy okolo pražskýho zámku, také
rejtharské ležení okolo vesnice Holešovic spatřoval a na hrad
pražský přijeda, v něm bydlel.

Dne 20. října měsíce v čtvrtek když se generál Panyr s svým
švejdským vojskem a s šestnácti kusy opět k Praze blížil a k Bílý
Hoře, na kterau se také vojsko císařské strhlo, u večer přitáhna,
hned ráno císařskému vojsku na ní stojícímu se ukázal, císařské
obory se zmocnil, v ní do toho dosavad stojícího stavení, které
se Hvězda jmenuje, proto že ono na Spůsob hvězdy vystaveno
jest, vše] a v něm také bydlel; do tý obory, když v ní Panyr
jedl, arcikníže Le0pold Vilém z dvauch knsův dne 24. října
stříleti dal, a málem byly by tehdáž ty kaule všecken prach ležení
švejdského nenadále zapálili. Panyr, rozhněvaje se, dal hned násle
dujícího dne od Svaté Markéty kusy přitáhnauti, je na nejbližší
vinice postavil a z nich do hradu pražskýho právě tehdáž stříleti
poručil, když arcikníže Le0pold Vilím před dvanáctau hodinau
počal obědvati. Za tím císařské vojsko, vida se býti proti švejd
skému nedostatečné, do Prahy z Bílý Hory ustaupilo. Panyr pak
na tý Hoře i pod ní více než tejden pořád státi zůstal a v sobotu
dne 29. října na tý Hoře rejtharstvo jeho ještě se ukazovalo, na
které císařští od Strahovské brány z městských zdí před polednem
zhusta stříleli; což spíše nežli se dálo, generál Panyr toho ještě
dne brzo ráno všechny vozy, všechna děla, všechnu pěchota
2 Bílý Hory dáleji od Prahy k městu Beraunu poslal a za nimi
hned po polední s rejtharstvem odjel, věda velmi dobře, že by na
svým lidu velkau zkázu vzal, kdyby Prahu mocně dobývati chtěl.
Do Berauna, do Slanýho, do Velvar i do jiných okolních měst
a míst on přijeda, všechny oblaupil, je vypálil a tak zem zhubil,
že na mnoho mil okolo Prahy ani jedinká vesnička v celosti
nezůstala; nebot on své vojsko rozděliv, s ním se v Čechách
protuloval. „Také tehdáž deset tisíc k městu Plzni poslal a je
oblehnauti dal; podobně haufy některý svého vojska k Čáslavi,
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k Hoře Kutné, k Německýmu Brodu a jinam daileji poslal, kteří 1639
také něco Moravy v Jihlavským kraji zasáhli a všechna místa,
která se jemu vypláceti nechtěla aneb nemohla, vybral, zapálil
i lid v nich mordoval. Také tehdáž zbraslavský klášter, míli jednu mmm
od Prahy, na rozkaz toho Panyra žháře spálen byl s všemi okol- “=“
ními vesnicemi dne 24. října měsíce.

Mezi tím švejdský generál King (sic) byl z vojanské služby
švejdské propuštěn a na jeho místo nejvyšší Khenigsmark, dobrý
voják, dosazen, který také tohoto roku velké škody v saused
stvu činil.

Když Panyr v Hvězdě blíž Prahy na Bílý Hoře s vojskem
švejdským ležel, nejvyšší Slon s svými švejdskými jizdnými
v auterý dne 25. října měsíce po jedný hodině na noc k městu mmm“

Rakovníku přijede, skrze brannýho burgmistru vzkázal, aby buď 23:35?
on aneb císařský rychtář k němu za bránu přišel aneb aby ho
s jizdnými jeho do města pustili. Do města když on v tu ještě
noc puštěn byl, hned pět tisíc dukátův od obyvatelův žádal,
připovidaje z města hned ráno zase pokojně odjetí; tu pak summu
nemohauce obyvatelové shledati, pět tisíc říšských tolarův uvolili
se na ráno složiti; posledně, ačkoliv sausedi všemožně shledávali
peníze a je snášeli, však ani těch pět tisíc tolarův shledati
nemohli, nýbrž vnově zhotovenau monštrancí v pěti stech zlatých
rejnských jemu dáti slíbili i také dáti museli. Takový peníze
když od nich on vzal, z města sice pokojně vyjel, však pět rege
mentův svého rejtharstva do toho města vpustil & před městem
jeden regement dragaunův zanechal, kteří hned koně, krávy
a všechno, co jenom (vytlaukajíce a slezauce všechny domy)
v městě i před městem našli, všechno napořád brali a posledně
také město zapáliti chtěli, ale prosbau obyvatelův ukroceni byvše,
z města v sobotu odjeli, laupíce to město pořad čtyry dni, a k městu
Slanýmu pospíchali. Ti před městem, co v něm ještě po rejthařích
neb po jizdných švejdských pozůstalo, to oni dobírali, Jiřího
Žakovce mučili i usmrtili, což také i jiným několika téhož města
obyvatelům učinili, chtíce od nich peníze míti. Podobně toho
města Rakovníka laupení od toho švejdského vojska stalo se
v středu na den Mladátek dne 28. prosince, také i v pátek dne
30. téhož měsíce.

V pondělí dne 31. října měsíce ranního času arcikníže mm,.,
Le0pold Vilím jel do obory, Hvězda nazvané, a tam, kterak v ní “WWW“
generál Panyr hospodařil, všechno shlížel. Potom dne 14. listopadu
na den sv. Leopolda v auterý, když on s jinými pány turnaj
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a jiný kratochvíle držel, nešťastná. příhoda se stala; nebot nejvyš
šího Nikolaje služebník z neopatrnosti střelil nejvyššího Buchaima.
od kteréžto rány také on dne třetího umřel. — Tehdáž arciknížeti
Leopoldovi od císaře za vojenskau raddu dán byl, dokad by hrabě
Pikolomini, polní maršálek z Nyderlandu, do Čech k císařský
armádě a k jejímu vůdci arciknížeti se nenavrátil, Hofkirch.

Jeníkov, Habr, Chotěboř dne 19. listopadu od lidu švejd
: skýho vydrancovány byly. Do Chrudimě oni přijedauce, pány

raddní i kaplana toho města, kněze příjmím Městeckého, zajali
a město oblaupili. které ještě vypláceti se muselo, aby spáleno
nebylo.

Dne 29. listOpadu město Ledeč, jináče Leč, od toho nepřá
telskýho švejdskýho lidu vydrancováno i také s mnohými okolními
vesnicemi spáleno bylo.

Na den sv. Jana Evangelisty v Městech pražských konané
byly processí. Na zámku šla processí z kostela sv. Víta do kostela
sv. Jiří, k Všem Svatým i k sv. Vojtěchu, při který také šel
arcikníže rakauské Leopold Vilím; ona když se do kostela sv.
Víta navrátila, bylo v něm kázání a po kázání mše svatá zpívaná;
v Menším Městě pražském z kostela sv. Vácslava šla processí
k svatýmu Tomáši: — v Starém Městě pražském z Tejna šla
do kostela tovaryšstva Ježišového; — v Novém Městě pražském
od sv. Jindřicha k Matce Boží Sněžné do kostela processí
vedena byla.

V neděli před večerem, také i v pondělí ráno po sv. Martinu
vojsko nepřátelské od armády švejdské toho času ležící (sic) pod
správau nejvyššího Genera neb majora Panyra náležící, v velké
síle rejtharstva neb jizdných, také s dragauny a s pěchotau až
k samému městu přiharcovalo, do města aby puštěno bylo, mocně
na to tlačilo, připovídaje, že nemá žádnýmu z obyvatelův ublíženo
býti; což jestli se dobrovolně nestane a ti Švejdové mocnau
rukau toho města jestli se zmocnějí, že žádnýho v tom městě
živiti nebudau, ale všechny mordovati, město celé zlaupiti, posledně
všechno zapáliti a v pustotinu obrátiti chtějí. Měšťané, žádných
vojákův císařských v městě nemajíce a sami takové síle oddolati
nemohauce, s velkým strachem ty Švejdy do města pustili, kteří
hned ještě ten večer i téměř celau noc, také celý následující den
všechny domy, kostel, faru, dům raddní ohavně oblaupili, také po
baštách i po hranách do všech kautův nahlídli, pilně hledali
a kde cokoliv sobě užitečného našli, všechno vzali. Dobytku
koňského, hovězího i jiného mnoho zajali a s sebau hnali; na
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klenotích kostelních, také obecných i peněz mnoho na mnohých 1639
vozích odvezli, a počítala se tehdáž toho města ztráta na jeden
kráte sto tisíc zlatých rejnských, kterau Švejdové tomu městu
učinili, a když z města odjížděli, předce na dvauch místech oni
to město zapálili, a kdyby ochrany Boží nebylo, celé město bylo
by v popel obráceno bylo.

Dne 2. srpna generál Panyr s svým vojskem švejdským ŽŠŽÝŠMMÉ
přib'ížil se k městu Brixu, jinak k Mostu, žádaje od obyvatelův 'meŠŽÍ."
špíži neb potravu; Mostečtí odpověděli: „Brix gibt nichts!“ —
Na to generál řekl: „So werde Brix nichtsl“ — Brix nedá nic
a tak Brix nebude nic; poručiv předměstí celé i město ohněm
zkaziti.

Dne 29. máje blíž Prahy na Bílý Hoře mezi švejdským mm5133;
Panyrským a mezi císařským Gallašským vojskem bitva se stala; Švejdy
císařští do 600 mužův a 20 praporcův, vojanských korauhví,
ztratili, mnoho přednějších auředlníkův zajatých i raněných bylo.

Jizdných švejdských 300 k Kutný Hoře přijedauce, od téhož „533313511
města 1600 tolarův mocně žádali & 200 koní městských odvedli. li švejdové

V Městech pražských velký mor dlauho trval a mnoho tisíc Morv Pra
lidu pohřbil.

Léta 16401). V středu dne 18. ledna měsíce v zbíojnici na 1640

hradě pražském tři k tomu nařízení dělníci staré ohnivé kaule, 1533133
za císaře Rudolfa II. dělané, obnovovali a čistili, nedomnívajíce “či"
se, aby v nich ještě dobrý prach býti mohl; ale když jeden
z nich kladivem neopatrně na díru jedné kaule udeřil, kaule
jiskry vydala, jiskra do prachu té kaule vpadla, prach se zapálil
a kauli i také .jiný dvě při ní ležící kaule zapálíc, v okamžení
rozhodil; ty tři kaule když se nenadále rozskočily a rozmrštily,
dva přítomný dělníky na kusy rozmetaly, třetí o samotě v jiném
místě bezpečném stoje, velice se lekla zvláště, když ty dva spolu
dělníky sem tam různo po kusích roztrhaný ležeti spatřil. Štěstí
bylo, že žádná jiskra do prachu ručničnýho, kterýho tehdáž v tý
zbrojnici mnoho centnýřův pohromadě se nacházelo, nevskočila.

_*) Od roku tohoto až do r. 1657. zachoval se, avšak v pořádku zcela
jiném, nesystematickém, druhý (Beckovský II. 1. str. 376.) kus konceptu
Beckovského Poselkyně v universitní knihovně pražské se signaturou XVII.
D. 41. Na fol. 1. jest zpráva. o dobytí Breisachu (viznahoře str. 260.), pak
až od str. 6. začíná se systematické vypravování ]. 1640. a násl. — J un g
mann uvádí rnkOpis tento dvakráte jednou V. 279., podruhé V. 286. pozn. 1.

Beckovského Ponelkyně 11.8. 18
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1640 Dne 20. ledna měsíce v Starý Boleslavi kostel sv. Václava..
153335;-také proboštství i děkanství [sic], zdaliž neopatrností neb zlostí
"““—=“vašvejdského vojska (jehož stany blíž kostelíčka sv. Klimenta stojícíděkana!

shořelo.v se zapálili, od nichž ten kostelíček a od něho kostel sv. Vácslava,
„Mm proboštství i děkanství se zapálilo) ten oheň vyšel, dověděti se

nemohlo; všechno, co jenom hořeti mohlo, tehdáž shořelo, všechny
zvony, jimž mimo Prahy daleko okolo Starý Boleslavě na kráse,
na velkosti a zvučnosti žádných podobných nebylo, na svato
Václavské věži se slily, v hrobových sklepích, který porazilo dolů

“330333 padající kostelní klenutí, cínové truhly od prudkosti ohně se rozpu
stily a mrtvá těla nejvíce Kolovratskýho rodu na prach & popel

vŠŽŠÍ-z'iffá.shořely. — Stál tehdáž na. velkým oltáři v tom kostele starodávní
“YŽŠŽŽŽŠÍN'dřevěnný velký obraz Panny Marie, Ježíška na rukau držící, který

(ačkoliv v tom kostele všechno i s velkým oltářem tehdáž shořelo
a celé kostelní klenutí dolů padlo) v prostřed tak silnýho ohně
neporušený, toliko od dýmu učazený, státi zůstal, jejž potom ko
stelní Správcové, aby toho učazení viděti nebylo, barvami i zlatem
obnoviti a okrášliti dali & tak pěknau památku v zapomenutí
přivedli, an by se nebylo (sic) ') chvalitebněji stalo, kdyby ten
obraz tak učazený dosavad byl zanechán, který se předešlých
věkův častými zázraky stkvěl._

1424 Když léta 1424. Husiti ten obraz Panny Marie v tom sv.

„iŠŽŽ'ŽŠÁÍĚ..Vácslava kostele hledali & jej spáliti mínili, nikterak ho, ačkoliv
n!. on na oltáři blíž kaple svatých Pěti bratří stál, najíti nemohli:

jiný pak obrazy najdauce, všechny buď roztlaukli aneb spálili,
toliko tento samotný v své celosti & své uctivosti obstál, před
nímž kdokoliv pozdravení angelské pobožně se vymodlil, hned
v svém srdci neohyčejnau k nebeským věcem vraucnost cítil.

Šťastná Jiří Bílek, přes dvaceti let tehdejší staro-boleslavský děkan
Illn'Ím'iĚíŠŠmaposledně krumlovský probošt (on Jiří Bílek pro sebe i pro
probošti.všechny budaucí krumlovský probošty od Svatosti papežské biskup

skau čepicivyžádal)svau vlastní rukau následující pa
m át k u 2a z n a m e n al 9),že dne 24. měsíce listopadu roku minulýho

1639 1639. jeden voják náboženství Luterového, Sas rozený, do toho
kostela sv. Vácslava když vše] a ten obraz Marie Panny na oltáři

') V konceptu lépe: by.!o
“) Zdaž ve spisu Budič křesťanské ctnosti či v jiném nám nc—

známém, pověděti neumíme, ježto nic toho do rukou se nám nedostalo. Ostatně
sluší podotknouti, že sporé až dosud zprávy životopisné o Jiřím Bílkovi
z Bileuberka (Rybička SlovníkNaučný I. a Jircček RukovětI. 70.)
se touto částí Poselkýně značně doplňují.
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státi viděl. hned svůj kord z pošvy vytáhl, hněvivě na oltář vy
skočil a ten sv. obraz na kusy rozsekati mínil; ale dopuštěním
Božím nenadále z oltáře spadl, oba hnáty zlámal a osmýho dne
nešťastně život dokonal.

Dne 23. ledna měsíce, když Švejdové do spálenýho kostela
sv. Vácslava v Staré Boleslavi svý koně k tomu místo, kde krev
toho sv. mučedlníka se spatřuje, postavili, jim hned první noc
malá pacholátka bíle oblečená se ukázaly & koněz kostela vyvésti
hněvivě švejdským vojákům poraučeli, dokládajíce, že sice něco
horšího je potká, jestli se dýle v tom místě s koňmi svými zdržo—
vati bndau. Švejdové, těmi pohrůžkami přestrašeni, hned svý koně
z toho kostela vyvedli i co slyšeli vůbec povídali. — Po několika
dnech, když jiní zase švejdští habarti neb rejthaři do toho spále—
nýho kostela svý koně postavili, v noci z toho místa, kde sv.
\'ácslav zamordován byl a kde jeho svaté tělo odpočívalo, strašlivý
třeskot uslyšeli, tři muže zbrojný velké postavy, hněvivé tvářnosti
a s obnaženými kordy k nim se blížiti vidíce, všickni plní strachu
z kostela hned utekli a ráno, nesmějíce oni do něho v noci více
vjíti, z něho svý koně vyvedli, veřejně jistíce, aby jich vtom kostele
tehdáž na sta vojákův bylo, ti všickni před těmi třimi mužmi že
jistě byli by utekli.

Jinýho opět času, když Švejdové při hrobu sv. Václava (ten
hrob dosavad se spatřuje, v kterým někdy tělo toho sv. mučedl
níka odpočívalo, nyní pak v kostele sv. Víta na hradě pražském
odpočívá) v tom stare-boleslavským kostele vesele pili, také svý
koně v něm krmili, nenadále z hrobu sv. Vácslava jasné světlo
prudce vyskočilo, po něm z toho hrobu s obnaženým kordem muž
v pancíř oblečený vyšel a ty ožralce z kostela vyhnal, z nichž
někteří následujícího dne umřeli, jich pak koňové, jakoby jedova
tostí nějakau nakažení byli, ležeti zůstali, posledně nejenom scepe
něli, ale takétím neduhem jiný koně nakazili.

Kostel Panny Marie stara-boleslavské ačkoliv tehdáž neshořel,
však on všecken od Švejdův oblaupený, v marštal koňskau pro
měněn byl, neboť v něm oni-svý koně měli a po oblaupení jeho
všechny obrazy, také co se jim odnésti nelíbilo, spálili; všechny
bohatější hroby, zvlášť. Joachyma staršího Slavaty, který k vysta
vení toho kostela velkau peněžitau pomoc udělil i také raddau
svau a přítomností velmi nápomocen byl, ti nepřátelé zodvírali
a co klenotův v nich našli, všechno pobrali.

Tehdáž zázračný obraz Panny Marie stara-boleslavské při
císařským dvoře V' kapli vídeňské k uctění vystaven zůstával

18*
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a v takové vzáctnosti u císaře Ferdinanda a u Marie manželky
jeho, císařovny, vždycky byl, že nejenom v svý dvorský kapli
každodenně před tím svatým obrazem oni klečíce, mši svatau
pobožně slyšeli, ano také kamkoliv oni jeli, vždyckny ho před
svým vozem v drahý schránce neb v krytý draze ozdobený sesli
nésti dali a v pokojíčku blíž pokoje svého, jako v nějaký kapličce,
kamkoliv přijeli, jej mívali okrášlený; také ten zázračný obraz do
Prešpurku města uherského na sněm, do vojanského ležení císař—
ského i do jiných míst býval nesen. — Maria Anna císařovna
byvši těžkým životem potěšena, s velkau horlivostí před tím
svatým obrazem Rodičku Boží za šťastný porod žádala i také
vyžádala. když tohoto 1640. roku dne 9. měsíce června v čtvrtou
hodinu ráno čtvrtého synáčka šťastně porodila, který ještě toho
dne v Vídni od biskupa téhož města křtěn & Leopold Ignacius
Jozef Baltazar František Felician byl nazván, o čemž císař Fer
dinand III., byv tehdáž na sněmu v Řezně, říšském městě, když
zvěděl, velmi nad tím byl potěšen. Maria pak císařovna, aby za
tu i za jiné milosti Panně Marii a synáčku jejímu vděčnau se
ukázala, velmi bohatě drahými perlami ten sv. obraz okrášlila.
jemu tu všechnu okrasu darovala a před ním s svým komonstvem
v šest hodin z poledne každodenně růženec vraucně se modlívala.
Byla ona Ferdinanda III. manželka první, krále španihelského
Filipa III. a Margarety rakauské dceruška druhá, léta 1606
8. srpna narozena, léta 1631. zasnaubená & 13. máje 1646. v Linci
umřela; odpočívá u Kapucínův v Vídni.

Leopold Vilím, arcikníže rakauské, ujav se opravdově vrchní
sílill._a_.8právyvojanské a maje od císaře pana bratra svýho k raddě

Švejdově :
Čech uctu 

povali.

sobě daného hrabě Oktaviana Pikolominy, vojsko k třidceti tisícům
silné sebral; nebot u města Tábora leželo tehdáž nejméně třinácté
tisíc samé císařské pěchoty a osum tisíc rejtharstva neb jizdných,
mimo Charvátův, k nimž také generál Pikolominy, navrátiv se
z Nyderlandu s dobrau pěchotau, k tomu vojsku císařskému se
připojil, když on Le0pold Vilím arcikníže v pondělí dne 29. ledna
před dvanáctau hodinau k tomu císařskému vojsku, pospolu již
stojícímu, z Prahy vyjel, hned on vojsko švejdské pomalu z měst
českých vytlačovati počal.

V sobotu dne 17. března měsíce Švejdové v zámku brandej—
ským ležící, obávaje se tak silného císařského vojska, z toho
zámku, jej dříve oblaupíce, po poledních okolo čtvrté hodiny
vytáhli, most přes řeku Labe řečenau ležící spálili & k Kostelci

ZBrmdojunahoru při Labi k městu Mělníku pospíchali. Sausedé kostelečtí
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kostel opatrovali a žádnýmu z něho vyjíti nedali, dokad ten švejdský
lid k Mělníku neodšel. Druhýho i třetího dne, totiž v neděli
i v pondělí, Švejdové také z Mělníka se vyhostili, zapálíce před
tím všechny okolo města stojící ošpičatěný koly, také zdi městské
na některých místech rozkopali, rozváleli, brány rozsekali a
přeplavíce se na šitfích přes řeku Labe, šiffy rozsekali, je spálili,
také za řekau vyhozený vally neb náspy rozházeli, příkopy vyrov
nali, okolo nich stojící špičatý koly popálili, přímo k městu
Launům pospíchajíce, na který nejvyšší Šlang 1) s čtyřmi tisíci
jízdného vojska švejdského očekával.

Toho také dne pondělního švejdský generál Panyr s svau
ženau, on na koni, ona v krytým voze, z města Litoměřic, vezma
s sebau zajatýho primasa, jednoho raddního pána, pana děkana
Rodem, dva kapucíny, také několik urozených pánův, odjel a díl
svého vojska s kusy, 8 prachem, s kulemi i s jinými vojenskými
věcmi a s vozy špížnými přes Labe napřed poslal, za nimiž také
po novým od švejdskýho lidu přes Labe položeným mostu 16
regementův švejdských přešlo. Když tak ty všechny věci přes
ten nový most se převezly i také on Panyr když přes něj na
druhau stranu přejel, hned poručil litoměřický mlejny při tom
městě zapáliti a na ně se, dokad neshořely, díval. Poslal on po
vodě do Děčína přes tisíc prostic neb beček soli, mimo jiné
rozličné špíže, kterau dvě stě mušketýrův Opatrovalo, a nemoha
on všeho s sebau vzíti, co obyvatelům českým mocně pobral, ani
jinam poslati, mimo jiných věcí také tisíc a sedům set strychů
rozličněbo obilí v Litoměřicích zanechal, mnohé věci do Labe
vházeti a za sebau ten nový most spáliti dal, aby přes něj císařské
vojsko, jehož vůdce byl hrabě Pikolominy, které se z druhé strany
té řeky k Litoměřicům blížilo, za švejdským vojskem jíti nemohlo.
Také tehdáž Švejdové z Králova Hradce i z jiných měst a z hradův
odcházeli a za svým generálem Panyrem do Žateckýho kraje
pospíchali.

Spíše nežli se generál Panyr z Litoměřic hejbati počal, ve
čtvrtek dne 8. března měsíce přijel do města Rakovníka nejvyšší
kvartyrmistr švejdský, žádaje od obyvatelův 150 říšských tolarův,
150 sudův piva, 150 korcův mauky, 50 kusův hovězího dobytka,
10 korcův soli. 15 slepic, 10 pinet pálenýho, 60 vajec a 60 žejtlíkův
másla, jim při tom on vyhrožujíc, jestli mu to časně nesložejí, že
jim do města vojáky položí; a bydleje on v tom městě celý

1)Nominativ: Schlange.
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1640 týhoden, od nich, co oni sebrati mohli, dostal. Sotva ten trapič
odjel, jiný opět vojanský auředlník císařský do města Rakovníka
přijel, žádaje obyvatelův za osum neděl dva tisíce čtyry sta
zlatých rejnských, za každý tejden tři sta zlatých rejnských
počítajice; takovau summu nemohauce oni sebrati, aspoň co
mohli, to jemu dali mimo tý dané dosti dlauho při sobě ho
měli, jej také stravovali. tím aumyslem & z té příčiny, že jiní
císařští vojáci do města přijížděti a měšťany šacovati nesměli.

„333_3113 Dne 22. března měsíce v čtvrtek arcikníže Le0pold do
Prahy k šestý hodině u večer do hradu pražskýho přijel a násle
dujícího dne rejtliarstvo skrze Prahu šlo, i také děla neb kusy
a jiné potřebné věci vojanské z Prahy vezené byly, při nichž se
pěchoty mnoho nacházelo. V pondělí dne 26. března před pole
dnem on arcikníže Le0pold za tím vojskem císařským z Prahy
jel a přes noc v městě Slaným zůstal, daje on toho ještě roku

Hrabová„. hroby svatých patronův českých, na hradě pražským odpočíva
pu tronňv če—

ekrcgmgfdo-jících, krásně ozdobiti.

MorvhČe- Toho roku v Městech pražských i v celém království dlauhý
ch“ ' čas morová rána trvala a mnoho tisíc lidu do hrobu položila.

?ŽÍĚT'WÉ“ Dne 5. měsíce srpna v neděli tovaryšstvo Ježíšovo z Nového
10 v Praze1 z Menšího Města pražského do kostela téhož tovaryšstva, v Starém
"“\ŠŽŽČN'Městě pražském bydlícího s slavnau processí šlo, proto že ten

sv. řád téhož roku stý rok od svého počátku neb založení počítal.
Na věži mostské trubači v čas té processí traubili ').

Toho roku v margkrabství moravském Julius hrabě z Salmu
dle svého vyhledávání a žádosti z hejtmanství zemského propuštěn
byl a na jeho místo triumviratus neb třích pánův auřad vyzdvižen
byl a ti tři páni celé. markrabství moravské řídili a. nejvyšší páni
auředlníci se jmenovali, z nichž jeden byl Krištof Pavel hrabě
z Lichtenšteina, Jan hrabě z Rotalu a František hrabě de Magnis.

1643 Potom pak léta 1643. ten auřad svůj konec vzal a pan hrabě
Krištof Pavel z Lichtenšteina za hejtmana zemskýho vyhlášen
i dosazen byl.

mmm „. Když Panyr, švejdského vojska generál, od Litoměřic odcházel,
"““ nejvyšší Zahrádecký, maje tři tisíce vojska císařského, Švejdy

stíhati počal, ale od nejvyššího Šlanga tak pěkně byl přivítán, že
sotva s desíti koňmi do bezpečného místa ujel. Mimo zmordo
vaných v té bitvě také on nejvyšší Šlang 900 vojákův i do

]) Vyšly o tom dva české spisy, jeden anonymně & druhý zajímavý
od Jiřího Fera. — Viz Jungmannovu H. lit. V. 460. a 461.
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60 auředlníkův císařských zajal a je Panyrovi poslal. Tu však
ztrátu zase císařští sobě nahradili, když na generála Panyra,
z Čech do Míšně příchozího, udei'ili, (před tau bitvau nejvyšší
Khenigsmark, který, maje sedum regementův švejdskěho vojska,
s ním velké škody v Čechách dotud činil, dokad z Čech do
Míšenska vytlačen nebyl, od generála Panýra za generála majora
vyzdvižen byl) velký počet Panyrového vojska švejdského porazili,
do 700 vojákův zajali, 13 praporcův a všechnu špíži dostali.
Z toho bojiště on generál Panyr s vojskem ostatním do země
turýnskě pospíchal, tam s Francauzy a s Hessy ačkoliv se spojil,
předce však za ním císařské vojsko se tlačilo, kterému se on sice,
jsa jemu zase dosti silný, v poli k potýkání postavil, ale k bitvě
nepřišlo, neboť jedni proti druhým tak dlauho ležeti zůstali, až
se zima přiblížila, přes kterau mínili sice císařští zimní ležení
v brunšvidské zemi, tehdáž ještě hojné a bohaté, sobě zaraziti;
ale že je v tom Švejdové předešli, do zemí přátelských a dědičných
obrátiti se museli a v nich přes zimu leželi. Toho času díl císař
ského vojska s nejvyšším Golčem vyslán byl do Slezska k vytla
čení odtud švejdskýho lidu, což se nejenom stalo, ale také oni
císařští město Sagan, Javorov, Hiršberk, Herrnštat i jimi města
Švejdům odjali. Oboje vojsko, císařské i nepřátelské, dosti mocně
tehdáž se s panem z Hladu zápasiti a potýkati muselo, když
častěji ani přednější auředlníci vojenští chleba do sytosti míti
nemohli. Vojáci do vesnic přijdauce, nežádali peníze, ale toliko
chleb. Na čtrnácti mil i dáleji muselo se pro potravu jezditi,
a ještě ta někdy se k vojsku dovezla a někdy nedovezla.

Na hradě pražským sněm obecný dne 28. srpna v auterý
držeti se začal 9. dne 22. září měsíce v pondělí v přítomnosti
královských komissařův: Vácslava knížete z Lobkovic, Jindřicha
Wolfganga hraběte Berky a Jindřicha Chanovského z Dlauhě vsi
zavřen byl, na němž toto bylo svoleno:

Aby každý království českého obyvatel, žádný stav, ani
žádné povolání nevyjímajíce, mimo špitálův &těch řeholníkův, kteří
žebrotau živi jsau, také co se při svaté mši vína spotřebuje,
z každýho vědra 32 pinty držícího. dvě léta pořád, počítajíce od
prvního dne měsíce listopadu, jakého koliv vína, domácího neb
přespolního, mladého neb starého, vyšeňkovaného neb doma vypi
tého, mimo obyčejuýho na ty nápoje uloženýho tácu, složil
38 krejcarů; z každý pinty buď medoviny neb picího medu, také
z pálenýho 1'/“ kr.; z každého vědra ječného piva, buď Speně
ženého neb doma vypitého 24 kr.; z každého vědra pšeničného
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1640 i také popeněžnýho piva dáti se má hned, jak se svaří a dřív
nežli se vystaví a načne, 20 kr.; však pro dolívku každé sedmé
vědro vína, také každý desátý sud piva čtyrvěderní se vymiňuje
a z něho tento tác dávati se nemá. Ten pak tác od každého do
nařízeného místa at se neprodleně odvozuje.

Do tý taxy také kraj Loketský, hrabství Kladské, kraj Egrsky',
město Plzeň, Český Budějovice i všechna horní města potažena
byly, také i všechno v království českém Židovstvo. Naproti tomu
císař stavům přislíbil, že království české v těch dvauch letech
žádným vojskem obtěžovati nechce; kdyby pak nenadále nějaké
vojsko císařské skrze to království jíti neb v něm ležeti mělo,
že všechny autraty z toho tácu každý obyvatel bude mocti vyna
hraditi.

K přijímání toho táce náledující páni voleni tehdáž byli:
Z stavu duchovního: Krišpínz Hradiště, Opatkláštera Straž
hovskéhoa Milivskéhoatd.; 2 stavu panskýho: VilímAlbrecht
Krakovský z Kolovrat na Tejnci, radda J. M. Cské a Nového
Městapražskéhohejtman; z stavu rytířského: Albrecht Beneda
z Nečtin, J. M. Cské radda, saudu zemského přísedící a Menšího
Města pražskýho hejtman; z stavu městskýho: Jiří Ježek,
primas Nového Města pražského.

5:13:55; Ferdinand císař, toho jmena III., a král český dne 3. října
Plzeňským.měsíce v městě říšském Řezně městu Plzni potvrdil všechna privi

legia, svobody, práva, nadání; při tom potvrzení podepsán také
byl Vilím hrabě Slavata, S. R Boemiae kanclíř.

mama do- Dne 17. března zámek Fridland císařští šturmem opanovali,
3' několik vojákův pobili, ostatní zajali a odvedli.

11:91.wua- Generál Panyr do Kartuziánskýho kláštera blíž města Jičína%ema gene

Fálaodcyfen,přijeda, (v jeho kostele odpočívá knížete Waldšteina generála tělo)
JIŽŠŠv'm't'ŠÍporučil ihned hrob téhož Waldšteina generála odevříti, z něho

hlavu i pravé rameno k sobě přinésti a to oboje do Švejd poslal,
řka: „Tento generál příčina byl této vojny velké i také, že můj
král švejdský na 'německau půdu s vojskem svým vstaupil i také
v bitvě u Lucí (sic) zahynul; a protož věc slušná jest, aby se to
oboje vzemi švejdské chovalo k věčné památce.“

Romům, Města Kolína císařští se zmocníce, všechny v něm vojáky
" “"“““ švejdské pomordovali. To město při počátku v své moci měli

Němci, potom je opanovali Čechové.

Generál Panyr poručil mlejny u Brandejsa spáliti, most přes



B. 1640—1641. 281

Labe řeku zkaziti, také i zámek spáliti, ale byv přemožen pros- 1640

bami i penězi, nedal ho zapáliti 1). „ŠŠŠ-ia.

Léta 1641. Generál Panyr, který minulého roku s vojskem 1641
svým švejdským v Čechách, v Foitlandu, v Míšni i v Thuringu 53qung
velké škody činil, nečekaje až by zima pominula, z svého zimního
ležení do Hořejšího falckrabství pospíchal, chtěje císaře Ferdi

nanda HI. (on císař, tehdáž také v Řezně přítomný, měl přivňezmsmP
sobě obraz Panny Marie staro- boleslavské a před ním právě boxem-uk:
tehdáž, když generál Panyr k Řeznu přitáhl, v přítomnosti celýho
i jiných mnohých vzáctných pánův mši svatau slaužiti dal) itaké
stavy říšský v tom městě Řezně, kteří se do toho města sjeli
a tam o veřejný pokoj se radili, oblehnauti, jakož také tak blízko
k tomu městu přistaupil, že na něho z velkých děl z města střílcno
bylo a on také k městu i do města zhusta střílel. Že pak císařské
i bavorské vojsko tři míle od Řezna haufně se shromážďovalo 03,123?
a on generál Panyr, vida se býti v patrném nebezpečenství. od
města odtrhl, k hranicům českým se obrátil a město Chamb,
jinak Kaubn, v Hořejším falckrabství oblehl a je vzdáním dostal.

Mezi tím císařský generál polní maršálek Pikolominy a s ním
nejvyšší Mercy, císařského vojska vůdcové, blíž českých hranic
na švejdskyho generála Šlonga, který při sobě čtyry tisíce švejd
ského vojska měl, u města Naiburgu nad lesem, tři míle od Kauby
neb od Chamu (sic) nenadále udeřili, do toho města Naiburgu,
v témž falckrabství ležícího, jej vehnali a tam ho jako v kleci
majíce, zavřeli, který se jim na milost i na nemilost vzdáti musel.
A tak on generál Šlong, také s ním čtyři švejdští nejvyšší i všickni šveídovéu
jeho vojáci a cokoliv on při sobě a při svém vojsku měl, k zajetí '
přišli a ti všickni dne 23. března mezi třetí a čtvrtau hodinau
do Řezna k císaři přivedeni byli, odkudž on generál Šlong, Karel kcn-Hpti
Magnus 'markrabí z Baden-Durlachu, nejvyšší Jaroslav Chynský,

nejvyšší Pirkenfeld, nejvyšší Hekinger po vodě na šifích dodání—0301131111145
byli do Vídně. — Kdyby generál Pikolominy toho času byl se od „ y
Naiburgu k městu Kanbě na Panyra hnul, byl by ho jistě také
porazil a všechno ležení jeho byl by dostal.

Generál Panyr, obávaje se císařské moci, generálovi Šlongovi

') Koncept končí l. 1640. zprávou: „Leopold Vilím, arcikníže rakauské,
Ferdinanda císaře III. bratr, hroby svatých patronův českých na hradě praž
ském odpočívajícíchkrásně ozdobiti dal'; o čemž viz Beckovského II. 1.
356. a nahoře str. 278.
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1641 k pomoci přijíti nesměl, nýbrž skrze končiny kraje Plzeňskýho.

333353? Loketskýho a Žateckýho do Míšně pospíchal, chtěje se tam
Charmmé—sostatním vojskem švejdským spojiti. Zatím císařští několik měst
'“vůifw v říši Švejdům odňali, také Sasové, s nejvyšším Golčem, císař

ského vojska vůdcem, spojení, města Gerlice v Lužicích se zmocnili.
Do Míšně když on generál Panyr se navrátil, (na tý cestě

on svůj lid pro nedostatek špíže a pro zlý cesty velmi zhubil
i některý tisíc koňstva po cesta'ch z nedostatku píce padlého
ležeti zanechal) den po dni nedostatek zdraví na sobě cítil. Když

„333 ti:“ se pak každodenní jeho zimnice v třetidenní proměnila a on čím
p dýle, tím více ačkoliv umdlívati počal, předce však nechtěl na

jednom místě se zdržeti a odpočinauti, nýbrž buď v voze mezi
poduškami a peřinami vézti aneb v zavřené sesli, kam jeho vojsko
šlo, tam se dal nésti;. posledně přinesen on byl do biskupského
města Halberštatu, v braunšvické zemi ležícího, a tam toliko dva

umrel. dni odpočívaje, dne 20. máje měsíce v Svatodušní pondělí mezi
4. a 5. hodinau, řídiv sedum let pořád vojsko švejdské, umřel.
Před tau jeho smrtí mnoho krve z úst mu vyteklo, který v svém
živobytí mnoho tisíc lidu nevinnýho pohubil, jich krve chtíce se
nasytiti; ta pak jeho smrt přičítala se přílišnému jeho pití, kte
rému on velmi oddán byl.“

Ačkoliv on generál Panyr, jak v minulých letech zde dotknuto
již jest, skrze svý odevřený listy svým všechněm vojanským auře—
dlníkům i také všem vojákům, spíše nežli on do Čech ponejprv
vtrhl, pod ztracením hrdla zapověděl, aby žádný žádné ani tý
nejmenší škody obyvatelům českým nečinil, však co on zapověděl

n530110115?činitito, do Čech přijda, činiti poraučel tak přísně, že podle
spam_oves-rozkázání jeho, mimo některých měst a mimo mnohých městeček,

'" přes šest tisíc vesnic v království českém spálených bylo, což také
k víře podobno jest, poněvadž jeden téhož generála Panyra,
žháře a zhaubce české země, hejtman vojanský příjmím Pful
častěji povídával, že on sám hejtman přes osum set vesnic
v Čechách spálil a tak zkazil, že ani znamení na mnoho mil
nezanechal, kde ty vesnice před svau zkázau stály.

35:31:33? Generál Panyr, byv před svau smrtí tázán, kdo by po něm
aksakgšejd-švejdskému vojsku měl býti představen, Linharta Torstensona

' jmenoval, který také jakožto generál polní maršálek při konci
měsíce listOpadu z Švejd k vojsku sobě od koruny švejdské svě—
řenému (zatím vojsko švejdské, které se tehdáž sotva na deset
tisíc mužův vztahovalo, řídil generál major Khenigsmark, generál
Wrangl a generál Wittenberg, při kterémž vojsku takový byl
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nedostatek peněz i jiných věcí, že rejthaři sedla i jiné věci 1641

prodávali, chleb sobě kupovali) přijel a sukno i peníze s sebau 33033?
přivezl, aby to vojsko ošatiti a zadržalý žold vojákům dáti mohl. mělo

Skrze generála Panyra, žháře, jistě tři díly království českého hl;:nŠdařzillev
spáleny, kostelové i klášterové oblaupeni, všechny obrazy v nic Cechách.
uvedeny byly. Dva tisíce vozův obilím naložených, nemoha on je
s sebau z Čech odvézti, některý do vody zavézti a je utopiti
& ostatní spáliti rozkázal.

Na den Nalezení sv kříže v pátek v noci na sobotu okolo m.j., 80
hodiny desáté začalo ponejprv hřímati, hromobití do Sovovskýho “mě."“
mlejna v Menším Městě pražském udeřilo a jej zapálilo.

Na den sv. Lidmily v kostele sv. Jiří na hradě pražským Příkrovno
hrob té svaté Boží mučedlnice a sv. Vácslava milé báby Lidmily " Šši,““
novým červeným aksamitovým příkrovem, při němž zlatý střapce
přišity byly, ponejprv ozdoben byl a ten příkrov arcikníže Leopold
Vilím daroval ').

Robert, jinak Rupert, mladší syn pozůstalý po FridTiC-hOViRnhortpro
íalckraběti, z svého zajetí bez všeho vyplacení (toliko připověděti“MÍŘÍ"
musel, že proti císaři a proti domu rakauskýmu nikdá více válčiti
nechce a nebude) propuštěn, před císaře (on císař sdvorem svým
z Řezna dne 23. října měsíce do Vídně po Dunaji se navrátil)
připuštěn, s englickým poslem u císaře k slyšení dvakráte puštěn,
na honbu i k jiným krato'chvílím císařským vzat a jistě zdvořile
ctěn byl.

Tehdáž posel krále englického jmenem svýho krále v přítom- mam-„„
nosti k té věci zřízených komissařův, totiž: v přítomnosti posla ““"""0'vým zem

dennemarskýho, mohutskýho, bavorskýho, saskýho, kolinskýho “Ešné'lřjffgf'
& brandeburskýho císaře žádal, aby dědicům Fridricha falckraběte
oboje falckrabství, kuríirštská důstojnost a všechno tak navráceno
bylo, cokoli a jakkoliv jich otec léta 1618. v své moci a v svém „„h
užívání měl, žádné taky pevnosti v tom obojím falckrabství aby
bořené nebyly, v nich všechna zbraň, která se nachází, zanechána
byla, všecky k tomu kurfirštství patřící a přináležející spisové,
kteříkoliv jinam vzati byli, aby navrácení a kteří se dosavad
nacházejí při kancelářích, ti aby při nich také zanechání byli;
všechny užitky v těch letech z obojího íalckrabství přijatý aby
byly navráceny &. škody v tom obojím falckrabství válečným
způsobem aneb jakkoliv jinak učiněné aby všechny vynahražené
byly a Karel Ludvík na kuríirštství otce svýho aby dosazen byl.

') Viz nahoře str. 281. pozn. !.
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1641 Proti tý žádosti posel kuríiršta bavorskýho se ozval a doka
53303511?zoval, že se to státi nemůže, poněvadž jeho bavorský kuríiršt

“echtól- třinácte millionův peněz na nvojnu vynaložil, kterau při J. M. Cské
Ferdinandovi II. proti jeho zpronevěřilým vedl & ne svůj ale
císařský užitek & čest skrze to vyhledával &.místo toho Hořejšího
falckrabství, které jemu kuríirštu bavorskýmu císař k dědičnému
držení postaupil, že on bavorský kurňršt zem při Ensu v Hořejších
Rakausích ležící, kterau on kuríiršt před tím v třinácti milioních
sobě od téhož císaře zastavenau měl, onomu císaři postaupil;
& tak chtějí-li dědicové Fridricha falckrabčte to někdy své Hořejší
falckrabství míti, aby těch třinácte milionův kurfirštu bavorskýmu
navrátili aneb jinak vynahradili. Co se pak těch některých měst
a míst, která kurfiršt bavorský v Dolejším falckrabství drží, dotýče,
ta místa, že jest sice tak dalece on kuríiršt hotov dobrovolně
postaupiti, však aby důstojnost kuríirštskau postaupiti a jí se
zbaviti měl, to že se nikdá nestane.

Podobně co se Dolejšího falckrabství, které tehdáž králi
španihelskýmu přináleželo a které také on již vsvém držení a v uží
vání měl, tejkalo, posel španihelský se prohlásil, že žádné moci
od svýho krále dosavad nemá takové falckrabství postaupiti, a tak
ta věc do příhodnějšího času odložena byla.

Sněm obecný na hradě pražském v přítomnosti J. M. Cské,
jakožto krále českého, pánův komissařův Bernarda Ignaciusa,

SněmvPra-svaté římské říše hraběte z Martinic na Hogensdorfě a Kralupech,
“' J. M. raddy. skutečnýho komorníka a saudce zemského, také

Oldřicha Skuhrovskěho z Kubrova (sic) na Lauňovicích nad Bla
nicí & Zvěstově, J. M. Cské raddy, místodržícího a Králo-Hrade
ckýho kraje purgkrabího, dne 12. srpna se začal a dne 23. téhož
měsíce se skoncoval, na němž od všech třích stavův království
českého následující snešení se stalo:

Z jednoho každého, jaké koliv vrchnosti (žádnau vrchnost.
ani světskau, ani duchovní, ani J. M. Cské, ani císařovny, jakožto
krále českého a královny české, ani žádné horní města nevyníma
jíce) přináležejícího poddanýho usedlýho, který svá pole neb rolí
má zasitý, půl druhýho korce žita &jeden zlatý rejnský, po 60 kr.
počítajíce, na dva terminy, totiž dne 16. září a dne 16. října do
nařízenébo místa jednu polovici on poddaný & druhau polovici
jeho vrchnost neb pán z svýho měšce složiti má;

každý Pražan a v jiných městech, žádného, ani královského
ani věnního města, nevynímajíce, usedlý měšťan čtyry korce žita
a 2 zlatý 20 kr.; každý farář, buď v městě neb v kraji bydlící,
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a kdyby žádného nebylo, tehdy té fary kollátor z užitkův farních 1641
lkorec, 1 věrtel, 1 čtvrci a W2 měřičky žita itaké 54 kr.
dáti má;

každý krámský handlíř neb (jak nyní říkáme) kupec (však
abybohatější chudšímu nápomocen byl) dáti má 13 korcův a dva
věrteležita a 9 zl. peněz; každý svobodník, dvořák i man 6 strychů
žitaa 4 21. peněz; to také dáti má každý ten, kdo by koliv jaký
dvůrměl, byt i on žádného poddanýho něměl;

každý ovčák 2 korce žita. také 1 zl. 20 kr. peněz; ovčácký
pacholek'tí-i věrtele a l čtvrci žita, též 33 kr. peněz; každý Žid
přes20 let starý 4 strychy žita a 6 zl. peněz; každý Žid od 10
až do 20 let starý 2 korce žita a 3 zl. peněz dáti má;

žito nejvyššímu špížníkovi, to jest nad špíží od J. M. Cské
ustanovenémuauředlníkovi, Oldřichovi Skuhrovskému z celého krá
lovstvíčeského do Prahy, do Mělníka, do Litoměřic, do Austí, do
Loktu,do Egru odváděti a svážeti tehdáž se muselo; které k Praze
se sváželo, to se u Bubenče po vodě k Mělníku & odtud dáleji
plavilo.Peníze pak při herni na hradě pražském se skládali &.ty
setoliko na fury neb na vození toho žita obraceli a nikam jinam;

na hražení měst pražských i na město Egr z obyčejnýho
pivníhoi vinního, také i jinýho nápoje tácu obyčejná. summa se
svolila;zvěř aby se nehonila a nestřílela, tak jako v 1627. roku
zavříno bylo atd. 1).

Dne 24. července v městě Českých Budějovic (sic) mezi _ČcakéBudě—
desátaua jedenáctau hodinau před polednem vyšel oheň od jednoho JomfŽiyvÍ'ho'
bmdýřeneb ran ličitele, který v kuchyni pro jednoho nemocného
mjanského auředlníka hojící mast vařil, která když se nenadále
zapálila, oheň iskrze komín na domovní střechu se dostal a jí
zapálil. Že pak toho dne velký a studený vítr vál a ten oheň
mzmnožoval, shořel tehdáž (čtyry hodiny ten oheň pořád trval)
třetídíl toho města, totiž: dvě stě dvaceti šest domův, shořela
také vídeňská brána, shořel velký oltáři střecha kostelní sv.
“lesku a přináležejícím mlejnem i špitálem, shořel farní kostel
SV.Mikuláše i škola, na zdích městských shořelo třinácte věží,
tolikosamé zdi státi zůstaly, shořelo mnoho tisíc strychův rozlič
ného obilí, také i sladu & jiných věcí nesčíslné mnoho, také
Pět osob shořelo. V předměstí pak shořelo dvorův a stodol šede—
sáte pět.

Když roku tohoto Leopold Vilím, arcikníže rakauské, do Prahy

') Viz nahoře str. 39.
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přijel a nohu mosaznau od svícna na hrobě sv. Jana. státi viděl,\
hned poručil mosazný svícen udělati a jej na tu starodávní nohul
postaviti rozkázal, na níž se tento nápis nachází: istud est|
candelabrum (verius candelabri Jerosolimitani basis) de templo
Salomonis in Hiemsalem vi armata receptum in Medioiano per
ducem et barones Bohemiae anno domini 1395. hic locatum. O tý
noze čti víceji v Poselkyni České Kroniky v stránce 315. v roku
1159.—Ona Jerusalémskýho svícnu noha z Jeruzaléma do Medio—
lánu města a odtud do Prahy 1159. přivezená, byla na hrob sv.
Jana Nepomuckýho léta 1395. postavena a na ní svícen mosazný
s obrazmi sv. patronův českých 1641. vystaven byl.

Dne 2. června nejvyšší švejdský Wrangel přiieda do města
České Lípy, je celé vybral, pohubil a zhubil.

Léta 1642. Linhart Torstenson, jemuž od koruny švejdské
všeckno vojsko té koruny svěřeno bylo, ujal se vrchní správy
toho švejdského vojska a s ním do Slezska přijda, město Velký“
Glogov dne třetího máje měsíce oblehl, hned následujícího dne
v neděli velkau střelbau z děl neb z kusův velký díl městských;
porazil, k šturmu běžeti rozkázal, města se zmocnil, do osmi set.
v městě obležených zmordoval, přes šest set jich zajal, celé město
oblaupil, v něm 26 děl neb kusův velké střelby, 600 tun prachu,
přes 800 měřic mouky a mnohem více rozličného obilí, také
všelikého zboží velmi mnoho dostal. — Tehdáž neopatrností vtom
městě oheň vyšel a mimo mnoho pěkných domův hlavní kostel
farní s věží v zříceniny obrátil.

Od toho Glogova hnul se on Linhart Torstenson s vojskem
svým švejdským k městu Svídnici, je oblehl, Františka Albrechta
kníže z Lauenburgu, na pomoc tomu městu přicházejícího, porazil.
smrtedlně ranil, (také on od tý rány umřel) mnoho auředlníkův
vojanských zajal a to město vzdáním dostal. Odtud hnul se on.
Torstenson k jiným slezským městům'a ku kterým jenom přišel!
všech se zmocnil; město Oppelen, město Nissa, město Kosla
Ratiboř, Jagerndorf, Oppava i jiná města. také jemu se vzdala.. —ý
Až dotud margkrabství moravské ještě sice žádného nepřátelství.
od vojska švejdského netrpělo, ale teprva tohoto roku všelikai
násilí do něho hned haufně se valily ').

.) Co nyní se čte v Poselkyni o nešťastných osudech markrabství rno-.;
ravského a zvláště města Olomouce až do míru westfalského (1648.), to čerpal?
Beckovský ze zpráv zcela současných avěrných. VOlomouci byl za času vpádu
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Z knížetství slezského spíše nežli Švejdové do Moravy přišli
a město Holomauc oblehli, dvě leta pořád okolo Holomauce velké
množství myší po polích se špatřovalo, na poli všechno oné snědly
a na ně se dívajícím strašlivé byly; pro jich velké množství
poslové a jiní pocestní zvlášť k večeru sotva cestau jíti mohli.
Byly oné rozličné, totiž černé, bílé, fialové i červené barvy, majíce
na svých kůžičkách divná znamení, totiž meče, kříže, tučnice
vypodobněné; ty pak všechny myši, když Švejda Holomauc opanoval,
zmizely a žádný věděti nemohl, kam se vyhostili ti předchůdcové
nastávajícího neštěstí a příchozu nepřátelského.

Těch zde již jmenovaných i jiných měst slezských když
Linhart Torstenson se zmocnil, hned napřed, neobávaje se žádnýho
nepřítele, několik praporcův svého vojska k Holomauci poslal
a sám s ostatním vojskem svým pomalu je také následoval. Těch
několik praporcův v Svatodušní neděli půl malé míle od Holo
mauce právě o polednách přes řeku Moravu se přeplavilo, do
vesnice Křelov nazvané oni vjeli a v ní odpočívali. Za nimi ještě
toho dne blížilo se ostatní švejdské vojsko.

Obyvatelé okolní uslyšíce tehdáž, že se Švejdové od Opavy
dál do Moravy táhnau, svý lepší věci do Holomauce, jakožto do
bezpečnějšího místa, přivezli tak hojně. že to ač dosti prostranné
město všem vozům, dobytkům & lidem těsné bylo; někteří pak
obyvatelé holomaučtí, obávajíce se nepřátelského obležení i také
ztráty jak města, tak také isvých věcí, co lepšího a dražšího

švédského kvardiánem Františkanův menších či Minoritův jistý Polak jmenem
Pavel (Paulinus) Zaczkovicz z Gniaczdova, jenž obšírně zapisoval
strastiplné příhody svého města a okolí za vpádu švédského. Rukopis pamětí
jehe chová. se až dosud v moravském zemském archivu v Brně a byl popsán
od B. Dudíka v Mahrens Geschichts-Quellen I. p. 148. (Irruptionis Suecicae
in Moraviam et in eadem, signantur Olomucii, exercitae hostilitatis descriptio.)
Beckovský nikde sice výslovně nepraví, že by byl měl zapiskův kvardiana Pav
lových v rukou, ale to na věci ničehož nemění. — B. Dudík užil pamětí těch
zcela podrobně v článkuSchicksalederkatholischen Religionundihrer
Bekenner in der k. Grenzfestung Olmíiz,wahrend der schwedischen Herrschaft
vom J. 1642. bis 1650. (Schmidl's Oesterreichische Blitter fur Literatur und
Kunst. 1846. 1. str. 185. a násl.), & to co on tam vypravuje dle Pamětí
Pavlových, souhlasí místy zcela doslovně s vypravováním v Poselkyni,
z čehož na jevě jest, že Beckovský i Dudík užili téhož pramenu, jehož ale
onen neudávú, tento pak výslovně jmenuje. — Ostatně již také to, že v Posel—
kyni se několikráte o kvardianu Pavlovi pochvalně mluví, jest dobrým
důvodem, že Beckovský spisu jeho znal, nehledě ovšem i k tomu důležitému
skutku, že také jiných ještě pramenův v Poselkýni bylo užito.
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odvézti mohli, s tím z města do bezpečnějších míst odjeli, mnozí
šťastně, mnozí nešťastně; kteří v sobotu a v neděli ') Svatodušní
své věci z města vyvezli, ti žádného neštěstí na cestách neměli;
ale kteří v pondělí a v auterý Svatodušní z Holomauce vyjeli,
jichž do sta bylo, ti s jich věcmi od Švejdův (mnoho císařských
vojákův k Švejdům, zapomenauce se na přísahu svýmu císaři
učiněnau, přešlo) zajati byli. Z těch všech toliko tři zde připo
menauti míním.

Tehdejší probošt od Všech Svatých, řádu sv. Augustina
kanovníkův lateránských, přijmím Ginnani, s svým děkanem
Rudolfem Pollingerem chtěje z Holomauce odjeti a ujetí, od Švejdův
chycen byl, cokoliv při sobě měl, to mu všechno vzato bylo
a nebylo na tom dosti. musel se děkan Rudolf Pollinger do Holo
mauce a do svýho kláštera, jinak do kanonie své, navrátiti (jehož
Švejdové prve z šatův zvlekli i z střevíc zuli) peníze do ležení
švejdského, jsa on bosonohý, přenésti a sebe isvýho probošta
z toho zajetí vyplatiti. — Pan holomaucký suffragán přijmím
hlinutini9), vezma holomauckýho kostela poklad a s ním do bezpeč
nějšího místa chtěje ujetí, od Švejdův chycen, oblaupen, z šatův
téměř všecken zvlečen, smrtedlně raněn a do Holomauce zpátkem
s švejdským psaným glejtem poslán byl. — Děkan karnovský 3)
Kornelius Oitweiler poklad kláštera sv. Jakuba a sv. Kláry
vyzdvihna, do místa bezpečnějšího z Holomauce ujížděl, ale od
Švejdův chycen, na bídnýho koně na Trypsainským (sic) poli
vsazen, slaměnnau korunau korunován a s největším posměchem,
jehož mnoho pacholat jemu se vysmívajících doprovázelo, do švejd
ského ležení veden byl, všeckno co měl a co vezl ztratil a za
své vypuštění 50 tolarů dáti musel, který sobě od Matauš Tenge
lota 4) vypůjčil; na to zase do Holomauce zpátkem vrátiti se
musel.

Poslední den letničný neb v Svatodušní auterý holomaucký
kommendant Vlach Miniatti5) viděl z svého obydlí do dvauch
tisíc mezi Holomaucí a mezi Chřelovem vesnicí vojsko švejdské
státi a koně svý krmiti; na to nenadále toho ještě dne v noci

*) Totiž: 7. a 8. června. — Udávame proto tato první data, aby každý
čtenář snadně si podle nich upravil chronologii.

') Sigmund.
3) Správně: Krnovský.
') Správně:Pengelota.
") Antonio.
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Švejdové do holomauckého předměstí vešli, z několika příležitějších
domův střechy zhodili a na ty domy i na papírnu děla neb kusy
postavili. Měšťané ranního času to vidíce k bránění se hotovili
a u sv. Jakuba, mimo jiných míst, pět knsův postavili a z nich proti
švejdským kusům stříleli.

NB. Stal se křik a pověst nepravá, která dosavad od někte
rých se rozprávívá, že město Holomauc pro tři holomauckých
panův ženy, které Švejdově zajali, ačkoliv žádná pravda nebyla,
Švejdům vzdáti se muselo. Jedna žena byla holomauckýho kommen
danta, Miniatti řečenýho, vlastní manželka, která několik dní před
příchozem k Holomauci švejdskýho vojska na svý statky, dvě míle
za Holomaucí ležící, odjela a více se do města nenavrátila, nýbrž
dáleji před vojskem švejdským do bezpečného místa ujela; druhá
žena tehdáž rozumína byla pana Tobiáše Šwonaura manželka;
třetí žena byla tehdejšího císařského rychtáře, příjmím Kaufmona,
manželka. Když se tehdáž dražší věci z Holomauce do bezpeč
nějších aneb aspoň do vzdálenějších míst odvážely, ty poslední
dvě ženy s jinými ženami, když Švejdové vozy obstaupili a je laupili,
z švejdských rukauch šťastně sobě pomohly, do lesův ustranily
& v nich i po vesnicích se ukrývajíce, do města Holomauce navrá
titi se nesměly, Švejdův se obávajíce, až předce po některým čase
k svým mužům do Holomauce se navrátily.

Město Holomauc (které Torstenson tři dni, začna v středu
ráno, mocně dobýval, k šturmu hnal i také se již trochu do toho
města vtlačil) nemoha moci švejdské oddolati, na jisté vejmínky
vzdáti se muselo. Z tý příčiny dne pátečního po poledních vyjel
z Holomauce k Torstensonovi, švejdského vojska před Holomauci
stojícího generálovi, pan Stredele '), biskupství holomauckého admi
nistrator (byl on také passovským sufl'ragánem) maje při sobě
pana Miniatti, holomauckýho kommendanta; vyjel také s nimi
Tobiáš Šwonauer s jinými dvaumi raddními osobami. A ti všickni
do švejdského ležení k Linhartovi Torstensonovi přijedauce, s ním
o vzdání města rokovali a posledně to město Holomauc na tyto
vejmínky Torstensonovi postaupili:

l. Aby on Linhart Torstenson s jinými vojanskými auředl
níky svými větší branau do města puštěn byl; 2. kommendant
holomaucký s všemi věcmi svými aby z města bezpečně odjel,
kam by se mu líbilo; 3. všem obyvatelům holomauckým aby svo
bodno bylo buď v tom jich městě bydleti aneb, kam by se koliv

') Dndík píše: Stredele neb Zředele.
nam-uno Poulkynln. s. 19
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komu líbilo, jim svobodně odjetí; 4. katolický víře aby se žádná
překážka nečinila; 5. žádná pobožnost aby se nepřetrhovala: kollej
neb obydlí tovaryšstva Ježišového, také konvikt &všechny kláštery
aby v svém spůsobu zůstaly a jim aby se v ničem neubližovalo;
6. magistrát při svých přísahách, J. M. Cské učiněných, aby
zanechán byl & císaři věrný zůstal; 7. domy panský, také pre
látský při svých vejsadách aby zůstaly; 8. měšťané aby zbraň do
místa sobě vykázaného složili.

To všeckno ačkoliv Linhart Torstenson s jinými svými vojan
skými auředlníky zdržeti připověděl, však nezdržel. — A tak
s těmi vejmínkami, které se v pátek před večerem zavřely a s obojí
strany podpismi i pečeťmi potvrdili, město Holomauc Švejdům se
vzdalo. Pro kteréžto tak rychlé toho města vzdání tehdejší kom
mendant pan Miniatti, Vlach rozený, a tehdáž šedesáte let věku
svýho on maje, v městě Vídni k meči odsauzen i také stat byl.

Linhart Torstenson hned následujícího dne sobotního, dne
13. června 1), do města s některými švejdskými pány přijeda,
nejenom dům biskupský, ale také hlavní kostel holomaucký sv.
Vácslava, maje také při sobě pana Stredele, biskupství holomau—
ckýho administratora, i dva kanovníky, zhlížel, na to do kapucín
skýho kláštera, v němž on sobě obydlí vyvolil, vjel a toho velmi
litoval, že o rozbořené zdi městské, která hned po Svatodušních
svátcích, když Švejdově již Holomauc dobývati počali, za kollejem
až do gruntu se zsula, spíše nevěděl, sice že by žádné příměří
nebyl s městem učinil, ale tím místem že by na město byl autok
učinil, jeho mocnau rukau se byl zmocnil a s celým svým vojskem
do něho vjeda, že by v něm své vůle byl užíval. — Našel on
v tom městě 4000 centnýřův olova, 1800 centnýřův prachu ruč
ničného, 50 velkých děl, 150 nových špížních vozův, 5000 nových
vojanských kabátův, 300 nových mušketův, pro 3000 koní sedla,
pistole, canky, také mnoho vína, mnoho obilí, mnoho rozličného
zboží do města od okolních i od vzdálenějších pánův duchovních
i světských hojně navezeného, a to všechno on Torstenson pobral.
Mimo toho všeho také to město třikráte sto tisíc říšských tolarův
složiti muselo, mimo té summy peněžité, ktcrau bohatější páni
za vyplacení svých vlastních osob dáti museli 2).

1) Dudík píše: ve svátek sv. Trojicc, dne 15. června. Chronologie
vůbec jest nejslabší stránkou pamětí Pavlových, & protož i my při různých
udáních držme se oprav Dudíkových.

') Dudík „Schweden in Bóhmen u. Mahrcn“ str. 45. udává tolikéž
a. sice dle pramenův švédských.
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Následujícího dne nedělního na slavnost Nejsvětější Trojice 1642

dva regementy pěšího, jeden jizduého vojska a dva regementyhšgggodo
dragaunův do města Holomauce vjedauce, po domích rozloženy byly. "010mm“vlo eno.

V pondělí všechno stromoví okolo Holomauce posekáno bylo, Bašav“
špalky se na hromadu kladly, větve a kmeny do otýpek se svá—Heroin-nee.
zaly a do kostela sv. Petra s uhlím i s jinými vojenskými nástro
jemi vnesené a v něm zavřené byly.

V auterý často zde jmenovaný Linhart Torstenson zanechaje
na místě svém v Holomauci kommendanta Vanka (sic) ') s pěti již
tehdáž v tom městě ležícími regementy švejdskými, jemu to město
k opatrování odevzdal, sám pak z toho města lepší zboží vezma,

s sebau je odvezl, do Slezska s ostatními vojáky svými se obrátil Bšohůbleébli
a město Břeh oblehl. '" "'

Zatím císařští se shromáždili a vezmauce k sobě také něco

krajskýho lidu, Holomauc s čtyřmi tisíci oblehli a tak ji zavřenau
při počátku měli, že z ní žádný bezpečně vyjíti, ani do ní vjíti
nemohl; s ostatním pak císařským vojskem, jehož se do dvacíti
tisíc počítalo, Leopold Vilím, arcikníže rakauské, (o něm se vejš
častá zmínka děje a on také tohoto roku 1642. dne 4. máje učiněn
byl nejvyšším mistrem rytířův německých v Mergenthaimbu)
k městu Břehu za Torstensonem do Slezska pospíchal. Ještě ani 0,1m.“
císařští do Slezska nevtrhli & již Linhart Torstenson od města ““““"
Břehu odstaupil a nejprv do Velkýho Glogova (to město jíž on
v své moci měl) a potom i do margkrabství moravského se hnul.
Po jeho od Velkýho Glogova odjití císařští to město sice oblehli,
však od něho odstaupiti museli; nebo Torstenson, dostana něco
čerstvějšího vojska z některých pumrských pevností, Zpátkem do
Slezska se obrátil, obleženým Glogovským časně k pomoci přišel Cígafgttod
a císařské od toho Velkýho Glogova ustaupiti přinutil. Od toho 033.533.
Glogova hnul se on do Lužic i do Míšenska až k městu Lipsku,
chtěje to město, v němž tehdáž toliko dvě kumpanie císařské
pěchoty ležely, sobě podmaniti, za nímž také císařští k tomu městu
Lipsku čerstvě pospíchali. Mezi tím švejdský generál Khenigsmark,
nemaje žaidnýho odporu, v Turingu a v Míšni zle hospodařil.

Když se císařští k Lipsku přiblížili a Švejdovi při tom městě i: Lípnh,..
již odpočívajícímu příležitost k bitvě dali, nemeškal on Linhart $"“-%$,“'
Torstenson do šiku vojanskýho při vesnici Sechausen ') řečené mm„ U,.

') Jest to nějaké velmi chybně čtení Beckovského, neboť má. správně
státi Kón igshe ima.

') V konceptu: Se eh ansen.
19*
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1642 na jedný rovině, kde oboje vojsko volně státi a potýkati se mohlo,
svůj válečný lid postaviti. Když oboje, císařské i švejdské, vojsko
do šiku vojanskýho se postavilo, v neděli dne 2. měsíce listopadu
na den všech Věrných Dušiček bitva se začala a hned při jejím
počátku Švejdové na levém křídle ačkoliv velkau zkázu vzali, (neboť;
když oboje vojsko z kusův na sebe stříleti počalo, jedna kaule
císařská nejenom Torstensonovýho koně za sedlem i kus jeho kabátu,
jakož také Karla Gustava falckraběte, který také potom králem
švejdským učiněn byl, koňovi jeho skrze krk, ale také rytmistra
Rabmausa koně s kusem kožicha Karla Gustava prostřelilai také
švejdskýho rádce, Lars Gruben jmenovanýho, v půli prostřelila
a Martinovi Kvastovi stehno ustřelila, ato ta jedna kaule z kusu
vystřelená všechno spůsobila) však posledně Linhart Torstenson

svod-dan_t-císařským z rukauch vítězství vzal, jizdný zahnal, pěchotu zmor
ské pornu. .

doval, ostatní Zjímal a pole obdržel.
Le0pold Vilím, arcikníže rakauské, s generálem polním maršál

kem hrabětem Pikolomini, také jiní císařského vojska auředlníci
ačkoliv se o to velice starali a vynasnažovali, aby na levém křídle
rejtharstvo císařské před nepřítelem ustupující k bitvě přidrželi,
však nemohauce oni je k stání a k potýkání přinutiti, také z bo
jiště do bezpečnějšího místa ustraniti a pole neb bojiště Švejdům
zanechati museli. Padlo v tý porážce na bojišti císařskýho jízdného
i pěšího lidu 4483 osoby, mezi nimiž také generál wachtmistr
neb strážný Soj s jinými pěti nejvyššími ležeti zůstal. Tam také

zmlmmsr-Leopold Vilím, arcikníže, byl by jistě byl tehdáž zastřelen, kdy'by
v3330 pistole, kterau jeden švejdský rejthar k boku téhož arciknížete

přiložil, byla vystřelila a nebyla (jak vůbec mluvíváme) selhala.
n.m....Raněných bylo mnoho a k zajetí přes půl páta tisíce císařských
““ ““""“ vojákův přišlo; mimo těch také oni Švejdové více nežli sto samých

arciknížetcích lidí & dvořenínův tehdáž zajali. Švejdové tehdáž
málo víc než 2000 svých vojákův zmordovaných a téměř toliko

mmm tolik raněných počítali. — Dostal tehdáž Švejda na tom bojišti
Š'e'fo'éd'ř46 velkých děl, 69 jizdných praporcův &121 pěchotských korauhví

a ty všecky do Švejd poslány byly. Všechna špíže & celé císař
ských ležení, v němž mnoho rozličného zboží, všechno arciknížecí
stříbro, i kancellář, se nacházelo, Švejdům k rozebrání zanecháno bylo.

Arcikníže Le0pold s ostatními vojanskými auředlníky po tý
nešťastný porážce do Čech se navrátil, svý haufy sem tam rozptý
leny (jichž se dne 17. listopadu v patnácti dnech po tý porážce
osum tisíc u Rakovníka shromážděných shromáždilo) starostlivě
zase pod ostatní praporce a korauhve shromažďoval a ty, kteří



R. 1642. 293

před časem z pole neb z bojiště u města Lipska ustranili, zvláště 1642
Madlovský regement jizdných, přísně trestati dal, když od toho Batavů?
regementu u Rokycan na plzeňský silnici po rozličných stromích “ '.lůj“
karnety neb praporečníky a desátýho rejthara zvěšeti, rytmistry
pak a leiitnanty neb zástupníky rozstříleti dal. Jeden rytmistr
s svým leiitnantem a_'sdvaumi karnety, také jeden wachtmistr, na
prosbu mnohých vzáctných generálův pro jich před tím mnohé
velmi hrdinské činy na milost přijati byli. Všechny od celýho toho
regementu, který nejprve z tý bitvy utíkati začal, skrze kata spá
leni byli (Sie); nejvyšší pak Madelon, jinak Madlo, s svým nejvyšším
leůtnantem i s wachtmistrem, také nejvyšší Gall i nejvyšší Defur
do Prahy vezeni, dobrau stráží opatření a následujícího roku dne
10. června měsíce nejvyšší Madlo i také nejvyšší Defur na staro
pražským rynku (na něm tehdáž regement císařské pěchoty a dvě
městský kumpanie pražský zbrojně stály) před raddním domem
stati byli. A tak ten celý Madlovský regement jizdných tehdáž
zahynul; a kteří ještě jizdní při živobytí zůstali, ti mezi jiný
regementy podstrkáni byli.

Linhart Torstenson, nejpřednější švejdského vojska generál,
po takovém sobě velmi užitečném vítězství k městu Lipsku opět
se položil a je také na jistý vejmínky dostal.

Kterýkoliv mušketyr císařský k Rakovníku, kde vojsko císařské
se shromáždovalo, z tý bitvy tehdáž se navrátil a raněný nebyl,
ten každý tři dukáty, který pak raněný byl, ten čtyry dukáty od
Le0polda arciknížete dostal.

Mezi tím, když se nepřátelské vojsko v Westfalii sílilo, proti
němu generál Lamboj i generál Merci s vojskem císařským táhli
a svedše bitvu, poraženi byli. V tý bitvě Lamboj i Merci zajati
byli, podobně 15 nejvyšších, 11 nejvyšších leůtnantův, velký počet orma
jiných vojanských auředlníkův, také přes tři tisíce vojákův dílem "mi?“
zmordovaných, dílem zajatých téhdáž se počítalo. Také sto a osum
korauhví, padesáte a osum praporcův, šest kusův, celé ležení
i s pekaři do nepřátelských rukauch tehdáž se dostalo; —jistě rok
tento velmi nešťastný byl císařskému vojsku! Na to švejdské voj—
sko v Míšni a v okolních místech, císařští pak v Čechách a v Mo-'
ravě své zimní ležení mělo.

Nyní opět k obležení města Holomauce přistupují. Shade::
Při městě Holomauci ačkoliv čtyry tisíce císařského vojskaěkodámvc;

tehdáž leželo a vejpady Švejdům při počátku zhraňovalo, však ty
čtyry tisíce poslézeji dostatečni nebyli aby švejdskému vojsku,
které v tom městě generál Torstenson pro obranu a pro vejpady
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zanechal a je nejvyššímu Vankovi (sic) ') odevzdal, z města do
okolních i do dáleji ležících míst vypadati a vyjížděti zbrániti
mohli; nebot on nejvyšší Vanke, města Holomauce kommendant,
(po něm v některým čase téhož města kommendantem učiněn byl
nejvyšší Jiří Baikula), po onom nejvyšší Valent-in Winter a po
něm opět nejvyšší Jiří Baikul učiněn byl města Holomauce kom—
mendantem & až do učiněnýho pokoje a do postaupení toho města
císaři setrval) s svým švejdským vojskem z Holomauce častý
a silný vejpady až do Slezska i také do Rakaus činil, po vinicích
i na jiném zboží velké škody působil, čehož nemohauce Rakušané
déleji snášeti, císaře žádati přinuceni byli, aby k Holomauci víceji
vojska poslal &takový vejpady Švejdům zastavil aneb pořád z mě
sta je vyhnal; také tehdáž oni sami 2000 mužův uvolili se uajmauti
a je na svý peníze v poli držeti. Ale z toho všeho tehdáž sešlo,
když císařské vojsko a Lipska od Švejdův poraženo bylo, o čemž
zde maličko vejš již jsme četli; nebot ty čtyry tisíce císařského
vojska u Holomauce ležící od toho města odstaupiti a k ostatnímu
císařskému vojsku připojiti se museli.

V auterý po svaté Trojici když Linhart Torstenson z Holo
mauce k ostatnímu svému švejdskému vojsku odjel a na místě
svým nejvyššího Vanke vtom městě kommendanta zanechal, hned
všem holomauckým obyvatelům pod přísným trestáním nařízeno
bylo, aby všickni všechnu a všelikau zbraň do raddního domu při
nesli & ji v něm složili. To ačkoliv Holomučané poslušně vykonali,
dvě předce ručnice v kostnici při kostele sv. Petra se našly a do
věděje se Vanke kommendant, čí by byly, do tuhého vězení ho (sic)
dal, přísně ho trestal i na penězích pokutoval.

V středu oznámeno bylo jak v městě Holomauci, tak i v před
městích, aby všickni předměštané z svých obydlích s všemi věcmi
do města neb kam by chtěli neprodleně se vystěhovali. V městě
pak aby všickni pod střechau v svých domích dostatek vody měli,.
což se také toho ještě i následujícího dne pilně vykonávalo.

V pátek ráno všechna okolo města Holomauce předměstí
Švejdové zapálili, která také i s kostelmi, s kláštermi a s špitálmi
nejenom shořely, ale také všechny ostatní od ohně neporušené
zdi byly rozbořené & 3 zemí srovnané. Následovně okolo města
zdi některé se opravovaly a některé z gruntu nové se stavěly.

') Viz nahoře pozn. 1. na str. 291.
') Správně: Paikul. Velitelem v Olomouci byl od 24. června 1642. až:

do 3. května 1645.
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Kdekoliv nová. zeď městská vystavena byla, na ní erb království 1642
švejdského v kamenu vytesaný byl postaven; každý den jedna
polovice vojska pěšího i dragaunského švejdského pracovati musela,
druhá polovice stráž v městě držela. Také města toho obyvatelé
z každýho domu tři osoby každodenně, v svátek i v neděli, do
díla jíti musely. Kteří měšťané nemohli z svých domův po třech
osobách poslati, sami jíti aneb statečnější ženy švejdské k tomu

dílu zjednati museli. Jestli který saused pacholata neb děvčata kif-íd“df;
k tomu dílu poslal, ti do železný na rynku stojící klece zavřeni na.
byli a jim se jako drůbeři oves i ječmen místo stravy házel.
Ženské osoby holomaucké při tom díle velký nesnáze vystáti
& dosti vzáctné panny mizerný švejdský dráhy za manžele sobě
bráti museli.

V zimě oni Švejdové před Holomauci okolo spálených a s zemí
srovnaných předměstí v místech příhodných a potřebných náspy
neb vally, také zdi z ledových okenic dělali a každý večer, když
mrzlo, vodau je polívali. — Tehdáž největšší leíitnant švejdský
příjmím Rittefort, chodě při dělnících po ledě, do vody vpadl
a pod led se dostal. jemuž jeden sedlák spěšně dlauhau tyč podal,
jej k břehu i na břeh řeky Moravy polau již téměř. utopenýho
vytáhl. On, chtěje tomu sedlákovi býti vděčným, dvakráte každýho
týhodne k obědu sedláka pozval, po obědě vždyckny jemu široký
dukát daroval a kdykoliv ho někde potkal, nikdá ho bez obdaro
vání on Rittefort neminul.

Dokavad Svejdové v Holomauci a císařští v městě Prostějově Potravune

dvě míle od Holomauce leželi, zapověděli císařští okolním obyvate- lonšliudcgndg:
lům, aby žádný do Holomauce žádný obilí, aniž jakau potravu “'"“
ani nevozili ani nenosili; když pak to někteří času nočního činili,
od císařských častěji postíženi a všechny věci jim pobrané byly.

I aby se to aspoň jednou již přetrhlo, noci jedné 15 chlapův (101353313—
Holomauce potravu nesli, nenadále císařští [je] postíhli a je hned oběšeuoby
k nejbližšímu stromu přivedauce, na něm jeden z nich nejstat
nější všechny a posledně také sám sebe oběsiti musel.

Švejdové své náboženství v kostele sv. Blažeje při počátku Šveidovéi

konali, kalich sobě vypůjčili, ostatní pak kalichy a jiný klenoty kdeÍšgš'
kostelní (žádná věc kostelní z Holomauce vyvezena nebyla, mimo akonnli.
věcí hlavního kostela sv. Vácslava. ano i z kláštera sv. Jakuba,
které se také Švejdům do rukauch dostaly, jakž to již vejš dotknuto
jest) na poručení svýho kommendanta bezpečně v dolejší sakristii
téhož kostela sv. Blažeje složili aji městským i farářským sekrytem
zapečetili; těmi pak věcmi oni Švejdové nikdá více nehnuli a při
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1642 svém z Holomauce odjití vypůjčený kalich zase tomu kostelu
sv. Blažeje navrátili. Po malým čase katolíkové od kostela sv.
Mauriciusa do kostela sv. Cyrilla a Methudia neb sv. Crhy a Stra—
choty, Švejdově pak od kostela sv. Blažeje, zanechajíce sobě toliko
při něm místo pro svůj pohřeb, k svatýmu Mauriciusovi se přistě
hovali. Opět katolíci od kostela sv. Crhy a Strachoty vystěhovati
se museli a posledně i odtud po 4 letech do kostela řeholníkův
Bernardinův odjíti museli, proto že Švejdově nemohli poslauchati
zvuk varhanův a jiný Zpěvy při Službách katolických konaný.

“!=“ = Měl tehdáž on generál Linhart Torstenson v svém vojsku
národů“ rozličný národy, totiž Němce, Vlachy, Francauze, Poláky a jiný

národy; měl také rozličný bludníky, mimo Arianův. Své nábožen

0333152"ství oni Švejdové toliko v neděli mívali. Jich predikant neb pastýř
Slubůch-na dlauhý až do země černý sukni plátěné maje krátkau bílau

také plátěnau komži, k oltáři, na němž místo mšálu ležela jaká—
koliv kommendantova kniha modlitební, buď v Lipsku, v Witten
berku aneb jinde tištěná, z které on predikant modlitby hlasitě
říkal a kvadrátem svým nikdá na hlavě nehnul, leda když krále
neb některýho velkýho generála švejdskýho jmenoval. Tak směšně
on predikant přistrojený také kázaní dělával.

Obrazyv_ Jeden vojenský auředlník švejdský, nějaký Krenberger 1),
Holomaucx , . , ., 

půleny. zatvrzeny kalvm, svym v01akům dragaunům poručil, aby všechny
obrazy v domích hospodářův svých holomauckých jednímkratem
pobrali a je na vykázané místo snesli; na tom místě v přítomnosti
toho kalvina i také v přítomnosti mnohých obyvatelův katolických

Obnzvohnity všechny obrazy do ohně vhozeny a spáleny byly. Jeden obraz
“Domeny' Panny Marie s Ježíškem a s svatým Janem Křtitelem malovaný

do ohně když vhozen byl, z toho ohně on se vyzdvihl a dál od
ohně na zem padl, od ohně dokona neporušený. Pobožná jedna
matrona tu přístojící (ten obraz jí náležel) prosila s velikým plá
čem toho kalvina, aby on ji ten obraz navrátil. což také on učinil.
Ona pak ten obraz knězi kvardiánovi u sv. Jakuba darovala,
který nyní v kostele sv. Trojice na oltáři v městě Kosla ') řečeném
blíž řeky Odry stojícím v Hořejším Slezsku dosavad se spatřuje

Jinýobnza mnohými zázraky se stkví. Také tehdáž jiný obraz sv. Ignacia,
203.303?antiochenskýho biskupa a mučedlníka, z toho ohně neporušený

jako vyletěl, ale kam se on poděl, žádný o tom věděti nechtěl.
Když v Holomauci po nejvyšším Vankovi učiněn byl kommen—

]) Správně: Gren gerb er.
') Správně Kozel, něm. K 0 s el, v nynějším pruském Slezsku.
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dantem nejvyšší Jiří Baikul a uslyšel, že při kostelích na den 1642

památky všech Věrných Dušiček mnoho chudobných lidí na almužnu CW" 1;almnzně

očekává, hned po celý Holomauci vyhlásiti poručil, aby všichni " “11010
lidé chudí k obydlí jeho přišli, že také jim chce almužnu dáti; . ,
kteří když se v velkým počtu sešli, poručil každýmu jeden groš
neb tři krejcary dáti a potom hned všechny z města vyvésti roz
kázal, s tím doložením, aby se žádný pod přísným a těžkým při—
znáním více do města nenavracoval. Jak dlauho Švejdové město
Holomauc v své moci měli, dvě toliko brány, totiž Prostřední neb
Zelená a druhá při hlavním kostele odevřené, jiné čtyry, totiž:
brána Dolejší, brána sv. Blažeje, brána Litovská, brána Laškovská
neb sv. Barbory zavřené byly. Dům biskupský, domové pánův
kanovníkův i jiných rozličných pánův světských domově bez oby
vatelův tehdáž v Holomauci stojící , bez všeho ohledu Švejdové
oblaupili. Několik domův pustých také v tom městě se rozválelo
a zřítílo.

Holomaúcký kommendant švejdský vzkázal do kláštera hra- 112_333
dištskýho blíž Holomauci řeholním kanovníkům premonštratenským, ho“231ml
aby oni z toho kláštera všechny věci svý jinam do bezpečnějšího
místa přenesli a sami také aby jinam se odstěhovali, proto že
ten klášter co nejspíše zbořen býti musí. Tehdejší toho kláštera
převorvezma kříž, jej nesl a z kláštera vyšel, jehož patnácte
párův toho kláštera duchovních následovali a ti všickni pár za
párem do Brna odešli, všechny téměř věci v tom klášteře zanechajíce.

Po vyjití z toho kláštera a po odjití do Brna těch duchovních mi:?go
kanovníkův premonštratenských přednější auředlníci vojanští časně psala-pb
do toho kláštera vejdauce, mnoho v něm rozličných věcí našli
& co se jim jenom líbilo, všechno odnésti dali. Potom dovoleno
bylo přes celý měsíc ostatním vojákům švejdským, aby sobě každý
z toho kláštera i z kostela vzal a odnesl, co by chtěl. — Když
z obojího toho posvátného místa všechno vyneseno a rozebráno
bylo,sklípek hrobový, kde oni kanovníci premonštratenští pohřbeni
leželi, ti bezbožníci a svato-krádeřníci odevřeli, z nedávno pohřbe
ných těl oděvy vzali, do nich se oblekli a tak na potupu tomu
svatýmu řádu oblečení chodili; mnozí, vezmauce na sebe komže
i jiná mešní raucha neb oděvy, totiž vornáty, dalmatyky atd. do
Olomauce z kláštera tak rauhavě oblečení přišli. Pacholata korau—
hvičky z toho kostela přinášeli. Kteří nemohli prsteny z prstův
mrtvýchtoho kláštera cpatův &prelátův ztáhnauti, prsty i s prsteny
uřezali.Na to všecken klášter i kostel byl spálen. Z obauch těch
míst, z kláštera i z kostela, ti kanovníci premonstratenští toliko
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přednější, vzáctnější a drazší věci do bezpečnějšího místa vynésti
“Wong“ a odnésti dali. Po spálení toho kláštera i kostela museli sedláci: zemíumao

Na Sv. Ko
podkuk

atol spálen.

Duch zlycpo
matklu iodcěii.

A je umořll.

Lipník no
vzdal.

Svato-bílýdání ka.
duch posadí.

Kost-iní vb
ci nav-mco—
vall Švejda

vá.

bořiti jeho zdi a od jedné zdi velké třidceti sedlákův bylo zasuto,
z nichž toliko pět živých vytažených bylo a ti dáni byli do špitála.
sv. Ducha; ale i oni po několika dnech umřeli. Kostela toho i
kláštera všechny zdi tehdáž 8 zemí srovnané byly.

Jeden švejdský auředlník vojanský, zat\rdilý kalvin, vezma
dvě knmpanie svých dragaunův, piímo jel na Svatý Kopeček
a na něm kostel Panny Marie spálil, vynésti daje z něho spíšeji
všechny, které míti chtěl věci, aje sobě osobil. Hned po tom
zlým aučinku on na tom Svatým Kopečku, podobně manželka jeho
i děti v městě Holomauci od zlýho ducha \šichni jedné chvíle
byli posedlí. On, snášeje od toho nečistýho ducha velké trápení,
umínil sobě nejenom ten kostel znovu vystavěti, ale také víru
katolickau přijmauti; však co z něho vynésti dala pobral, to
nemínil navrátiti, protož Bůh ho nevyslyšel, nýbrž on s manželkau
i s dítkami po krátkým čase umřel a ti všickni na hřbitově při
kostele sv. Petra v Holomauci byli pohřbeni.

Jeden hejtman švejdský s vojskem jizdným k moravskému
městu Lipník nazvanému pospíchal. Měšťané počali sice zprm
odpor činiti, ale nemajíce déle čím odporovati, museli se Švejdům
vzdáti. Při odporu několik Švejdův zhynulo a jednoho přednějšího
auředlníka švejdskýho v hlavu jedna žena velkým kamenem
z městské zdi tehdáž udeříc, jej zabila.

Hned při počátku když město Holomauc Švejdům se \zdalo,
jeden švejdský hejtman do kostela vejda, z něho mimo jiných

kostelních věcí i také pluviál pěkný vynésti a z něho sobě šatj
ušíti dal, které když před jinými oblekl, hned ho zlý duch posedl
i také usmrtil. Vojáci se toho dovědíce, věci kostelní nechtěli
více bráti a mnozí, kteří svato-krádržně z kostelův věci odnesli.
zase je kostelům, ačkoliv ne těm, z nichž pobrané byly, ale nej
více holomauckým navracovalí. Tehdáž dva švejdští hejtmanové
vojanští, katolíkove' horliví, od švejdskýho kommendanta holomau—
ckýho nařízení byli, aby do hlavního kostela holomauckýho, pod
jmenem sv. Vácslava založenýlío, s knězem Paulinem od sv.
Jakuba kvardiánem') šli a cokoliv v něm najdau, to aby
uchránili; což také všechno, co dražšího bylo, do sakristie neb
do mešnice (kde mešní a kostelní věci se chovají a kde kněží se
obláčívají) kláštera svaté Kláry holomauckýho vneseno a uzavírána—

') Viz nahoře str. 287. & pozn. [.
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bylo, aby se to všechno časem svým tomu hlavnímu kostelu navrá- 1642
titi mohlo.

Jeden Valach, příjmím Kovář, zatvrdilý kacíř, z panství „29313535
Hochwaldského s synem svým a s jinými třemi sty Valachy stat- .Žaupnf.
nými do Holomauce přišel a že u Švejdův všickni chtějí slaužiti,
se prohlásili, také tři dni pořád na rynku ležeti zůstali, dobrau
zbraníopatření. Holomaucký kommendant, nemoha jim hned věřiti,

že jemu_věrni Zůstanau, poručil jim, řka: „Jděte na ves Lo- voíš'ťšifřo
bucko (sic) ') dvě míle od Holomauce, která jest velkým zbožím
naplněnai také pevně ohraděna a kterau vaši spolu-Valaši v svém
opatrování mají, vy při ní vaše štěstí hledejte, co v ní dostanete,
sobě nechejte & kteří se zpátkem sem do Holomauce navrátíte,
milostu nás dostanete i službu.“ — Sto mužův své pěchoty daje
on těm Valachům k pomoci, poslal je do tý dědiny, kterau oni,
statečně se chovajíce, po dlauhém odporu předce opanovali, ji
celau vybrali i posledně zapálili. Když se již oni s velkými
kořistmi k Holomauci obraceli a navracovali, nenadále císařští
vojáci na cestě Bystřické při lesích z svých záloh na Valachy
a na Švejdy vyskočili, .Valachův do dvauch set i také mnoho Švejdův Pobitibyli
s jich auředlníky na bojišti zmordovali a všechny kořisti jim
pobrali. Do Holomauce málo drábův švejdských tehdáž se navrá
tilo a ti téměř všickni raněni se nacházeli; auředlník pak žádný
se nenavrátí), nebot kteří pomordováni nebyli, ti zajati byli.
Podobně toliko třidceti Valachův se navrátilo, ostatní pak buď
pobiti aneb zajati byli. Každýmu z těch třidcíti kommendant
holomaucký po tři groších dáti poručil a na to všechny domů
propustil.

Na to po třích nedělích generál Puchaim proti zpronevě- Valachytre
řilýmValachům moravským s několika tisíci vojska císařského na. “1331333"
hochwaldský vrchy a do mimo ležících lesův z poručení císařského
táhl, a za ním také po malým čase, cokoliv bylo v Moravě katův
s pacholky svými, ti všickni za tím generálem šli & na rozkaz
jeho schytaný Valachy některý dle provinění oběsili a jiný stínali,
což se nejenom mladý chase, ale také jich otcům, kteří tě zpro
nevěřilosti příčina byli, bez milosti stalo; přes aneb více nežli
sto valašských manželek tehdáž osiřalo. Kteří pak byli vůdcové
těch zpronevěřilých Valachův, zvlášť Kovář s synem svým, ti
provazya řetězy svázání do Brna byli vedeni; kteří jíti nemohli,
ti ledakdes na cestách po stromích zvěšeni byli. Ostatní v Brně

') Nepochybně L obo dic e.
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1642 někteří kolem lámání, do kola pletení, jiní na kůl dání, jiní stí
náni a jich hlavy na šibenici postavené byly.

0 těchValašíchkněz Paulinus, u sv. Jakuba vHolo
mauci tehdejší kvardíán a těch věcí svědek,následující
píseň složil:

alla brer:cĚrrrerežtř—M
L [

Pá- sli ko--zy Va—la—ši, Pá - sli ko-zy Va-la-ši

allegro pianoĚ__—E_a—4[__HW
v Ro-ma no- vým sa--la—ši, vRo-„ma no-vým sa---la -ši.

2. Nedobře se jim vede, 6. Mnohých zbili v té časy —
Puchaim na ně přijede. a tak máte Valaši.

3. Při stádě v budách sedí, 7. Co zůstalo, pobrali
o neštěstí nevědí. &.do Brna zahnali.

4. Rebelantův zjímali, 8. Strkali je na rožny,
třebas všechněch neznali. tento lid nepobožný.

5. Nevinným se dostalo, 9. Kolami polámali
zhynulo jich nemálo. a jiných čtvrtovalí.

10. Měli mistři dost práce,
mordujíce ty zrádce.

Jiná píseň o Romanovi, tehdejším nejpřednějším Valachovi,
který Valachům radil, aby proti císaři neválčili, ale raději Švejdům
odpor činili, tehdáž v předcházející notu složena:

1. O Romane, Romane! 3. Je to chasa svevolná,
náš valašský hejtmanel nebylat v tým (sic) povolná.

2. Ty's nám k tomu neradil, 4. Hle, jak se již zle daří,
s mimi se o to vadil. těm nevěrným císaři.

5. Takový trest necht mají,
proč neprávě dělají.

Tuto obojí píseň každodenně častěji dosavad Valaši zpívávají.



R. 1642. (1644.) 301

Holomauckého biskupství administrátor, který také byl passov- 1642

ského biskupství sufragán, p. Stredele, v domě téhož holomau—ng'lo'tgniz
ckého biskupství tehdáž bydleje, když Švejdi ten dům dva dni 301mm“
a jednu „noc pořád laupili & velké zcestnosti v něm páchali, náhle
umřel. Když se pak jemu pohřeb činil, holomaucký kommendant
švejdský a s ním také jiní vyšší i nižší auředlníci jeho vojanští
nejenom na jeho pohřeb se dívali, do kostela sv. Vácslava na mši
zpívanau přišli, ale také na ofěru šli.

Tehdáž duchovenstvo bylo z Holomauce vypovědíno; peršpek- Šachma
tivy míti a skrze ně hleděti nesměl žádný, také světlo míti nesměli amomno
holomaučtí obyvatelé po západu slunce, a v kterým domě v ten “povodím
zapověděný čas Švejdové viděli světlo hořeti, do něho oni vešli
a všechen oblaupili.

Jeden švejdský auředlník vojenský k vížce kostela Všech mate,-iko.
Svatých z obydlí svého, které on proti tomu kostelu měl, častěji sťfčyfšiiž.
kdyžstřílel, vížka se zapálila a lid nemoba ani do kostela, ani do “I'
kláštera,(všickni řeholní kanovníci z toho svýho kláštera již dávno
předtím jinam z Holomauce odejíti museli a klášter i kostel za
vřenýnechali) ten celý kostel i klášter shořel; počali sice k po
sledku, když dvéře vyražené a odevřené byly, vojáci švejdští oboje
to stavení hasiti, však to hašení již bylo pozdní. Což následujícího
1644. léta se dálo. „544

Císařské vojsko pokaušelo se o Holomauc třikráte, rozličnýho “113.339
časui roku, ale pokaždý darebně; to předce ti císařští vojáci '
okoloHolomauce ležící spůsobili, že do Holomauce žádnau potravu,
ani nápoj dovážeti nedali, z čehož takový hlad v Holomauci po
vstal,že liberní bochníček chleba za dva dukáty, libru masa kon
skéhoza půl rejnskýho tolaru kupovati museli holomaučtí obyvatelé,
protož několik set koní i také všechny osly v tom hladu oni
snědli,kteří zač kaupiti měli a hladem zemříti nechtěli. Předce
tehdážmnoho lidí hladem vtom městě umřelo, také hladem saužení
mnozínemocní maso od svých rukauch a kde se jenom dosáhnouti
mohli, ohryzli a snědli. Měli sice ještě v tom městě dostatek
obilí,ale mlíti je nemohli toliko v koňských mlejních; měřice žita
v tom městě za třidceti dukátův se prodávala &.také tak draze to
žito tři holomauětí raddní páni: Vácslav Maixner, Michal Keller
&Tobiáš Šponer tehdáž platiti museli.

NB. Kdo chce koňské maso chutné míti, musí je v studený mam a...
voděpřes dvě hodiny nechati se močiti, nasoliti a dva dni i dvě ',?mťšiť

_!noci nasoleué ležeti nechuti, potom v horký vodě dvakráte i tři
kráte vymýti, je do hrnce dáti, octa, pepře atd. přidati a je vařiti.
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Koňské však maso cliutnější jest pečené, které musí se nechati
v studený vodě močiti, potom nasoliti, v soli nechati ležeti a po
dvauch dnech i nocích, jak již dotknuto jest, tak dlauho v horký
vodě přemývati, až to maso zbělí. To maso tak vyprané neb pře
myté musí se do hrnce dáti, ocet na ně nalití, sůl, pepř, jalovec
atd. přidati, hrnec přikrýti, jej olepiti, aby z něho pára vycházetj
nemohla a k uhlí řeřavému neb ohnivému ten hrnec postaviti, aby
se v něm to maso dusilo, až by změklo; obyčejně čtyry hodiny
dusiti se musí. Také ono dusiti se může na přikrytým a oblepe—
ným rendlíku. Na rožni takové maso pícti a je jísti, jest jedova
tinu jisti.

Když se již toho koňského, ani oslového masa nedostávalo,
kdo měl telecí, kravskau neb jakaukoliv kůži, také i nevydělanau,
ji sobě vařil, jako drštky skrájel, vařil, jedl.

Z toho hladu povstal také v tom městě velký mor; nebot
dokad ještě Svejdové z Holomauce vyjížděti mohli, měsíce června,
července a srpna v největší horko oni Švejdové z rozličných míst
okolních mnoho dobytka do I-Iolomaucepřihnali. Dobytek z velkého
horka, z nedostatku píce i vody velmi padal a cepeněl tak zhusta.
že i příčina byl velkýho moru; nebo když nejenom v městě po
ulicích, ale také všudy po cestách a vesnicích mnoho dobytka
scepenalého leželo, povstal veliký smrad a takové množství mauch,
že pro ně v povětří lítající sotva slunce bylo viděti. Také tím
nevyslovitedlně velkým smradem povětří se porušilo a celé město
Holomauc nakazilo, v kterém Švejdové i Holomaučané velmi mřeli,
aniž se jim jináče Spomocti mohlo, toliko bylinau obecní mille—
folium '), řebříček, Schafgarb nazvanau. Ta bylina, která se leda
kdes na mezích, na suchopařích i jinde v hojnosti nachází, na
prach stlučená, v páleným neb v teplé polívce aneb v víně ne—
mocným se tehdáž dávala; po ní kdo z žalaudka vyvrhl, ten se
uzdravil a kdo nevyvrhl, ten umříti musel. Také tau bylinan
v domích kauřiti se muselo. A to lékařství vynašel tehdejší
holomaucký lékař příj-mím Winkler.

Že povětří tehdáž nakaženo bylo, každý očité poznati mohl
času ranního; nebo každé ráno ukazoval se malý oblak a z něho
velký smrad pocházel. Proti tomu moru rozličné lékařství skušo
váno bylo, však žádné platné nebylo, mimo již jmenované byliny,
totiž řebříčku. — V tom morn jedenácte jeptišek neb duchovních
panen řádu svaté Kláry umřelo, jediná toliko abbatyše, která

*)Úplně:Achillea millefolium.
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také tři hlízy měla, živa zůstala. Těch pak jedenácte duchovních
pannen v jich zahradě pod širým nebem v jednom hrobě pohřbe—
ných bylo.

V pátek dne 14. března měsíce za pražskau branau jedna
Židovka nejprve state. a potom upálena byla, proto že svato
krádržně věcí od zlodějův a sv-atokrádržníka skupovala a on
aby víceji kradl a jí přinášel, jeho navozovala, který také před
ní některý tejden za živa upálen byl.

Jeden židovský rabín, Joachym Engelberger nazvaný, v Rakov
níku, městě českém, pokřtěn a Ferdinand František jmenován byl,
do Vídně, města rakauskóho, přijeda, z nějakých kradrže se tejka—
jících podezření do žaláře vsazen byl; že pak se na něho žádná
krádrž dokázati nemohla, z žaláře na svobodu propuštěn byl
a dne jednoho od Leopolda, arciknížete rakauskýho, žádaje almužnu,
patnácte zlatých rejnských dostal. Ty pak peníze na poručení toho
arciknížete když mu komorník jeho dáti chtěl, Žid ten křtěný
pilně pozoroval, odkud ten komorník takové peníze bráti bude.
1 vyskaumaje en tu příležitost, dvaum jiným mladším Židům ji
oznámil a kterak by oni do toho pokoje i také do tý truhly vlau
pati se mohli, náležitě vyjevil; což oni vskutek také uvedli, všechny
peníze z tý truhly odnesli a nenadále vyzrazení byvše, do vězení
i s tím křtěným Židem vzati byli, na který poněvadž se více
krádrže, k níž se tak oni znali, proneslo, k provazu všickni tří
odsauzeni byli a žádné milosti užíti nemohli. Všemožně 'o to se
sice starali duchovní osoby, aby ty dva Židy k provazu již odsau
zený před jich ohavnau smrtí k samospasitedlné víře katolické
přivedli, ale všechna jich pilná starost i práce darebna byla,
proto že oni oba Židé v svém židovstvu hluboce včzeli a zatvrzeni
byli, nic nechtíce o víře Kristově slyšeti.

Když se den určitý, den totiž 26. “měsíce srpna, přiblížil
a ten v Rakovníku křtěný židovský rabín Joachym Engelberger
(který se na oko vždyckny před lidmi tak stavěl, jako by on ten
nejhorlivější katolík byl, často k svatý zpovědi chodil, velebnau
Svátost Oltářnípřijímal,mnohé knížky proti Židům sepsal
i mnoho židovských tajemství a šizunkův v nich proti Židům vyjevil)
z šatlavy, maje s těmi dvaumi Židy oběšen býti, vyveden byl,
přítomných kommisařův se tázal, zdaliž ňákau naději k milosti
může míti? A když jemu odpovědíno bylo, že žádná milost není,
nýbrž že on skutečně viseti bude., velmi hněvivě Božím Umučením
neb krucifixem, jejž v svých nečistých rukauch držel, na zem
udeřil a k přístojícím bezbožněi hněvivě mluviti počal, řka:

1642

Židovka. sťa—
tní uptlena.
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1642 „Všickni zde přítomní toho svědkové buďte, že já o vaší křesťanský
víře dokona nic nesmejšlím, nýbrž v mém židovstvu, v němž jsem
byl zrozen, vychován a vyučen, umříti a všechny muky pro mau

Donočnížidovskau víru trpěti chci. A ačkoliv jsem se dne včerejšího

““"; “th zpovídal i také vašeho Boha v malém oplátku přijal, však jeho
jsem z mých úst tajně vyňal a do noční stolice vhodil.“ I ulekli
se tak strašlivých slov všickni přítomní a toho bezbožníka zpátkem
do žaláře ihned vedli, svatau hostii v noční stolici hledali, ji však
najíti nemohli, proto že- ten bezbožný Žid pro přítomnost několik
osob nesměl ihned tu sv. hostii z svých úst vzíti, ale teprva, když
se ona již na jeho nešlechetným jazyku rozplynauti měla, vezma
on tajně šáteček, ním sv. hostii z svýho jazyku setřela ten
šáteček do noční stolice, v který on také nalezen byl, vhodil, tím
chtěje dokázati, jakž sám také to všechno dobrovolně vyznal, že
on o naší víře a o naším jediným a pravým Bohu u velebné
Svátosti Oltářní dokona nic nesmejšlí a nevěří.

pm„ Židům O tom nešlechetným toho Žida skutku když se obecný lid
"“*“ dověděl, tak se všickni tehdáž na Židy rozhněvali, že jim žádný

Žid bez auhony ujíti nemohl a kde jenom kterýho zastihli, z něho
šaty trhali, bili, kamenovali a jich mnoho škodně ranili, což ně
kolik dní pořád trvalo, ani stráž městská takové proti Židům roz
nícení a zbauření ukrotiti a přetrhnauti nemohla. Po několika
dnech ten bezbožný Žid, když v svém židovstvu velmi zatvrzeně
trvaje, k smrti veden byl, na několika místech v městě Vídni
předně rozpálenými kleštěmi trhán, z jeho hřbetu řemeny řezány
byly, potom na smýk položen, k němu přivázán a tak k místu

2335333:popravnímu vezen, kdež jemu pravá ruka utata byla, jazyk uřezán,
"Š'ji'pů'f' na to on za nohy na šibenici pověsen, za živa tak visící upálen
dv—obětem& všechen jeho popel i 3 zemí do Dunaje vhozen byl. Druzí dva

Židé předce vejš jmenovanýho dne 26. srpna oběšeni byli.

Pravda. V auterý na den sv. Kateřiny v kostele sv. Víta na hradě
pražském k pěti ranám Krista Pána bylo nařízeno modlení, které
také od hodiny 7. až do hodiny 12. trvalo.

Sněm.:Pn- Na hradě pražským v přítomnosti císařských a královských
' komissařův: vysoce urozeného pana Bernarda Ignáciusa, svaté

římské říše hraběte z Martinic atd., také Oldřicha Sezimy, Karla
Skuhrovskýho z Skuhrova atd. sněm obecný od devátého dne ledna
měsíce až do dne 8. února byl držán a na něm páni stavové
následující snešení zavřeli:

Každý kdekoliv usedlý a komu koliv, bud králi, královně
aneb jaký koliv jiné světské i duchovní vrchnosti přináležející
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poddaný, který by svoje pole neb role na zimu zasil a žádné
škody skrz oheň neb skrz jinau nešťastnou příhodu netrpěl, od
vésti má až do posledního dubna měsíce 8 zl. a jeden věrtel žita,
totiž jednu polovici vrchnost a druhau polovici on poddaný složiti
má; kdyby pak on poddaný pro svau chudobu tu svau polovici
nemohl dáti, má toho svýho poddanýho vrchnost založiti;

měšťan v Praze, v královských i v věnních, také v Plzni,
v Českých Budějovicích i v jiných od kontríbuce osvobozených
městech usedlý, složiti má 24 zl. a tři věrtele žita; každý farář
a v nepřítomnosti jeho té fary kollátor dáti má 8 zl. a jeden
věrtel žita; každý kupec v kterém koliv městě království českého
své zboží prodávající dáti má 64 zl. a dva korce žita; svobodníci,
manové atd., také i ti, kteří toliko dvory mají a žádných podda
ných nemají, budou a jsau povinni dáti 32 zl. & jeden korec žita;
ovčák dáti má 8 zl. a jeden věrtel žita.; každý ovčácký pacholek
2 zl. a čtvrti žita; Žid každý přes 20 let starý 16 zl. a 2 věrtele
žita; Žid od 10 až do 20 let starý 8 zl. a jeden věrtel žita.

Každý usedlý obyvatel kraje Loketskýho dle starobylýho
spůsobu z každýho svýho dvoru, který se za dva usedlý český
počítá aneb který by za dva usedlý dle jiných krajův českých
uznán byl, dvojnásobně všeho odvésti má.

Kdobykoliv pod aurokem peníze ležící měl a žádných jiných
pozemských statkův, ani poddaných neměl, z každýho tisíce dáti
má 6 zl.; kdoby pak toliko dva tisíce všech svých peněz a je
pod aurokem ležeti měl a žádnau jinau živnůstku neměl, ten zde
dotknutau daň není povinen dáti, toliko at jenom od sebe jistotu
do královský berně odvede, že svého jmění nic více, toliko dva
tisíce peněz pod aurokem ležících nemá. Podobně od tý daně
vymíněny byly-tehdáž špitálský, seminářský, kostelní i jiný zádušní
a duchovní peníze.

Druhý sněm na tom hradu pražským v přítomnostikrálov
ských komissařův, jenž jsau byli: Vácslav, svaté římské říše
kníže, vladař domu Lobkovskýho, knížecí hrabě z Šternšteina, pán
na Chlumci, Jistebnici, Raudnici, Holesově, Naištatu & na Štern
šteině, J. Mti císaře římského dvorská vojanská radda, komorník,
nejvyšší polní czaikmistr a nařízený nejvyšší; také vysoce urozený
Bernard Ignácius, sv. římské říše hrabě z Martinic atd., i urozený
a statečný rytíř Oldřich Sezima, Karel Skuhrovský z Skuhrova atd.,
dne 18. října měsíce začatý a dne 10. listopadu zavřen byl, na
němž stavové království českého následující věci svolili:

Aby ten nápojný plat z vína, z piva, z picího medu, jinak
Bockovůdho PonelkyněII. 8. 20

1642

Jiny sněm
v Praze.
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2 medoviny a z pálenýho přeSpolního i domácího (kteřížto nápojové
v Čechách buď za peníze vyšeňkováni aneb doma od pánův, od
čeledi, od poddaných atd. vypití budau, počítajíce vědro po 32 pin
tách a pintu po čtyrech žejtlicích dle míry pražské) tak dáván
byl ještě na jeden rok, jak při obecným sněmu léta 1640. na
hradě pražském, v přítomnosti pánův královských komissařův
držaným, na dvě leta svolen, zavřín, potvrzen & skrze dvě minulá
leta skládán byl.

Aby zpanství J. M. Cské a Kské, také J. Mti císařovny,
jakožto královny české, též z panství prelátův neb osob duchov—
ních, také z panství pánův, rytířstva a měst, osob duchovních
i světských, (pojímajíce v to i panství Třeboňské, kraj Loketský,
Chebský a hrabství Kladské, také město Plzeň, České Budějovice
i jiná předešlá od kontribucí osvobozená horní města) žádného
ze všech obyvatelův nevynímajíce, z jednoho každého nyní se
nacházejícího skutečně usedlýho poddanýho, který by buď skrze
oheň neb sice jináče na živnosti své zcbuzen a dokonale zkažen
nebyl, nýbrž dobrý díl svých rolí na zimu zasitý měl, do auřadn
J. M. Cské berničního na hrad pražský na čtyry terminy, totiž:
prvního dne prosince tohoto běžícího roku, prvního dne března,
prvního dne srpna a prvního dne prosince následujícího roku
skutečně se odvozovalo a to tak, aby při každým tom terminu pán
neb vrchnost jednu a poddaný jeho druhau polovici odvedl a zapra
vil. Kdyby pak poddaný pro nemožnost svau daň takovau dáti
nemohl, aby vrchnost jeho zatím ho založila; co vrchnosti dáti
přijde, to od poddaných svých upomínati ona nemá, méněji aby
od nich něco víceji vynutiti & k vlastnímu užitku obrátiti ona měla.

Z každýho tedy poddanýho na ty čtyry terminy dáti se má
a odváděti 6 zl., 1 strych žita, 2 věrtele ječmena a 1 strych ovsa:
kdo by pak ječmena neměl, místo něho 1 věrtel pšenice a místo
1 strychu ovsa 2 věrtele žita, také pro skaupení masa neb roz
ličného dobytka 10 kr. dáti má.

Pražané, Horníci, také jiná J. M. Cské a Její Mti císařovny
města za všechny terminy z každýho usedlýho měštana dáti mají
18 zl., 3 strychy žita, l strych a 2 věrtele ječmena, 3 strychy
ovsa a peněz na skaupení masa 30 kr. Kdo by pak z vyšších
třich stavův dům šosovní v. městě měl a'ten by pod ten šos
a správu městskou náležel, ten každý, poněvadž jako měšťané
v královských městech žádné městské živnosti a obchodu nevede,
bude povinnen toliko třetí díl dot-knuté kontribuce dáti.

Farářové v městech i v krajích.a kde by farář nebyl, tehdy



R. 1642. (1640.) 307

kollátor tě fary, z důchodův farních za všechny terminy dáti má 1042
každý 6 zl., 1 strych žita, 2 věrtele ječmena, l strych ovsa apeněz
na skaupení masa 10 kr.

Kupci, handlíři a kramáři domáci, také i přespolní z svých
obchodův, které kdekoliv vedau, dáti má jeden každý 48 zl.,
8 strychův žita, 4 strychy ječmena, 8 strychův ovsa a peněz na
skaupení masa 1 zl. 20 kr.

Svobodníci, svobodní rychtářově, nápravníci. dědiníci a jiní
robotnímanové karlšteinští i křivokládští dáti mají 24 zl., 4 strychy
žita, 2 strychy ječmena, 4 strychy ovsa a peněz na skaupení masa.
40 kr. každý takový má. dáti; podobně kdokoliv dvůr poplužný
buď dědičný neb manský bez lidí poddaných usedlých má, také
tolik jest povinnen dáti;

každý mistr ovčák 6 zl., 1 strych žita, 2 věrtele jeěmena,
1 strych ovsa a peněz na skaupení masa 10 kr.; pacholek ovčácký
toliko čtvrtý díl toho všeho, co mistr ovčák dal, dáti má; Žid přes
20 let starý 12 zl., 2 strychy žita, ] strych ječmena, 2 strychy
ovsa & peněz na skaupení masa 20 kr. dáti má. Kteří pak Židé
od 10 až do 20 let staří jsau, ti toliko jednu polovici toho všeho
dáti mají.

Z prostředku stavův českých voleni byli tehdáž nejvyšší
berníci tito:

Z stavu duchovního: Eliáš Albrecht z Kolnmherku,
probošthlavníhokostelapražského; z stavu panského: Vácslav
starší Vratislav z Mitrovic a na Všeradích, J. M. Cské radda
a hejtman Starého Města pražského; z stavu rytířského;
Vilím Vícha z Zerzavého 1), J. M. Cské radda; z stavu měst
ského: Jakub Dobřanskýde Nigro Ponte, jinak z Černýho Mostu,
primas Starého Města pražského.

Magistrát neb radda konšelskáStaré Prahy na žádost řezníkůvMaiar:
všech třích měst pražských chtěl zbrániti maso prodávati řez- ŽŽP'ĚŽAŠÍIŽ
níkovi v dvoře blíž farního kostela sv. Petra na Poříčí v Novém rm..
Městě pražském, kterýžto dvůr od starodávna sluje Hradištko;
ale v skutek to uvésti nemohl, poněvadž řád křižovnický s čer
venau hvězdau. jemuž ti gruntoví přináležejí, na to obzvláštní má
obdarování.

Alžběta Berferová, plzeňská měštěnínka, pro nový oltář velký Oílttv'ošfzťft
v plzeňským kostele sv. Bartoloměje 3500 kop odkázala, ktery Mm mw
také tím nákladem postaven byl. Poslézeji Ondřej Červenka v tom

]) Správně:Víta ze Bzavého.
20*
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1642 kostele postaviti dal oltář sv. Jozefa, vynaloživ na něj 1500 zl.
rejnských; podobně rozliční města Plzně obyvatelové společně
také 1500 zlatých rejnských složivše, dali postaviti nový oltář
Panny Marie. Starý oltář Panny Marie tehdáž stával v prostřed
kostela, kde se kůr neb svatyně začíná, pro který k oltáři velkýmu
volně se viděti nemohlo; protož on z toho mista vzatý, jinam byl
přenešen a postaven.

133,33? Simon Brosius z Horšteina, pražský probošt a sufragán,
!me-hf.“' potom také arcibiskup trapezuntský, muž velkých ctností a dofragtn atd.

mah konalostí, maje věku svého 75 let, usnul v Pánu dne 13. ledna 1642')

.) Zde vloženjestještě zvláštní lístek rukouBeckovského psaný
následujícího obsahu:

Efňgies Simonis ab Horstein. Pak jest prázdné místo, bezpochyby
pro podobiznu. Po té vykreslena pečet Brosiova s nápisem: Insigne. — Simon
ab Horstein, archiepiscopus Trapezuntinus, suii'raganus et praepositus Pra
gensis, protonotarius apostolicus, S. 0. M. consiliarius, comes palatinus. Vedle
toho: Obiit 13. Januarii 1642. Aetatis 75.

Po té jsou verše:

In tabula solus te pingere dignus Apelles,
in lamina solus sculpere Praxiteles.

Tu bonus es pastor patrias pius ante capellas,
abducunt stabulo quem mala nulla suo.

Nam neque Mars neque mors te segregat a grege, non es
ex grege pastorum, pastor at eg'regíus.

Pastori tam Christe bonosna pascua longe
profer ovesque meas, dic age, pasce diu.

Vos estis sal terrae, dixerat ille magister
discipulae turbae, Christus apostolicae.

Dixerat imo tibi prae aliis. o Patriae pastor,
Sic tna. vox praesul dimidiata refert.

Sal terrae et Patriae es, virtutem qui sapit omnem,
constans in dubiae sortis utroque salo.

Cum sal sis igitur morti putribusve ministris
esse in to serum jus, rear, anne precer.

Caspar Dooms ad vivum delineavit
et. fecit, honoris ergo dedicat Pragae.

Verse tyto opravili jsme dle Boleluckého Rosa bohemica (2.oddíl
str. 62),'„kdež nacházejí se i s rytinou Doomsovou r. 1668. zhotovenou. —
Kašpar Jan Dooms byl mědirytcem svého času velmi znamenitýma pochází
od něho neméně než 16 výborných prací většinou :: umění křesťanského. —
Dlabačův KunstlerlexikouI. str. 336.
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Vojsko švejdské, přijda do města Fridlandu, všechno oblau
pili, posledně zapálili a celé spálili; to neštěstí stalo se přítomného
roku měsíce října.

Dne 15. listopadu císařští vojáci město Mladau Boleslav celé
vybrali, oblaupili, vydrancovali.

Lsfta 1643. Dne 5. ledna měsíce v pondělí Leopold Vilím,
arcikníže rakauské, po pátý hodině ráno vyjeda z Prahy, jel do
Plzně a odtud v středu dne 21. téhož měsíce po třetí hodině
z poledne do Prahy zase na zámek přijel, následujícího pak dne
v třetí hodinau po půl noci z Prahy do Vídně s dvaumi toliko
vozmi na počtě odjel; za nímž dne 7. února hrabě z Harrachu,
léhož arciknížete nejvyšší hofmistr, s ostatními dvořeníny arci
lmížecími z Prahy do Vídně také odjel.

Toho taky dne 22. ledna ve čtvrtek, kterýho z Prahy on
arcikníže do Vídně odjel, komissaři císařští v příčině vyslyšení
nejvyššího Matheola neb Madla a nejvyššího Defura, také i jiných
auředlnfkův vojanských, kteří z bitvy u Lipska minulýho roku
časně ustranili a někteří v Bílý věži na hradě pražském, ostatní
pak v domě raddním Menšího Města pražského silnau stráží
opatřeni byli, počátek toho vyslyšení ti císařští komissaři učinili
a v domě knížete z Lobkovic první sedění ti komissaři měli.
Následujícího dne pátečního 23. ledna jmenovaní dva nejvyšší do
toho Lobkovskýho domu z Bílý věže před pány císařský a královský
komissaře přivezeni a po jich vyslyšení zase do Bílý věže vezeni
byli, který hradu pražskýho pan hejtman před pány komissaře
i zase zpátkem do Bílý věže doprovázel. Také tehdáž ti vojanští
auředlníci, kteří v domě raddním Menšího Města pražskýho své
vězení měli, do toho Lobkovskýho domu před vejš dotknutý pány
komissaře vezeni a po jich vys-yšení zase do toho domu raddního
dovezeni byli. V pátek dne 30. ledna měsíce nejvyšší Defur z Bílý
věže před komissaře k slyšení do toho Lobkovskýho domu i také
následujícího dne on přivezen i zase zpátkem do tý věže dovezen
byl, jehož pokaždý hejtman hradu pražskýho s svau dobrau stráží
opatřený, v voze s tím panem Defurem sedě, doprovázel. V pondělí
dne 9. června měsíce oba nejvyšší, totiž Madlo i Defur, z Bílý
věže do domu raddního Starého Města pražského v pět hodin
z poledne každý v obzvláštním voze s doprovázením dostatečné
stráže, při který se také hradu pražskýho hejtman nacházel, vezeni
a oba následujícího dne ráno v pět hodin polovičního orloje neb
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1643 podle německých hodin [na] schválně před tím domem raddnínr

135315:- vyzdviženém lešení skrz vojanského kata stati byli ').
I'ma- Generál švejdského vojska Linhart Torstenson vezma své

Šmídové“dovojsko. s ním do Hořejších Lužic strhl a generálmajor Khenigs
sumu: mark, vezma z toho švejdského vojska půl druhého tisíce jizdných,

s nimi do Dolejších Sas pospíchal, očekávaje tam na víceji vojákův,
z země švejdské jemu k pomoci vyslaných. Císařští u Králova
Hradce také se tehdáž v Čechách shromažďovali, kam se švejdské

myf-1.33 vojsko hejbá, pozorovali a jich díl jeden když do Velvar přišel, to
m město oblaupil, všecken dobytek v pondělí dne 9. února na den

sv. Apolleny panny z města vyhnal a jej do ležení hnal ").

?kdf“ V čtvrtek dne 19. března měsíce svátek sv. Jozefa ponejprv
nern lvě—v Čechách svěcen by;l ráno toho dne byla processí od sv. Tomáše

co“ v Menším Městě pražském do kostela Karmelitánův Bosákův
v témž Městě a tam se Služby Boží slavně konaly.

lia'ďfifofi' V sobotu dne 21. března nejvyšší Kapaun z Plzeňska k Praze
na Bílau Horu s císařskými jizdnými přijeda, odtud zase zpátkem
k městu Chebu, jinak kEgru, odjetí musel. Že pak tehdáž generál
Pikolomini od města Mostu s jistým počtem císařských vojákův
k pomoci Fraiburgským jíti, potom i do Španihel proti království
portugalskému i katalonskému bojovati povolán byl, také Leopold
Vilím, arcikníže rakouské a nejpřednější generál císařského vojska,

&$;ch“ od Passova odjetí & tam se dlauhý čas zdržeti musel, protož zatím
ské„umo nejpřednější správa a auřad císařského vojska hraběti Gallašovi

dána byla, který také z Vídně do Prahy dne 30. března v pondělí
před polednem přijel, v svým domě v Starém Městě pražském
šest dní pořád bydlel, následujícího dne v auterý u generála
Kolloredy obědval a v neděli Velikonoční dne 5. dubna měsíce
z Prahy k Mělníku odjel, tam přes noc zůstal a odtud ráno dáleji

snjaovado k císařskému vojsku pospíchal. Zatím Švejdové z Hořejších Lužic,
“*“ "m jichž vůdce byl Linhart Torstenson, do Čech vtrhli a k Fridlandu,

(odkudž císařští na Švejdy zhusta stříleli a je dále jíti přinutili)
také k Raichenbergu, k Turnovu, k Bělý, k Mladý Boleslavi,
k Lockovicia) (tu Linhart Torstenson na podagra stonaje 14 dní

;. ]) Viz nahoře str. 293.
“" ") V konceptu (p. 22.) praví se po tom: „Následujícího dne v anterj'r

medicinae doctor Franchimont se ženil a. pojal sobě pannu Lidmillu, po nebož—
tíkovi Oktavianovi Miseronovi pozůstalau dceru“, a k tomu připojena důležitá.
pro nas poznamka: „Haec parenthesis ad typum non detur sed omittatur.“

') Snad Lobkovice.
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nemocný ležel) i jinam přijdnuce, velké kořisti všudy dostali. Na
to švejdské vojsko císařští nenadále udeřivše, do devíti set kusův
hovězího dobytka i všechny špížný vozy mu odjali, několik před
nějších osob zajali i také Le0polda Vilíma, arciknížete rakauskýho,
všechna mešní raucha i jiné k svaté mši přináležející věci, které
on Leopold v bitvě u Lipska minulýho roku ztratil, dostali a to
všechno do svého ležení vezli. U Turnova také tři regementy
Charvátův na Švejdy udeřili &.jich mnoho zmordovali; že pak
posledně jim Švejda silný počal býti, k Mladý Boleslavi ti Char
váti se obrátili &.Švejdům ustaupiti přinuceni byli.

Ludvík toho jména XIII., král francký, všemi svátostmi
k štastná smrti zaopatřený, dne 14. máje měsíce ve dvě hodiny
z poledne, maje věku svýho 43 leta a kralování svýho 33 leta,
? svém pěkném obydlí královském u svatýho Germaina. řečeném
umřel. Paměti hodná věc jest, že jeho otec král francký Jindřich IV.
také v tu hodinu, v ten den i v ten měsíc, ačkoliv jiného roku,
! svým voze, když po ulici v městě Paříži jel, zrádné zamordován
byl, který také tolik let kraloval i také tolik let věku svýho měl,
jako tento jeho syn. král Ludvík XIII. — Královna 1), manželka
tohoto Ludvíka XIII., dle poslední vůle manžela svého (poněvadž
dauíin neb dědic toho franckého království v nedospélých letech
ještě tehdáž pozůstával) jak téhož dautina Ludvíka XIV., tak také
ostatních svých dětí poručnicí, také i řiditelkyní téhož království
učiněna i potvrzena byla, mojíc ona sobě při tý královské poslední
vůli přidané raddy: kníže z Kondy "), kardinála Mazarini, Segvira 3)
kanclířo, Bouthillera šoczmistra a Chavigna sekretáře. Když se
již dle obyčeje králův franckých tělo toho krále Ludvíka XIII.
pohřbilo, hned šestnácte domácích hofmistrův svá sceptra neb
žalše (sic) od sebe odhodili, nejvyšší pak hofmistr své sceptrum
na hrob toho krále položiv, hlasitě řekl: „Král umřel! Král umřel!
Modleme se k Bohu za lehké odpočinutí jeho duše.“ — To pově
děvše, na svá kolena všickni padli a za duši toho svýho v Pánu
usnnlýho krále všickni se modlili. Po modlení když z země vstali,
nejvyšší hofmistr hlasitě promluvil: „Vive le roi“, at jest živ
král! Po něm ihned těch 16 heroldův neb domácích hofmistrův

jedním hlasem vykřikli třikráte: „At jest živ král! Ať jest živ
král! At jest živ král Ludvík XIV!“ Na to hned všickni ostatní

') Anna.
') Správně: Ludvík II. C 0 n d 6.
') Správně: L ěgu r a.
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přítomní tato slova vykřikli: „Pán Bůh jemu dej dlauhé, dobré
a šťastné panováníl“ — A ten vinš s bubnováním & s traubením
se skoncoval.

V ty časy města pražská, do nichž také tehdáž devět set.
pěchoty z Chebu přišlo, také město Litoměřice, Mělník, brandejský
zámek, Poděbrady a jiná v Čechách města i pevnější místa
potravau, vojskem i jinými potřebami se zaopatřovaly, jak nejvíce
mohly. Také tehdáž generál Linhart Torstenson, ačkoliv ještě
tehdáž těžce na. suché lámání neb na podagru stonal, předce
však k Mělníku s vojskem svým pospíchal, k němu v pondělí
dne prvního června měsíce přišel, město pořád mocně dva dni
dobýval, je také posledně vzdáním dostal, zdi městské rozváleti
dal, císařský vojáky, který v tom městě zastihl, s sebau vzal.
na den Božího Těla dne 4. června pod městem Mělníkem Labe
řeku po mostech, který přes tu řeku udělati dal, přešel, na jizdný
nejvyššího Henyka z Kostelce nad Labem s dílem svého vojska
tiše udeřil, jej k Praze až na Prosík hnal a zpět k ležení svému
pod Mělník se zase navrátil. V tom nenadále zvěděv ou Torstenson
o tom, že generál Gallaš od Králova Hradce s vojskem císařským
k Brandejsu pospíchá, nic on na to nedbal, když on jenom mezi
vodami s armádau svau bezpečně tehdáž ležel, maje on město
Mělník za sebau, po pravý straně řeku Vltavu, po levý straně
řeku Labe a před sebau vojsko císařské. I vidíce ho císařští v tak
příhodném místě ležeti, na něho pro nepřístup místa udeřiti
nesměli a on také, neobávaje se císařských, z ležení svého něco
vojska k Raudnici poslal, ji vzal, vybral a s obyvateli velmi nepří
kladně zacházel. To jeho vojsko když se od Raudnice navrátilo,
hned on Torstenson dne 10. téhož měsíce června vstředu od
Mělníka k Praze s celým vojskem svým rychle se hnul, mezi
císařskými a mezi Prahau po silnici, která od Prahy k Českýmu
Brodu leží, táhl, před oči císařskému vojsku půl míle od Prahy
se postavil, celý den státi zůstal & zdaliž na něho císařští udeřejí,
očekával a nemoha on se toho dočekati, dne 13. června z toho
ležení se hnul, k Českýmu Brodu, k Kolínu, k Kutný Hoře a
k jiným městům, zanechaje on císařskau armádu po pravý straně
blíž Prahy ležeti, pospíchal, chtěje svým Holomauckým, kteří od
Laška, jinak od Ladislava, hraběte z Waldšteina obležení byli
& velkau nauzi v tom městě trpěli, k pomoci přispěti. Za tím
pak Torstensonem generál Gallaš s vojskem císařským v čtvrtek
dne jedenáctýho června od Prahy také se hnul, na něho v těsně
(sic) a s ním bitvu svésti chtěl. Generál Linhart Torstenson otom



R. 1643. 313

zvěděv a na cestě jednoho posla dostana, který k generálovi
Gallašovi zprávu nesl, že z Rakaus několik tisíc vojska císařského
do Čech tomu Gallašovi k pomoci táhne, proti tomu vojsku on
Torstenson pospíchal, chtěje na ně tajně udeřiti a je poraziti;
ale to vojsko z Rakaus do Čech příchozí, maje při sobě 14 děl
neb kusův velké střelby, také peníze pro zaplacení císařského
vojska, jak o předsevzetí Torstensonovém časnau zprávu dostalo,
hned ono do města Pardubic ustranilo. K tomu městu on Tor
stenson po hodině s vojskem svým přijda a poznávaje, že se při
tom městě dlauho ani zdržeti nemůže,_ ani že se toho města
a hradu tak brzo zmocniti nebude moci, poněvadž do něho tolik
vojska císařského vešlo a ostatní vojsko císařské s generálem
Gallašem také se blíží, od Pardubic on Torstenson k 'Vysokýmu
Mejtu, k Landskronu &odtud také k Holomauci pOSpíchal. Generál
Gallaš přijda k Pardubicům, něco vojska do Jihlavy poslal a z Par
dubic vezma rakauské vojsko císařské i těch 14 kusův, k Holo
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V témž létě v Starém Městě pražském v kostele duchovních Tělo\\ svaté
yzky v

panen sv. Kláry. vůbec u svaté Anyžky, nalezeno bylo jedno tělo Praze nalo—
v kapli Panny Marie po pravý straně toho kostela, do který kaple
blahoslavená Anyžka panna, zakládatelkyně toho duchovních panen
kláštera i kostela. dle starobylých letopisův pohřbena byla, a jina
čeji se přítomní nedomnívali, nežli že to tělo jest blahoslavené
Anyžky, Přemysla Ottakara toho jména I., krále českého (sic),
a zakládatelkyně toho panenskýho kláštera, pro libau vůni, která.
z toho hrobu odcvřenýho vycházela, odkudž veliká radost povstala,
zvlaště když obyvatelé Měst pražských k paměti sobě přivedli
ono proroctví aneb ona slova, která někdejší probošt litoměřický
jmenem Papaušek a víceji než před dvaumi sty lety v Pánu již
odpočívající, muž jistě Bohu milý a svatého obcování, veřejně
říkával: „Pokojné a šťastné časy v zemi české nastanau, když
obyvatelé tělo blahoslavené Anyžky panny najdau.“ - Když pak
cihly nad hrobem vyzdvižené byly a ti, jenž tu přítomni stáli,
tělo jedné řeholní panny spatřili i také velmi libau vůni z hrobu
vycházející ucítili, vylomenau díru zase prknami dvojími přikryli

') Co nyní nasleduje, vzato doslova z Beckovského spisu: „Milá
chot nebeského miláčka blahoslavené Anežka panna atd.“ vydaného r. 1701.
Viz. tamže str. 202—216.

zeno.
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a o tom náležitau zprávu Arnoštovi z Harrachu. arcibiskupu praž
skému a svaté římské církve kardinálovi, co spatřili, náležitě
oznámili. Byly pak při otvírání toho hrobu osoby tyto: tři velební
otcové od sv. Jakuba řádu sv. Františka, kteří se nazívají bratři
Menší, z nichž jeden byl kněz Štěpán kvardián, druhý kněz
Dydák, těch Bohu oddaných pannen zpovědlník, a třetí kněz ma—
gister Honorius; z klášterních pannen byly tyto: Anna Klára
Stanička z Bystřice abbatyše, sestra Lidmilla, která po Anně uči
něna byla abbatyší, sestra Klára, sestra Magdaléna, sestra Salome
a sestra Dorota. Z laikův neb z světských osob byli: Baltazar
Dietrich, malíř a měšťan Nového Města pražského, též Jindřich
Arnošt.

Dostana o tom zprávu pan kardinál z Harrachu, nařídil
ihned komissaře, kteří by se na celý příběh té věci náležitě tá
zali a jemu dokonalau zprávu dali. Byli pak komissaří tito: pan
Jozef z Zollegu, toho času pana kardinála z Harrachu hofmistr;
pan Ondřej Klement Kocker z Kockenberku, kostela sv. Víta na
hradě pražském děkan, a pan Nefestin z Koberovic, na hradě
pražském kaple Všech Svatých děkan a arcibiskupský sekretář.
Ti všickni dne 6. a 10. měsíce června roku vejš jmenovaného
celau věc k povážení vzali a vejš jmenovaných osob pod př-sahau
se tázali, proč jsau hledali? jaké znamení neb příčinu toho hledání
měli a co nalezli? Na té otázky panna Anna Klára abbatyše od
pověděla: „Poněvadž jsem od mých sester častau zprávu dostala,
že na tom místě světla se ukazují i domnívala jsem se, že by
v tom místě nějaký skrytý poklad ležel, pročež žádostiva byvši
jej nalézti &ním chudému klášteru nějakau pomoc učiniti, dožádala
jsem se velebného otce Štěpána kvardiána, aby k hledání toho
pokladu své dovolení dal.“ — Kvardián, také tu přítomný, ihned
vyznal, že k hledání toho pokladu své povolení dal, k čemuž ho
mezi jinými klášterními pannami nejvíceji pohnula svau velkau
prosbau panna Saloména.

Světla na tom místě viděly dvě duchovní v témž klášteře
tehdáž bydlící panny, totiž Lidmila a Klára, kterážto sedmdesáte
let věku svého měla. Anna Klára to světlo když u večer při mo
dlení viděla, jinak se nedomnívala, než že ono jest nějaké mámení
& šálení ; Lidmila pak po nešpořích na témž místě takové světlo
na spůsob nějaké pochodně hořící spatřila. — Mimo těch světel
přišla také do kůru nějaká panna klášterní všem neznámá, která
na všechny panny hleděla a pilně pozorovala, kterak se modlejí;
po malé pak chvíli z jich očí se ztratila. - Byl také slyšán těch
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časův častý a veliký hlas i smích, čímž panna Dorota tak byla
zastrašena, že i do nemoci padla. Pročež Anna Klára abbatyše
nevědíc, co by ty světla, též i ta do kůru příchozí panna i také
ten hřmot & ten smích vyznamenávaly, po bedlivém toho pová
žení nařídila, aby se její duchovní panny horlivě k Bohu modlily
a za. vyjevení toho, co skrz té věci vyrozuměno býti má, žádaly;
posledně ty panny na tom zůstaly, aby se v tom místě kOpalo
&hledalo.

Tázali se dáleji páni komissaři všech přítomných osob, které
se při kopání a hledání toho domnělého pokladu nacházely, jaké
se při tom kopání věci zběhly & co v hrobě páni svědkové spa
třili? Kteřížto jednomyslně odpověděli: „Spatřili jsme dřevěnnau
truhlu, v níž tělo odpočívá, velmi spráchnivělau, mimo dvauch
malýchprkynek, z nichž jedno jest při hlavě a druhé při nohách;
podletěla ležel černý křížek, kterého jak jsme se dotekli, v po
pel ihned se obrátil; při těle také leželo raucho, kterého panny
klášterní na hlavách užívají, více pavučině nežli plátnu podobný,
nebot jak na ně větříček od našeho pohybování zavál, ihned se
před očima našima ztratilo. Když se pak ten hrob otevřel, velmi
líbá a tak silná vůně z něho vyšla, že nás všechny k velkému
podivení pohnula, ano také velebný otec Dydak přítomných se
Lízal, zdaliž by kdo co voňavého při sobě měl, ale u žádného se
nic takového nenalezalo; a vezmauce do rukau cihly, nimiž hrob
přikrytý byl, velkau vůni od nich všickni jsme cítili, kteraužto
vůní oděv panny Lidmilly tak byl naplněný, že nemohauc sílu
jeho déleji cítiti, přinucena byla jiný oděv na sebe vzíti. rukavice
Baltazara Dietricha, nimiž se on truhly dotekl, tau líbau vůní
ještě čtvrtého dne silně voněly. — Ty jsau věci, které přítomní
svědkovéjedním hlasem vyznali a přísahau potvrdili.

Po vyslyšení svědkův komissaři do kostela vešli, ten hrob
zhlídli, truhlu z něho vyzdvihnauti rozkázali, kosti do nové bílý
truhličky (kterau Tomáš Javornický, konsistořský kancelista, arci
biskupským sekrytem zapečetil) vložili a třím vejš jmenovaným
duchovnímotcům řádu svatého Františka, též také jich provinciá
lovik opatrování dali, kteréžto kosti do sakristie nesené a v ní
počestně složené byly.

Dne 13. téhož měsíce června pan kardinál z Harrachu ráno
v sedm hodin s celým dvorem svým a s třemi již jmenovanými
komissa'rido téhož kostela přijel, do sakristie vše], truhličku bílau,
kde svaté kosti složené byly, odpečetiti a skrz velebného muže
kvardiána otevříti dal. Předvolané byly předešlé panny duchovní
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1643 a na několik otázek když odpověď daly, z sakristie propuštěnéa
byly. Na to hned ty kosti pozorně zhlýžené i dvaum bratřím
Bosákům, jinak kapucínům, ukázané byly, kteréžto potom prstenem
pana kardinála z Harrachu v přítomnosti všech svědkův se za
pečetily, s malau truhličkau do velké jiné truhly, která v sakristii
stála, ihned se vložily a kvaidiánovi k opatrování se daly, dokudž
by jiné nenásledovalo poručení.

Velebnyotec Jan Tanner'), z tovaryšstva Ježíšova, nedáv
ních časův v svém jednom psaní, k dobrému příteli odeslaném,
dokládal tato slova: „Spatřil jsem z toho těla v nově nalezeného
některé kosti, které dle zdání mého vidějí mně se býti kosti svaté
Anyžky; neboť je drže v mých rukau, velmi líbau ?. přívětivau
vůni z nich vycházející jsem cítil.“ ——U přítomnosti pana kardi
nála mluveno bylo, že tělo svaté Anežky dlauho neporušené zůstá
valo, které posledně vezma porušení, kosti jeho z hrobu vzaté
a do nové truhličky složené byly, však kam by se ona položila,
žádná o tom že se památka nenalézá; což slyšíc pan Tomáš Javor
nický, doložil také i to: „Viděl jsem nějakau skrovnau starodávní
knížku, která krátce vypisovala smrt svaté Anežky i také ty nyní
dotknuté věci, totiž, že tělo té sváté panny dlauho neporušené
zůstalo, po jehož porušení kosti se z hrobu vyzdvihly a do nové
truhličky složily; kterážto knížka u jedné urozené panny do Men
šího Města pražského k ztracení přišla“ (Sie). — Zdaliž pak také
v té starodávní knížce nějaká zmínka o tom se dala, kam ta
truhlička s kostmi položena byla, žádnau on Zprávu o tom dáti
neuměl.

O tom nalezeném tělu slavné paměti Ferdinand III., císař
římský, dověděv se a nevěda, zdaliž ono jest blahoslavené Anežky
aneb není, milostivě nařídil i náklad z své komory stědře udělil,
aby se tělo té blahoslavené panny hledalo. I nařízení _byli od
J. M. Cské k tomu hledání páni komissaři, totiž: pan Ondřej
Kocker z Kockenberku, pan František Tomáš Wissenteiner, velebny'
otec František Weghuben, řádusvatýho Františka bratří Meuších
provinciál, a pan Adam Raab z Ramery, kteřížto dne 14. měsíce
října to svaté tělo hledati počali, však co jsau toho i následujícího
dne učinili, nic se nenalézá, co by paměti hodného bylo. Třetího
pak dne, totiž dne 16. téhož měsíce října, mezi pátau a šestau
hodinau polovičného orloje z poledne v kapli P. Marie nalezen
byl hrob, z bílého čtvrhranného kamene spojený, tři lokte & tři

*)Jirečkova RukověťII. 285.
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čtvrtě dlauhý, též pět čtvrtí široký, kterýžto pi*ovelkau hlubokost
i auzkost na kusy byl rozebrán i vynesen, té také chvíle oltář
v té kaple, který stál na jednom prostranným mramorovým kameně,
beze škody sehrán & ven z kaple vynesen byl. Kámen pak ten
mramorový hrobovému kamenu byl podobný a měl dýlku tři lokte
a tři čtvrti, šířku dva lokte a čtvrt, tlustost půl druhého lokte
bez přidaného kamene vrchního na spůsob víka udělaného. Mezi
prstí a mezi kamením nalezla se loketní truhlička dřevěnná, dvojími
železnými panty přetažená, jejíž všecko víko pro starost a schnilo
tinu do truhličky vpadlo, která. také všeckna téměř porušena byla.
Tu když spatřili komissaři, ihned pan František Tomáš Wissen
teiner do toho hrobu zstaupil a svýma rukama víc než půl hodiny
z něho zem vyhazujíc, následující kosti nalezl: lebku, rameno,
hnát, dvoje dásně s čtyrma zuby, díl páteře a jiné malý kausky
mnohé, kteréžto kosti, též všechny kusy schnilé truhlice i železa
k ní patřící do sakristie nesené, do truhly složené a dvaumi pánův
komissařův sekryty zapečetěné byly. Ty kosti dle některých zdání
pravily se býti některé královny aneb císařovny v tom klášteře
bydlící aneb do toho kostela pohřbené, poněvadž mnohé vzactné
osoby v témž klášteře při konci jich živobytí svatě živé byvše
a v něm umrauce, pohřbené bývaly. A tak dosavad věděti se
nemůže, zdaliž které z těch dvauch nalezených těl jest svaté
Anežky.

Pacholek Vácslava Kunráda Elsnice, panství křivokládského
forštmistra, skrze neopatrnost světla zámek Křivoklád zapálil
a utekl. Vácslav pak Elsnic v auterý dne 16. června do Prahy
přijeda, do arrestn vzat byl, "aby toho svýho pacholka dostavil
a v tom arrestu až do auterka, totiž do dne 21. července třidceti
šest dní zůstati musel, potom od královské komory české domů
propuštěn byl.

Laško neb Ladislav hrabě z Waldšteina před Holomaucí
s dílem císařského vojska tehdáž leže, když o příchozu generála
Torstensona, který z Čech svých Holomauckým tehdáž k pomoci
pospíchal [zvěděl], hned on generál Gallaš od Holomauce do bezpeč
nějšího místa odtrhl a Torstenson k tomu městu přijda, je také
i Naištat neb Unčov dostatečnau špíží jak nejlípe mohl i jinými
potřebnými věcmi zaopatřil a při něm některý týhoden s vojskem
svým ležeti zůstal.

Zatím generál Khenigsmark s druhým vojskem švejdským
turynskau, míšenskau, frankovskau i hesskau zem procházel, peníze
shromažďoval, dohytky zajímal a mnoho mlejnův, vesnic, dvorův
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1643 spálil & tázán jsa, proč tak mnoho stavení ohněm kazí, odpověděl:
02:52?“' „Kdo chce stříbro a zlato dělati, musí se uhlím zaopatřiti.“ Jeho

nejhlavnější uhlíř neb palič Jan Konnengiser nenadále chycen a do
Drážďan dodán byl. — Proti tomu generálovi Khenigsmarkovi nej
vyšší Kapaun s několika tisíci císařského vojska vyslán byl a přijda
on od Chebu neb od Egru k městu Erfurtu, tam dne 13. července
nejvyššího Chynskýho s jedním tisícem švejdského vojska zastihl

&;“33'3; & na něho nenadále udeřil, porazil a Chynskýho i jiný auředlníky
“' “““““ švejdský zajal a všechny do Prahy poslal.

1532335::; Generál Torstenson při Holomauci leže, o novém vojsku,
zelí. které císařským opět k pomoci přicházelo, zvěděv, hned od Holo

mauce k městu Tovačovu se hnul a tam mezi vodami v místě
příhodlném se položil, očekávaje císařských, kteří toliko půl míle
od něho leželi & dne 18. července o hojné špíži, která se do
císařského ležení na mnoha vozích vezla, zvěděv, šest set mužův
z svého ležení vyslal, jim poraučeje, aby takovau špíži císařským
odňali: ale od strážných, kteří při tý špíži pro její obranu šli,

avi,—33.110-tak Švejdové přivítání byli, že z těch šesti set mužův toliko
čtyrydceti do ležení svého se navrátili.

Vyplacení. Toho času stala se smlauva, která také od J. M. Cské dne
ma' 8. srpna i od koruny švejdské stvrzena byla, aby ti, kteří by

z zajetí chtěli býti vysvobození, následující peněžitou summn
složili, totiž: general leiitnant 24 tisíce, polní maršálek 20 tisíc,
polní czaikmistr 10, polního maršálka leůtnant 8 tisíc, generál
polní wachtmistr neb strážný 4 tisíce tolarův říšských, ostatní
pak generálové a nejvyšší, také ijiní nižší auředlníci vojanští
měsíční žold svůj aby za své na svobodu propuštění dali. Co se
duchovních osob, také služebníkův, žen, dětí a kteří žádní vojáci
nebyli. tejkalo, ti všickni bez všeho platu z zajetí se propauštěli.

Tov-eov.. Z ležení švejdského od města Tovačova (to město Tovačov,
33,513“ moha Švejdům dostatečný odpor činiti, hanebné Svejdům se vzdalo,

pro kteréžto vzdání tehdejší toho města císařský Opatrovník zaslan
žilau odměnu dostal, když ho generál Gallaš stíti dal) generál
major Wittemberk vezma mnoho jizdných, s nimi k Vídni pospí
chal a zastihna on na cestě osum set v nově najatých vojákův

.Žieído'd-císařských, mnoho jich zmordoval a ostatní zajal. Také tehdáž
denskrmipřed vídeňskými mosty n Dunaje několik dní pořád stál s třími
mo ' tisíci švejdského vojska jízdného nejvyšší Wrangl, k němuž také

“vin-la! sto Valachův přistaupilo, kteří na svý koranhvi následující slova
hro-“ napsaná měli: Pro verbo Dei et pro patria suscepimus heac
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omnia. To jest: Pro Slovo Boží a pro vlast naši činíme to všechno 1643
my věrní Valaši.

Moravská Třebová také tehdáž Švejdům se vzdala, jejížto Thbovt
obyvatelé, aby jich obydlí a celé město od Švejdův vydrancováno obmm'
& vypáleno nebylo, šest tisíc zlatých Švejdům dáti museli, kte
rýžto peníze ačkoliv obyvatelé složili, předce však celau noc i celý
den v tom městě svau rozpustilost Švejdové páchali a všechny

domy oni slezauce, je vybrali a oblaupili. — Město Prostějovlpmšsnigvb
také velkau zkázu od švejdskýho lidu tehdáž vzalo, nebo když se “"“., '“
jim ono, které knížeti Lichtenštainovi přináleželo, bez velkýho
odporu vzdalo, oni z něho hned všechnu špíži, také všechny lepší
věci do svého ležení vyvezli, zámek dřívím a slamau naplnivše,
to oboje zapálili a celý zámek v zříceniny proměnili; také od toho
ohně i město velké porušení vzalo. Podobně tehdáž oni Švejdově
všechny tři brány téhož města prachem rozhodili a když jim
obyvatelé patnácte set říšských tolarův složili, teprva oni nepřá
telé z toho města k svému hlavnímu ležení k Tovačovu odešli.

Také oni Švejdové do městečka Plumlova, které témuž knížeti 1331315;
Lichtenštainovi také náleželo, přijdauce, hned všechnu střelbu.
pěkný turecký koně i jiné věci z toho plumlovskýho zámku, po
dobně i z městečka všechno vzali, odnesli a odvezli ').

Také toho roku generál Torstenson Lipník, Holešov, Fulnek, Églmgťg
Fridek, Mírov, Luckov "), Litovel, také jiná. města, hrady a sídla ““"““
rozličná v Moravě ohněm i mečem tak zkazil, že po celý téměř
Moravě, kam jenom Švejdové přišli, nic jiného viděti nebylo,
toliko velikau ohavnost nepřátelskau. — K městu Hradišti když
se Švejdové přiblížili a je dobývati chtěli, od něho odtrhnauti
museli, proto že obležení mužně se bránili. Když on Torstenson

město Kroměříž, do kterého mnozí okolní obyvatelé s lepšími „133_36ng_
věcmi svými se schránili, oblehl, je hned čtyry hodiny pořád m1- volks
dobýval a zeď městskau, z 12 velkých děl k ní stříleje, až k zemi
rozstřílel. Obyvatelé toho města, poznávajíce, že nepřátelské moci
odolati nebudau mocti, celé město zapálili, v němžto všechny věci
do něho svezené shořely, také mnoho křestanův, ale víceji Židův,
do podzemních sklepův se zavrauce, udusilo se od velkýho dýmu.

.) Viz o tom inásledug'ícím DudíkůVSpis: Schweden in Bóhmen
n. Mšhren str. 69. a násl. a pak sbírku městských kronik moravských (Mah
rische u. schlesische Chroniken) vydanou r. 1861. od d' Elverta, jenž obsa—
huje paměti měst: Olomouce, Brna, Jihlavy, Moravské Třebové, Šumberka,
Prostějova, Ostravy, Kroměříže a j.

') Správně: Lukov. — Dudik Schweden str. 97.
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1643 Švejdové když do města přišli, nemajíce od obyvatelův žádnýho
odporu, dovolil jim Torstenson, aby v městě čtyry hodiny pořád
brali, co se jim líbiti bude; oni pak pro veliké horko sotva jednu
hodinu v něm trvati mohli a málo našli, proto že téměř všeckno
bohatství v něm i s městem shořelo. Někteří píší , že Švejdové,
oblaupivše a posledně zapálivše to město, v něm mnoho obyvatelův
zmordovali. Okolní obyvatelé, kteří se do toho města schránili
a při živobytí zůstali, od generála Torstensona dovolení dostali
svobodně z toho města kam by chtěli odjíti.

Po takovém nekřesťanským zohavení toho města hned oni
Švejdové dáleji odešli, mezi Kojetínem a Tovačovem se položili
a šest neděl na tom místě pořád leželi. Nedaleko od nich ležel
také generál Gallaš s císařským vojskem a kdyby tehdáž na
Švejdy byl on udeřil, jistě byl by je porazil, dle zdání samých
Švejdův; nebot Švejdové pro nepřístupnost místa byli by nemohli

(1335515222-jemu odolati. Tehdáž císařští Žitavu v Hořejších Lužicích, také
města. Lemberk, Laubu, Sagan i Soru 1) v Slezsku Švejdům odňali.

ŽÉŠO'ŠNŽÍ Ten často zde jmenovaný polní maršálek Linhart Torstenson
s celým vojskem svým z ležení svého, které mezi Kojetínem
a Tovačovem on sobě oblíbil (také tehdáž císařské vojsko neda
leko odtud leželo a dvaceti šest tisíc, mimo pěti tisíc Uhrův,
k nimž ještě jiných sedum tisíc se očekávalo, silné bylo) přímo
k městu Brnu se hnul, o jehožto nenadálém příchozu nejvyšší
Šenkirch, v městě Vyškově s císařskými jizdnými tehdáž ležící,
když dne třetího měsíce září v čtvrtek zvědčl, hned s těmi jizd—
nými svými z Vyškova-rychle vyjel a k Brnu pospíchal, jehož
také Švejdové až do brněnského předměstí stíhali, předce však
oni tehdáž nejvyššího Fillalobosa (sic)'1), také nejvyššího leiitnanta
od Šenkirchského regementu na tý cestě chytili a mnoho špížných
vozův, koňstva i jiného dobytka po cestách zajali. V sobotu dne
5. září celé vojsko švejdské k městu Brnu přitáhlo & do před
městí ido okolních rozličných míst se položilo; že pak císařští

oaČR““—dosti silní brněnským k pomoci pospíchali a Brno také dostatečným
' vojskem Opatřeno bylo, Švejdové, obávajíce se ztráty svýho lidu

válečnýho, hned v středu dne 9. září měsíce od Brna k Slavkovu,
k Holomauci, k Naistatu neb k Unčovu se hnuli, kdež sedm dní
ležíce, k Eilenberku 3) táhli, jej jdne 23. září měsíce v středu

]) Správně Lauban či Lnbno, Sagan či Zahaň a Sohrau.
') Správnéjmeno: Don Diego de Ville Lobos.
') Eulenberg= Sovinec.
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dobývati počali & za jeden den 289 ran z velké střelby neb 1643

z kusův k němu udělali, jej podkopávati začali, posledně k vzdání 53011501;
přinutili. Z toho zámku tejná cesta v zemi na půl čtvrtý míle ““"“Šom
dlauhá byla, po který několikráte rozliční poslové z toho zámku
vysláni byli k císařskému vojsku a žádali, by toliko 50 císařských
vojákůvjim na pomoc přišlo, však nemohli to Eilenbergští vyžá
dati. Do toho zámku mnoho sedlskýho lidu s dobytkem a s jinými
věcmise schránilo, majíce vína, piva, chleba i jiných věcí dostatek,

voda však jim se nedostávala, pročež dobytku víno i pivo k pití „133313pýij
dávali, z čehož dobytek velmi padal a scepenal. I uložil sobě ten
sedlský lid v tom zámku pobožnost a Pána Boha když všickni za
vodu skraušeně prosili, nenadále v prostřed toho zámku hojný
pramen čerstvé vody se vyprejštil, že lidé i hovada dostatek vody 333%;
měli; když pak Švejdové ten zámek vzdáním dostali a do něho “Y
vešli, hned se ten pramen ztratil. V tom zámku oni Švejdové
přesjeden milion zlatých rejnských na rozličném zboží, od okolních
obyvatelův tam shromážděném, dostali, kteréžto zboží on Torsten
son na 40 vozích do Velkýho Glogova vézti dal. Také v tom
městě, mimo rozličných všelikých vojanských potřeb, přes dva
kráte sto tisíc měřic žita Švejdové tehdáž našli.

A to město čtyrmi korauhvemi svýho pěšího lidu Torstenson
opatřiv, s vojskem skrze Freidental') k Jagerndorffu, jinak kKar—
novuř), do Slezska se hnul a k městu Kar-novu, které před tím
císařští jim odňali, přijda, do něho čtyrydceti jednu kamennau
a dvaceti jednu ohnivau kauli vhoditi poručil a vida, že se město
vzdáti nechce, nýbrž se silně brání a on také že se při něm déleji
zdržovati nemůže, dáleji do Slezska k městu Nisse, k městu Břehu Do Slezsku
a k Vratislavi, maje při sobě přes tři tisíce kusův zajatýho do- “ “Imm
bytka, pospíchal a přijda k Vratislavi, od města potravu ijiné
věci potřebné žádal, které když mu odepřené byly, jich předměstí
i vesnice vybrati a zapáliti poručil. Generál Gallaš k městu Břehu
s lidem císařským přijeda a byv on tehdáž velmi nemocen, do
města vjel a vojsko císařské generálovi Gecovi poručil, s kterým
on generál Gec za vojskem švejdským rychle táhl, maje při sobě
47 velkých kusův neb děl a 1400 špížných vozův, za nimž také
jiných čtyrmecítma děl, také více špížných vozův se vezlo

Tohoto roku byl dodělán velký sud vinni, který se nachází Sud52311;
v sklepě na zámku Mikulově, jinak Niklšpurku, v Moravě a drží

Casta pod
zemí.

1)Freudenthal= Bruntál.
') Správně: Krňovu.

Beckov-kého Poaelkyně u. s. 21
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v sobě jeden tisíc, sedum set a devadesáte devět věder vína; má
okolo sebe dvaceti a dvě železné obruče, z nichž jedna největší
váží sedum centnýřův, ostatní každá pět centnýřův váží, což všeho
činí a važí sto a dvanácte centny'řův. Ten sud dělal Krištof Špecht,
brněnský bečvář, a Bartoloměj Šyc tesař, v Inšprugu, tyrolském
městě, rozený. Ten sud léta 1700. dne 22. července v tom
niklšpurgským sklepě podzemním na zámku jsem
viděli také po něm chodil.

V neděli dne 11. října měsíce Ferdinand Leopold Benno hrabě
z Martinic, probošt vyšehradský, syn nejvyššího pana pnrgkrabího
v království českém, učinil první kázání německé v kostele sv.
Víta na hradě pražským v přítomnosti svýho pana otce, také knížete
z Lobkovic a jiných mnohých vzáctných pánův i velkýho zástupu.
Na to v čtvrtek dne 15. téhož měsíce října on Ferdinand Leopold
Benno, probošt vyšehradský, učiněn byl kanovníkem hlavního kostela
pražskýho sv. Víta a v sobotu dne 26. prosince na den sv. Štěpána
v kostele Všech Svatých na tom hradě pražským od kardinála
z Harrachu na kněžstvo posvěcen byl, který také následujícího
roku v neděli po Třích králích dne 10. ledna v kostele sv. Víta
na hradě pražským první svatau mši slaužil.

V markrabství moravském v čtvrtek na pátek dne 15. října
měsíce 0 jedenáctý hodině v noci na obloze nebeský divné světlo
se ukázalo, které od sebe dlaubý ocas na spůsob uherský šavle
křivý a jako světlost měsíce jasný vydávalo, jehož konec k městu
Brnu obrácen byl. V Slezsku nad městem Vratislavi, také nad
okolními místy velká ohnivá kanle té noci v hodinu devátan se
ukázala, jasně svítila. z povětří dolů padla a velké bauchnutí
a třeskot z sebe vydala. V Štutgardu krvavý dešt pršel i také
na obloze nebeské dvoje vojsko se potkalo i potýkalo a na sebe
také obě strany stříleli, že to jich střílení nejenom lidé slyšeli,
ale taky ohnivé kulky dolů z povětří padati viděli. V středu na
den sv. Martina biskupa v městě Normberce když slunce zapadalo
a již také jedna polovice zapadla, druhá polovice všechna krvavá
se ukázala a velmi dlaubý i tlustý papršlek, skrze který dva jiní
malý procházeli, vycházel, tak že ten papršlek s dvaumi menšími
k dvojatýmu kříži, jaký v svým štítu neb erbu království uherské
nese, podobný byl, na což se několik set lidí s velkau hrůzau
dívali.

Dokad ještě Švejdové v Moravě byli a spíše nežli do Slezska
vytáhli, císař Ferdinand tohoto roku také osobně do Moravy
z Vídně přijel, do města Niklšpurgu, jinak do Mikulova, chtěje
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Uhry, také celé své vojsko ]: zmužilému proti Švejdům bojování
svau přítomností vzbuzovati, kterýho, jako i legáta španihelského,
málem byli by Švejdové zajali.

V pátek dne 27. listopadu z Starého Města pražského kat
kata vymrskal a biřic biřici při domu radním na planýři železný
kruh okolo krku zapial i zamkl.

Leopold Ignácius, arcikníže rakauské, nyní když to píši
šťastně panující římský císař Leopold I, takový nedostatek svého
zdraví na dásních, které patrně hníti počaly, trpěl, že o jeho
zdraví velice se pochybovati počalo. Ferdinand pak císař toho
jména III. s císařovnau, (byla ona Maria Anna, Filipa III., krále
španihelskýho, a Markéty rakauské dcera druhá) rodičové jeho,
slibem se zavázali, že v kostele Augustiniánův Bosákův při svým
císařském obydlí oltář k větší cti a chvále svaté panny a muče—
dlnice Boží Apoleny postaviti chtějí; od té chvíle on lepšího
zdraví nabýval i také v krátkým čase dokonale uzdraven byl.
Rodičové jeho, chtíce slibu svýmu zadosti učiniti, oltář, který
tři tisíce zlatých rejnských stál, v tom kostele postaviti dali;
císařovnapak Maria Anna, manželka první Ferdinanda III., stříbrnau
rytinu, svatau pannu Apolenu vypodobňující, zhotoviti dala a na
ten oltář postaviti dala, po jejížto smrti císař, manžel její, tomu
oltáři obětoval zub té svaté panny Apoleny, který ona císařovna
v zlatý malý schránce na svém hrdle až do smrti nosila; jest
pak to ten zub, který se na den svatý panny Apolený při tom
oltáři líbati dává

1643

K“hta ""mnhl.

Leopold I.
na dtmě Ito—

nd.

Sněm na hradě pražským v přítomnosti těch třích jako Snb-„vm
minulýho roku královských komissařův, kteří od J. M. Cské
k sněmu poslednějšímu, roku minulého držanýmu, zřízeni byli 1),
dne 9. listopadu měsíce začatý a dne 23. prasince zavřín byl, na.
kterým zase takový daně jako roku předešlého, ačkoliv v summě
větší. jak na penězích tak také na obilí svolené byly, totiž:

Z každýho vědra buď starého neb mladého vína, mestu neb
medoviny kořené, sladkého přespolního i domácího vína, do vyká
zaného místa odváděti se má 30 kr.; z každé pinty medu picího
i z pálenýho 2 kr.; z každého čtyrvěderního sudu ječného piva,
mimo obyčejnýho tácu dáti se má 1 zl. 10 kr.; z čtyrvěderního
sudu pšeničného piva 1 zl.;

z každýho usedlýho poddanýho dáti se má 8 zl., 3 strychy
žita, pšenice aneb ječmena l strych, ovsa 2 strychy a to tak

') Viz nahoře str. 305.
21'“
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1643 dáti se má, aby každý takový usedlý poddaný jednu polovici
a druhau polovici jeho pán složil; Pražané, Horníci atd. každý
z nich usedlý 24 zl., žita 9 strychův, pšenice neb ječmena tři
strychy, ovsa 6 strychův. Pod šosem pak dům v některým městě
pán kterýkoliv má, třetí toliko díl tý daně dá, poněvadž on žádné
městské živnosti nevede;

farář neb v jeho nebytnosti kollátor dáti má 8 zl., žita
3 strychy, pšenice aneb ječmena 1 strych, ovsa 2 strychy; kupci,
handlíři a kramářové 64 zl., žita 24 strychův, pšenice aneb ječ
mena 8 strychův, ovsa 16 strychův; svobodníci, dědiníci atd.,
také kteří toliko dvůr poplužní buď dědičný neb manský bez lidí
poddaných usedlých mají, povinni jsau dáti 32 zl., žita 12 stry
chův, pšenice aneb ječmena 4 strychy, ovsa 8 strychův; každý
mistr ovčák 8 zl., žita 3 strychy, pšenice aneb ječmena ] strych,
ovsa 2 strychy; každý ovčácký pacholek 2 zl., žita 3 věrtele,
pšenice aneb ječmena 1 včrtel, ovsa 2 věrtele;

Žid každý přes 20 let starý 16 zl., žita 6 strychův, pšenice
aneb ječmena 2 strychy, ovsa 4 strychy; Žid každý od 10 až do
20 let starý 8 zl., žita 3 strychy, pšenice aneb ječmena 1 strych,
ovsa 2 strychy.

Nejvyšší tři berníci zůstali ti, kteří minulýho roku b_vli; místo
pak čtvrtýho berníka Jakuba Dobřanského volen byl tohoto roku
Mikuláš František Turek z Rosentalu, primas Starého Města praž
ského atd.

3331“ng Císař římský,král český Ferdinand III., zvěděv o místě nebez
zlvvšM- pečném k hradištskému panství přináležejícím, (to hradištské panství

Krišpín Fulk 1)z Hradiště, strahovský Opat, k strahovskýmu klášteru
pražskýmu přikaupil) že v těch místech pro kamenitau půdu aneb
pro z vody řeky Vltavy vystupující, také i v té vodě tajně se
ukrývající skály, velmi nebezpečná. i mnoho škodná. po tý řece
Vltavě nachází se plavba, když častěji v těch místech mnoho vorův
dříví se roztrhalo, cokoliv na nich bylo naloženo, také i mnoho
lidí se ztopilo, tu starost a práci vložil na Krišpína, strahovskýho
premonstratenskýho opata, aby on opat ta místa nejenom zhlídl.
ale také ta nebezpečná. skalnatá místa aby tak na kralovskau
autratu spůsobiti dal bezpečná, aby se po nich a na nich po řece
Vltavě bezpečně a užitečně plaviti mohlo jak dříví, tak také sůl
i jiné věci potřebné, což se dosavad děje ne s tak velkým nebe

1) Správně: Fuck. — Místo v kterém se Vltava vylámaním skály splavnou
učinila bylo u Třebenic. — Čermák Premonstráti v Čechách str. 79.
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zpečenstvím a s škodau, jako předešlých časův; nebot on opat 1643
Krišpín v těch nebezpečných místách skrze prach ručničný, také
skrze rozličný schopný nástroje v řece Vltavě místa skalnatá dal
rozházeti a plavbu bezpečnau spůsobil. V těch místech pro památku

té práce stojí na skále blíž břehu řeky Vltavy slaup kamenný, Nai. a.
půl šesta lokte vysoký a nad ním se spatřuje o dvauch hlavách "pu'
orel s roztaženými křídly; po jedný straně toho slaupu při zpodku
tato slova jsau vytesána:

D. 0. M. Memoríae potentissimi imperatoris Ferdinandi III.
cujus auspiciis, et impensis Wuldava, id est: Muldava seu Vltava,
Huvius Pragam decurrens, factus est navigabilis. Consumat.
anno 1643.

To jest: Památka (sic) nejmocnějšího císaře Ferdinanda III.,
jehož nařízením štastným i nákladem řeka Vltava učiněna jest
kplavení schOpna. Dokonanú práce léta 1643.

Na druhý straně téhož slaupu vytesaný nápis latinský také
se čte tento:

Opera J. CriSpini a Hradischtie, abbatis Strahoviensis, Sil.
Mil.visitatoris. To jest: Pečlivostí starostlivau Krišpína 2 Hra
diště, strahovskýho, želivskýho, milevskýho opata, visitatora.

Léta 1644. Král dennemarský, jak po moři, tak taký po 1644
zemíod Švejdův obklíčený, (nebot minulýho roku na podzim general 32333;
švejdský Linhart Torstenson s vojskem švejdským z Moravy do "'"“ “'“"
Slezska a odtud do Brandeburgu a skrze meklenburgskau zem do
Hollsteina proti dennemarskýmu králi s takovým chvútáním po
spíchal, že v patnácti dnech téměř sto mil ušel) od císaře on král
dennemarský pomoc vojanskau žádati přinucen byl, kterýmu generál
leiitnant hrabě Gallaš s nejlepším dílem císařského vojska (díl pak
císařskýho lidu s generálem Gecem a s Puchamem do Uher na
rebellanta Rákocyho'), něco s Lackem neb s Ladislavem Wald
šteinem při Holomauci zanecháno a něco do Slezska posláno bylo)
na pomoc on generál Gallaš pOSpíchal, který také v pondělí dne
30. června měsíce před samým polednem z Prahy k Beraunu městu
&odtud k císařskému vojsku v voze odjel, v kterým na předním
místě margkrabí badenský, proti němu generál Gallaš & po levý
straně Montekukuli, majíce při sobě kumpanií Charvátův, seděli;
že však vojsko císařské pozdě králi dennemarskýmu k pomoci
přišlo,nic ono nevyřídivši, zpátkem obrátiti se muselo. Švejdové

1)Jiřího.
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pak, položivše se mezi marasty, dostatek z hauští nasekaných
a svázaných otypek po marastích položili a přes ně do bezpeč—
nějšího místa ustranili.

Torstenson, švejdského vojska vůdce, uhlídaje příhodlný čas
císařské vojsko obklíčiti i zkaziti mínil, jakož také častěji na
císařský lid udeřil, mnoho jich porazil, s dělmi do Magdeburku
ustaupiti přinutil a město oblehl. v němž císařští z nedostatku
potravy velmi zemdleni a na počet zmenšení přes zamrzlé Labe,
když generál Linhart Torstenson od města toho své ležení zdvihl
a jinam odšel, oni císařští z téhož města vyjdauce, do Čech, velkým
hladem strápeni a zmrtveni, přímo pospíchali, byvše oni toliko dva.
tisíce silni, na který švejdský generál Khenigsmark udeřil, jich přes
tisíc zmordoval a ostatní rozehnal. A tak z tý tak pěkný císařské
armády sotva víc než jeden tisíc zemdleného rejtharstva (pěchota.
všechna zhynula) do Čech se navrátil. A kdyby tehdáž generál
Gallaš dobrýho svýho přítele, hrabě Maximiliána Trautmansdorfa,
při dvoře císařským nebyl měl, jistě v nemilost císařskau byl by
on upadl

Když generál polní maršálek Jan Gec do Moravy z Čech
s dílem císařského vojska vtrhl, hned proti odbojným a nevěrným
Valachům, kteří minulýho roku Švejdům pomoc činili, vezma
sobě k pomoci jiný věrnější Valachy, s vojskem císařským táhl,
mnoho zpronevěřilých Valachův zjímal, některý provazem a jiný
kůlem i kolem potrestati dal I).

V Slezsku i v Lužicích dobře se císařským vedlo. Mezi tím
časem o málo chybilo, že by se byli císařští u Holomauce ležící
města toho zmocnili a to původem některých císaři věrnějších
obyvatelův holomauckých, jimž také v tom jeden řeholník z Ber
nardinův, jináč Františkán Bosák 2) nápomocen byl, kdyby jenom
oni byli slušné tehdáž rychlosti a Opatrnosti v tom užívati uměli.

Na hradě pražským na obecným sněmu jmenem J. M. Cské
od stavův království českého žádáno bylo, aby zimní ležení desíti
regementům císařského vojska v Čechách dáno bylo i také na
čtyry měsíce žold těm regementům dán byl, což se na třikráte
sto tisíc zlatých rejnských vztahovalo.

') Valaši někteří jsouce náboženství kalvinskěho měli Švédy za přiro—
zené spojence a také jim známostí místních poměr-úvvelice byli ku prospěchu.
Nesprávné jest pouze udání, že by generál Gčtz proti ním byl táhl, ješto
všecky ostatní zprávy mluví o hraběti Bucheimovi či jak zde se píše,
Puchamovi. Viz již nahoře str. 299. &.Dudík Schweden str. 101.

') Jménem P. Michal Pommer.
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Rákocy, sedmihradské kníže, maje třidceti tisíc jizdného 1544
vojska, s ním do Hořejších Uher vtrhl, mnohých měst z obojíggogym;
strany řeky Tajs neb Tisa řečené netoliko se zmocnil, ale také “* dob?-1
město Tokaj, Zatmar, Kašovl), Eperies 9') a jiné města mnohá.
sobě podmanil i také k moravským hranicím se blížil, chtěje do
dědičných císařských zemí vpadnauti; což by jistě byl učinil,
kdyby se byl mohl s Linhartem Torstensonem spojití ataké kdyby
byl velký neb nejvyšší turecký vezír, obzvláště jeho dobrý přítel,
v městě Konštantinopolí nebyl zaškrcen. Generál polní maršálek 333335?
Jan Gec, maje při sobě dvanácte tisíc císařského vojska, s nímhlncnlšfw
do Uher proti Rákocymu poSpíchal a do Uher ačkoliv také přitáhl,
však k žádný bitvě Rákocyho přinutiti nemohl, proto že Rákocy
Gecovi vždyckny ustupoval a když generál Gec, nemoha pro nedo
statek potravy za ním dále jíti, buď zpátkem neb stranau jíti

počal, hned Rákocy jej následoval a stíhal, což tak dlauho trvalo, Chu-kém
až císařské vojsko na uherskau nemoc i na morovau lánu stonati

počalo i také tak zhusta umíralo, že z těch dvanácti tisíc sotva m::„3323
čtyry tisíce na živé zůstali. Král polský napomínal tehdáž Réko- Buocyho

cyho, aby se upokojil, sice že mu s celau vojanskau sílau do jeho Cominjoluqo
sedmihradského knížetství jistě vpadne. Také tehdáž císař poslal novelo
hrabě Černína 3) do Konstantinopole s mnohými dary k tureckýmu
dvoru nejvíce proto, aby novýho velkýho vezíra, který Rákocymu
ne tak jako předešlý náchylný byl, k svý císařský straně přitáhl
&dvůr turecký aby sobě zejskal. Poslal také tehdáž císař po onom Datovépo
hraběti Černínovi tři tisíce dukátův, několik postavů drahého
sukna i také hedbávné štučky bašeti do Budína poslal. Podobně
i Rákocy mimo zlata poslal velkýmu vezírovi pěkný krytý vůz
s šestmi pěknými koňmi. Posledně vida on Rákocy, že mu král
polský vyhrožuje, od Švejdův i od Turkův že žádnau nemůže
dostati pomoc, prohlásil se s císařem na jisté vejmínky pokoj 0 pokoj..
učiniti; když pak z obojí strany komissaři do města Trnavy se “"
sjeli a 0 pokoj s Rakocym jednati počali, žádal on Rákocy:

Předně, aby to, čeho se již on zmocnil, i také to, co za
řekau Tisau leží, jemu se přisaudilo a on i jeho dědičové aby to
také pokojně držeti i užívati mohl;

') Správně: Košice.
') Česky: Prešov.
') Heřmana. - O důležitém poaelstvnjeho do Cařihradu zachoval

se česky sepsaný denník, jenž byl dvakráte v nové době vydán dle originálu
(Jíreček Rukovět I. 134.) a dvakráte v něm. překladu.
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1644 za druhé, aby Jezuviti, jakožto příčina všeho pozdvižení,
z království uherského vypovědění byli aneb aspoň jich kostelové
nekatolickým odňati, zase jim nekatolickým navrácení byli;

za třetí, aby predikanti tak jako katolické duchovenstvo
sedění i hlasy při sněmích měli.

Po dlauhém rokování neb rozmlauvéní na tom zůstáno bylo,
že se jemu Rákocymu sedmero hrabství postaupí; ale s tím on
nejsa spokojen, ještě pětkráte sto tisíc zlatých na vynahradění
vojenských autrat od císaře míti chtěl. Ostatní punkta k sněmov
nímu povážení odložena byly; a tak nic jistého ti komissaři neza
vrauce,. rozjeli se. —- Generál pak Gec s ostatním císařským
vojskem z Uher do Moravy se navrátil.

Kristina. Kristina, království švejdského dědička, osumnáctiletilá.královna

5:35:33?-panna, na den svého narození, totiž dne 8. měsíce prosince správy
království švejdského se ujala a korunována byla.

Snem;m- Sněm na hradě pražském v přítomnosti Jaroslava Bořity
. z Martinic, svaté římské říše hraběte, vladaře domu smečanského,

pána na Smečně, Plánici a Slaném, nejvyššího purgkrabí pražského
atd., jakožto od J. M. Cské k tomu sjezdu jnařízenýho komissaře
a řiditele, v pátek dne 9. září měsíce začatý a v pondělí dne
19. téhož měsíce dokonán byl, na němž páni stavové následovní
věci snesli:

Z každýho poddanýho usedlýho l zlatý 10 krejcarů, 2 věrtele
žita; Pražan, Horník a jiný v městech císařských i věnních usedlý
měšťan 3 zl. 30 kr., 1 strych 2 věrtele žita; každý z vyššího
stavu v kterém koliv městě dům šosovní mající pán 1 zl. 10 kr.,
2 věrtele žita; farář neb v nebytí jeho sám kollátor 1 zl. 10 kr.,
2 věrtele žita; kupec, kramář domácí i přespolní 9 zl. 20 kr.,
4 strychy žita; každý svobodník, robotný man atd., také p0plužný
dvůr dědičný neb manský mající 4 zl. 40 kr., 2 strychy žita;
každý mistr ovčák ] zl. 10 kr., 2 věrtele žita; každý pacholek
ovčácký 171/9kr., 2 čtverce žita; Žid přes 20 let starý 2 zl. 20 kr.,
1 strycb žita; Žid přes 10 až do 20 let starý l zl. 10 kr., dva.
věrtele žita.

Tohoto roku proč tak málo obilí svoleno bylo, příčina jest,
že skrze mrazy a velké sucho zle se obilí podařilo, ano také od
krupobití i rezu velkau škodu na mnoha místách vzalo a na
zrnu velmi málo vynášelo, tak že mnozí ani svých semen zase
nedostali.
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Léta 1645. Že vojsko císařské, s generálem leiítnantem
hrabětem Gallašem králi dennemarskýmu roku minulýho proti (2,35.m.
Linhartovi Torstensonovi k pomoci vyslané, velmi stenčeno bylo "g: 13,53
a Torstenson, užívaje tý příležitosti, vojsko své velmi rozmnožil,
protož císař, aby své rozdělené vojsko sjednotil, steněené rozmnožil
a Linhartovi Torstensonovi, který Opět do Čech, do Moravy, také
i dáleji cílil, před oči se dostatečně silný postavil, neprodleně
on císař i Leopold Vilím, arcikníže rakauské, J. M. Cské nejmi
lejší pan bratr, do Prahy přijeli, z Moravy generála Geca i také
z frankovský země Hazfelda povolali, podobně i ty vojanský haufy, „5033
kteří po oné s generálem Gallašem do Dennemarku vejpravě “*“
pozůstalí, k tomu vojsku císařskému připojili a generála Broge (sic)
tomu všemu vojsku císařskému představili. Bavorský kuríiršt taky
tehdáž Jana Dewerd 1) i také Raissenberka 9) s dobrým rejthar—
stvemdo Čech císaři k pomoci vyslal a tak to vojsko do šestnácti
tisíc silné bylo.

Že pak již tehdáž generál Linhart Torstenson s svými Švejdy Svejdovédo
skrze foitlandskau zem do Čech opět vpadl a Žatecký, Plzeňský, “325933“
Podbrdský, Prachenský kraj prošel i také řeku Vltavu přejda, do
kraje Vltavského přišel, za nímž císařští od Prahy, kde tehdáž
veřejné modlení ustanoveno i také slavná processí držána byla,
vší sílau táhli tím aumyslem, aby s ním bitvu svedli a jeho před
sevzetí mu změnili. Torstenson časně o tom zvěděv, postavil se
blíž městečka Jankova, císařských očekávaje, kteří k tomu místu “až“
přijdauce, pro mnohý vrchy a pro nepřístupnost místa do šiku
vojanského ani oni, ani nepřátelé, náležitě postaviti se nemohli,
majíce v prostředku městečko Jankov, až předce na velké nutkání
Jana Dewert proti Švejdům stavěti se museli'a kdyby oni toliko
o dva dni byli se od bitvy zdrželi, jistě byli by Švejdy porazili;
nebot hned následujícího dne generál Torstenson na podagru se
rozstonal a nýsti se dáti musel.

Když se císařští do šiku vojanskýho postavili, Torstenson
nevěda sobě jiné raddy dáti, několik regementův na jeden vrch
po pravý straně ležící, na němž císařské stráže stáli, vyslal, sám
pak s ostatním vojskem do jednoho blíž ležícího lesa za císařské
vojsko se položil a do nich dne 6. března měsíce ačkoliv z třích
kusúv i z malý zbraně hustě střílel, od kteréžto střelby také “33:3"
tehdáž generál polní maršálek Gec zahynul, nicméně císařským

') Správně: de Wort.
') Správně:Beuschenberga.
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1645 ustaupiti a jim vítězství v rukauch zanechati musel. Z toho štěstí
(mf'fog'j' vojáci císařští tehdáž jináče nesaudili, nežli že vítězství již

v rukauch mají a žádnýho více nepřítele před sebau nemají, od
dalšího bojování přestali, za nepřítelem dále jíti zanedbali, do
laupení švejdských vozův, který jim T0rstenson schválně k oku
představiti poručil, haufně se dali, skrze kteréžto laupení dána
byla Švejdům příležitost, že oni nenadále, shromáždíce se pod
vrchem, na císařské rýchle udeřili, je v laupeži postižený, k ha—
nebnému utíkání přinutili a vítězství obdrželi; ta bitva od hodiny
osmé ráno až do čtyr z poledne trvala. Generál Hacfeld přišel
sice ustupujícímu vojsku císařskému s vojskem svým k pomoci,
ale že pro nepříležitost místa do šiku vojanského své vojsko proti
Švejdům náležitě postaviti nemohl, za těmi se hnul, kteří se za
císařskými tlačili, je mordujíce, a na ně mužně udeřiv, 16 pra
porcův jim odňal. Jan Dewerd, bavorského vojska vůdce, rukaum
nepřátelským tehdáž při tý bitvě ušel a poněvadž bavorský kur—
ňršt toho času od Francauzův válečně stíhán byl, rychle s jízdnými
svými, kteří se u města Tábora při svých korauhvích a praporcích
sbromážděli, on Jan Dewerd domů do Bavor pospíchal. Generál

osma Brog (sic)1) v tý bitvě těžce raněný a do města Tábora přive
"3 mmm'zený, po krátkým čase v tom městě umřel. Švejdské a císařské

vojsko před tau bitvau v pěchotě sice stejné bylo, však císařských
jezdcův o tři tisíce více nežli Švejdův se nacházelo; z tý příčiny
Linhart Torstenson mezi každau jizdných švadronu přimísil čtyry
dceti mušketyrův.

m,., „ Tehdáž z císařského vojska přednější osoby od Švejdův tito
1“- zajati byli: Generál polní maršálek hrabě z Hazfeldu, při něm

Švejdové najdauce sto dukátův zajali ho, sice chtěli ho zabiti,
neznajíce ho; dvá generál polních maršálkův leíitnantové Mercy
a Bruaj, tří generál vvachtmistři: Zahradecký, don Felix a Traudiš ') ;
osm nejvyšších, totiž: Špork, Šiň'er, Tappe, Mautler 3), Binau,

_Lanau, Khenigssek a Merci; devět nejvyšších letitnantův, totiž:
Fritra (sic), Pikolominy “), Borfus, Šmid, Pukerme (sic), Khewen—

1) Myslel jsem, že to B ro uay, avšak to nezdá se dle vypravování násle
dujícího. Jiné podobné jméno nevyskýtá se ani v relaci o bitvě u Jankova
(Č. Č. M. 1845. str. 43.), ani v listě Torstenaohnově (Dudík Schweden
stř. l2l.).

*) Správně:Trantitsch.
') V konceptu správněji:Mautter.
') J osef Silvio. — Ten byl zabit a 16. března do Náchoda přivezen.

č.6. M. 1845. str. 53.
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hiller a Kassyanati (Sie); šest nejvyšších wachtmistrův neb stráž
ných, dvaceti rytmistrův, třidceti & dva hejtmani, deset kapitán
leňtnantův, padesáte osum rytmistrův, dvaceti a čtyři karnetové,
dvaceti a sedum fendrichův, dvaceti wachtmistrův, třidceti a šest
kaprálův, čtyryceti jeden nižších vojenských auředlníkův, čtyry
tisíce (jiní počítali osm tisíc) sprostých vojákův, sedumdesáte
a osum praporcův, dvaceti & šest velkých děl neb kusův, také
všickny vozy potřebami vojenskými naplněný do rukauch švejdských
se dostaly. — Švejdův do třích tisíc padlo. Špížni však vozy,
poněvadž k městu Táboru časně poslány byly, do rukauch nepřá
telských nepřišly, toliko některý vozy přednějsích auředlníkův
vojanských Švejdům za kořist se dostaly.

Karel Gustav falckrabí, tehdáž toliko kapitán leiitnant, který
potom králem švejdským učiněn byl, v tý bitvě několikráte do
hlavy, také i do těla střelen sice byl, však kulky toliko klobauk
i kabát jen; až k samý kůži prošly a tělo neranily. Nesl on dle
tehdejšího (sic) po levý straně dolů visící od hlavy ocas svých
vlasův, jako Uhři nesau a ten ocas jeho vlasův tehdáž v tý bitvě
jemu byl ustřelen. Snad o něm to _císařští vojáci zvěděli. že ho
žádná kulka raniti nemůže, kteří dostanauce ho mezi sebe v Slezsku
při bitvě, silně ho svými muškety v hlavu i v pléce bili a byli
by ho také jistě tehdáž zabili, kdyby ho Švejdové z toho neštěstí
nebyli vysvobodili.

Zahynuli tehdáž v tý bitvě u Jankova z přednějších auředl
níkův císařského vojska., kteří se poznati mohli: generál polní
maršálek hrabě Geo, hrabě z Waldeka nejvyšší, také nejvyšší
leňtnant od Pikolominskýho regementu. nejvyšší leíitnant Mapp,
nejvyšší leůtnant Štymbel, několik nejvyšších wachtmistrův neb
strážných, rytmistrův, hejtmanův i jiných vojenských auředlníkův;
prostých pak vojákův císařských také do čtyr tisíc na bojišti
zmordovaných tehdáž ležeti zůstalo. Švejdův toliko dva tisíce,
ačkoliv někteří píší, že jich mnohem víceji nežli císařských zhynulo
v tý Jankovský bitvě. —-—Císařští své heslo vojenské tehdáž měli;
Žádný kvartyr (sic) 1). A ti ačkoliv tehdáž Linharta Torstensona
ženu zajali, však zase jim ji Švejdové odňali.

1645

Karel Gu
mv před

zbraní bez
pecen.

Císařští
amordování.

Když následujícího dne velmi ráno, totiž dne 7. březnac:.: .3:
měsíce, nešťastná novina od Jankova byla, že vojsko císařské od
Švejdův u Jankova jest poraženo, hned Ferdinand císař s panem
bratrem Leopoldem Vilímem, arciknížetem rakauským, zanechaje

*) Není správné. Heslem bylo: „Ježiš, Mar-iai“

zíPnhy dodnbodlel.
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1645 v Praze hrabě Šlikak opatrování Měst pražských, rychle z Prahy
k Plzni, odtud k Řeznu a po Dunaji k Linci stím panem bratrem
svým pospíchal a zanechaje toho pana bratra svýho pro obranu
Hořejších Rakaus v Linci, sám s dvorem svým k Vídni se plavil
a vezma dražší klenoty, s císařovnau i s dětmi svými do Gracu,
města štyrského odjel.

cenama Rozptýlení u Jankova císařští vojáci někteří k Praze, jiní
“"“? ““ k Jihlavě (kam také nejvyšší Špork těžce raněný s velkau těžkostí

nesen byl, aby tam hojen býti mohl) a jiní jinam utíkali. Kteří
se do Jihlavy shránili, ti nedlauho v ní obstáti mohli; neboť
dostanauce oni zprávu, že Linhart Torstenson s svým vojskem
švejdským k Jihlavě se blíží, z Jihlavy ti císařští vojáci k městu
Kremži, jakožto do bezpečnějšího místa, neprodleně odjeli a okolo
toho města v bližších vesnicích všickni (jichž do dvauch tisíc

mužův a do čtyr tisíc koní, mimo služebníkův, se počítalo) leženísobě zarazili, dalšího poručení očekávajíce.
Švojdovéra— Švejdové po tak štastném u Jankova vítězství svý zmordo
dovť'znc'ifd'vaný vojáky zakopavali, Pánu Bohu díky vzdávali, střelbu v ležení

jak z velkých děl, tak také z malý zbraně drželi. Po vykonaní
toho všeho generál Torstenson díl svého vojska švejdského k Jin
dřichovýmu Hradci poslal a s ostatním vojskem svým k Jihlavě

Jihlavudo—se hnul, ji oblehl, mocně dobýval a posledně vzdáním aneb (jak
“ někteří píší) zrádau ji dostal, kdež přes dva tisíce koní a za

mnoho tisíc tolarův říšských rozličného sukna pobral. Mnozí páni
v tom městě zastiženi mnoho peněz jemu dáti museli, kteří na
svobodu chtěli býti propuštěni; samé město Jihlava šedesáte tisíc
tolarův říšských také jemu dáti muselo. Kořistmi všelikými, také
rozličnau špíží tisíc vozův naložiti dal aje všechny svým vojákům
do Holomance 'poslal. Potom on také od Jihlavy něco vojska svého

Ledecký„,k městu Ledči i k Německýmu Brodu vyslal a ta dvě města.
"“““*““ jakožto k Jihlavě příhodné pasy, s tím vojskem svým obsaditi

mínil; že ale zámek ledecký Švejdům se vzdáti nechtěl, nýbrž
jim dle možnosti odpor činiti, protož do něho oni zhusta oheň
házeli, jej zapálili a velmi zkazili. Město pak !Německý Brod
ačkoliv tak velký síle odpírati nechtělo, ani nemohlo. nýbrž

Německýihned se vzdalo však od drancování osvobozeno býti nemohlo,
BW“RW“ z něhož Švejdové, co jenom v tom městě anajíti mohli, sebau

vzali a co vzíti nemohli, to zkazili; posledně přivezauce oni
nástroje divný, nimi zdi městské okolní sedláci rozvalovati
museli, které dosavad rozvaleně zůstávají na mnoha místech. Ten
pak díl švejdského vojska, jejž Linhart Torstenson od Jankova
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k Jindřichovýmu Hradci vyslal, po složení od měšťanův dvaceti 1645

šest tisíc tolarův říšských od toho města Jindřichovýho HradceK Ignacia
odtrhl 1), k městu Peldřimovu se hnul, město oblaupil, opustilk vupaní
a k druhému vojsku švejdskému k Jihlavě pospíchal.

Generál Linhait Torstenson, zanechaje v Jihlavě dva rege- “Md—gm
menty rejtharstva a tolik také pěchoty, podobně zanechaje v tom pzknzili
městě i všechny generály, všechny nejvyšší i jiný při Jankovský
bitvě zajatý císařský auředlníky vojanský, také čtyrydceti velkých
děl neb kusův dne 19. března měsíce z Jihlavy, zkaziv on nejdřív
všechna při tom městě stojící velká i krásná. předměstí. k městu
Znojmu se hnul a zvěděv od příchozích rakauských sedlákův, že
mnoho císařských vojákův, kteří od Jankovské bitvy ustranili,
v městě Kremži i v okolních vesnicích ležejí, rozpustile se cho
vají, již přes tisíc věder vína obyvatelům v tak krátkým čase
vypili & téměř ustavičným truňkem jsau obtíženi, neprodleně on
Torstenson od Znojma tísíc jizdných k městu Kremži poslal, kteří 331333;
o půl noci do šesti vesnic blíž Kremže ležících tiše vpadli, v nich "d"
mnoho bezpečně spějících vojákův císařských zmordovali a ostatní,
mimotřích tisíc koňstva, zajali; mezi těmi zajatými vojáky nachá
zel se také hrabě z Hollachu iněkolik jiných císařského lidu
vojanských auředlníkův. Za těmi svými k městu Kremži vyslanými
jizdnými sám také Torstenson s celým vojskem svým od Znojma
k Štainu i k městu Kremži se hnul a na cestě do 25. března

mnoho císařských špížných vozův s rozličnými věcmi naplněných

zajal. K Štainu on přijda, hned k němu stříleti počal, proto že Shindolít—h
se jemu to město vzdáti nechtělo a dostana je mocnau rukau,
\šechny téměř v něm ty, kteří s zbraní vladnauti mohli, zmor
doval. Kremž poněvadž on také ustavičným střílením obtěžoval
a ji všemožně dobývati počal, obležení vidíce, že takový moci
odolati nebudau mocti, o vzdání města s Torstensonem rokovati
počali; že ale v čas toho rokování jeden opilý sedlák na Švejdy
z města vystřelil, Švejdové, rozhněvajíce se, autok na město uči
nili, města (v němž nejvyšší Ranft s třími sty císařského lidu
ležel) ihned se zmocnili, toho nejvyššího Ranfta i jiný auředlníky
vojanskýzajali. do Jihlavy je poslali, ostatní vojáky císařský mezi
sebe rozlosovali a s obyvateli dosti zle zacházeli.

Toho času v Rakausích i v Moravě zvlášť z týto strany řeky“D0““má-“
_DWJGvelký strach a utíkání bylo a z Nyklšpurku, z Brna
i z jiných měst a míst rakauských i moravských do Vídně i do
x

') Viz ]: tomu Dudík Schweden str. 193., 221. a 223.
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1645 jiných bezpečných i vzdálenějších míst mnoho tisíc lidí s lepšími

Do Brna pH
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Kornniburk
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věcmi svými se schránělo, také tehdáž do Vídně tribunál morav—
ský, knížata a hrabata Lichtenšteinové i Ditrichšteinové, podobně
i jiní mnozí páni odjeli.

Laško, jinak Ladislav hrabě z Waldšteina vojsko císařské.
s nímž před Holomaucí ležel, tehdáž vyzdvihl a s ním do Brna
pospíchal, chtěje Brněnským časně k pomoci příspěti; což také
učinil a do Brna vtrhl. Po jeho pak od Holomauce odjetí hned
Švejdové, kteří tehdáž v Holomauci leželi, často z města vyjížděli
& okolní obyvatele opět snžovali.

Když Linhart Torstenson město Kremž pod svau moc přivedl
& v něm dostatečnau stráž zanechal, hned k městu Kornaiburku,
dvě míle od Vídně toliko vzdálenému, pospíchal, jeho se také dne
8. dubna měsíce zmocnil, pět tisíc měřic rozličného obilí, dvaceti
tisíc věder vína, za šedesáte tisíc zlatých rejnských soli a dvame
cítma kusův velké střelby neb děl našel, mimo toho všeho oby
vatelé toho města ještě dvanácte tisíc říšských tolarův jemu slo
žiti museli. — Ovdovělá císařovna Eleonora mantuánská s arci
knížaty rakanskými, také s pěti sty dobře našpížovanými vozmi,
do Grácu, města štyrskěho, z Vídně tehdáž odjela. Jiní jak světští,
tak také duchovní páni, obávajíce se švejdského v Vídni obležení,
někteří do Salcpurku, jiní do Benátek a jiní jinam odjeli, ačkoliv
Vídeň k dostatečnému odporování se hotovila i také každodenně
se pevnila, ano také hrabě Buchhaim s čtyrmi tisíci vojska císař
ského okolo Vídně se procházel a pozorné oko na Švejdy měl.
Taky tehdáž Švejdové přitáhli k Dunaji a před mostem ležícího
šance jednoho se zmocnili ').

Po vzetí města Kornaiburku Linhart Torstenson s vojskem
svým hnul se k Wolkersdorífu “) a protuloval se rozličnými cestami,
rozděliv vojsko své, které poslal k Mistelbachu, k Graifeneku,
k Graffensteinu, k Štaczu 3), k Laabu, k Falkenšteinu, k Rubens
purku, k Feldšpurku neb k Valčicům, k Nyklšpurku, kde 54 kusy
velké střelby dostal i k jiným rakauským i moravským městům
a místům & kamkoliv jenom přišel, všeho se zmocnil. Přitáhl
také tehdáž dne 3. máje v hodinu čtvrtau po polední on Linhart
Torstenson k městu Brnu, které císařští z tý strany k českému

') Viz Josefa Feila Die Schweden in Oesterreich 1645—1646. str. 379.
(Quellen und Forschungen 1849.)

') Správně:Wolferstorffu.
') Správně: Stadz.
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království ležící ještě to jedinké v svý moci měli, je oblehl, k městu 1645
i k pevnosti Špilberku silně střílel, ohnivý kaule do obauch míst
házel & vší mocí oboje to místo ze čtyr stran dobýval i také
k zdím městským tak se přiblížil, že mu obležení z velké střelby
neb z kusův nikterak škoditi nemohli, toliko ohnivými kaulemi
a malau střelbau zhusta mu odporovali, ano také dne 20. června
měsíce, ačkoliv Torstenson již tehdáž deset min zapálil a do
povětří zem s tím vším, co na ní stálo a leželo, vyhodil, předce
na něho obležení nenadále vypadli a velkau škodu na jeho lidu
mu učinili. Stalo se také tehdáž, že císařský generál wachtmistr

příjmím Passue, maje při sobě tři sta jizdných a šestnácte Vala- Špumhešáššll
chův, kteří jemu skrze lesy až na tři čtvrti míle k Brnu cestu censm
ukazovali, skrz ležení švejdské štastně s těmi jizdnými svými projel
a. na jich tři sta koních dostatek prachu a kulek, z čehož oni se
již špilberští vojáci vystřelili, přinesl, což kdyby se bylo nestalo,

Špilberk, také i pod ním ležící město Brno bylo by se jistě to Šveidovéo_d
oboje Švejdům do rukauch dostalo. Torstenson pozuávaje, že se
ani města Brna, ani pevnosti Špilberga zmocniti nebude mocti,
dne 15. měsíce srpna, na Nebe Vzetí Panny Marie, ranním jitrem,
někteří píší dne 20. srpna, v hodinu jedenáctau před polednem,

od města i od pevnosti odtrhl a jinam se obrátil. o Prace-sí
Toho nyní jmenovanýho dne 15. srpna ráno z kostela farního inn Spu

sv. Jakuba každoročně jde slavná processí, při níž se nacházívá
celý magistrát brněnský a okolo města Brna se vede., Také v pev
nosti Špilberku po vyzpívané mši svaté a po kázání toho dne
processí s velebnau Svátosti Oltářní se koná i díkův činění, že
dobrotivý a milosrdný Bůh město Brno i pevnost neb hrad Špil
berg na přímluvu Marie Panny (která se v čas toho švejdského PannaMaria
obležení nad městem v oblacích jak Švejdům, tak také brněnským sonuklŽŽÍiŽ'
išpilbergským obleženým ukázala a svým mateřským pláštěm
město přikryla, tím věděti dávajíc, že ona to město i hrad Špil
berg pod plášt své ochrany přijala) před nepřátelskau mocí, aby
to oboje nepřátelům Švejdům do rukauch nepřišlo, otcovsky hájiti
ráčil. Ukázala se pak ona Rodička Boží v oblacích nad Brnem
v tom spůsobu, v jakým se ona v kostele brněnským sv. Tomáše
u duchovních bratří paustevníkův řádu sv. Augustina dosavad
pobožněctíi několik let pořád zázraky hojnými se skví. Od koho
ten zázraky se stkvějící obraz Marie Panny, od svatého Lukáše
malovaný, do toho kostela sv. Tomáše dán byl, v prvním dílu
Kroniky České na stránce 553. zmínka se o něm děje, na kte- 1356
rýžtostránce ačkoliv se čte, že Jan marg"krabí moravské, Karla IV.
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1645 bratr také synové téhož Jana: Jošt neb Jodok a Prokop toho
kláštera zakládatelové i dobrodincové byli, však z následujícího
_dvojího latinskýho nápisu, který na dvauch starodávních tabulích

nad dveřmi v kapli neb v sakristii při témž kostele vystavené,
v níž se duchovenstvo do mešních oděvův obláčívá, poznává se
patrně, že Jan margkrabí moravské ten kostel pod jmenem sv.
Tomáše apoštola sice založil, však Jošt syn jeho jej rozšířil, zve
lebil a obohatil.

Na první tabuli nápis jest tento starodávní:
_ Joannes quondam marchio, princeps illustrissimus (qui Ca—
roli IV. Caesaris maximi natus fuit germanus, quorum genitor J oannes,
princeps serenissimus Bohemiae ac Poloniae regnorum rex fortis
simus, avus autem eorum Henricus VII., qui imperator erat chri
stianissimus) hujus sancti templi fundator primus jam par fruens
cum superis hic corpore jacet sepultus. To jest: Jan margkrabí
moravské (byl on císaře Karla IV. vlastní bratr, Jana, českého
i polského krále syn a císaře Jindřicha VH. vnuk) tohoto kostela
byl první zakladatel; jeho duše v nebesích s vyvolenými Božími
se raduje, tělo pak jeho zde odpočívá & radostného z mrtvých
vstání očekává.

Na druhý tabuli jest tento nápis starodávní.
Jodocus, quondam Romanorum rex invictus, Brandeburgicus

marchio, princeps catholicus, primogenitus fundatoris hujus templi,
et consobrinus Sigismundi, quondam imperatoris maximi, hujus
sancti templi liberalis restaurator ac multorum in eodem benefi
ciorum largissimus institutor, cujus anima cum Christo perpetua
fungitur pace, quamvis ipse hic sepultus quiescat corpore. To jest:
Jodok, římský král, brandeburgské margkrabí, kníže katolické,
nejstarší syn zakladatele toho kostela, bratranec císaře Zikmunda,
tento chrám Páně zvelebil a bohatě nadal, jehož duše s Kristem
Pánem věčnéhoaučastna jest pokoje, ačkoliv tělo jeho zde odpočívá.

K pravdě také věc podobná jest, že Prokop, tohoto Jodoka
neb Jošta bratr. k zvelebení a k obohacení téhož kostela dle svý
možnosti a dle knížecí vraucnosti tomu Jodokovi nápomocen byl
a proto také rozmnožiltel, dobrodinec, ano také jako spoluzaklá
datel tohoto kostela sv. Tomáše on Prokopi Jošt bratr jeho nazí—
vati se může.

V čas brněnského obležení Ferdinand císař, bydleje v Vídni

dovaliócl-(k němuž také Leopold Vilím, arcikníže rakauské, pan bratr jeho,
z města Lince po poště šesti koňmi přijel) všemožně oto pečoval
a & týmž arciknížetem i s hrabětem Gallašem častau raddu držel,
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kterak by se dostatečné vojsko zase shledati mohlo. Podobně
i o to se také jednalo, aby generálové a jiní vojska císařského
auředlníci. od Švejdův po Jankovský bitvě zajatí, proti složení
sto a dvauch tisíc tolarův říšských z švejdského zajatí vyplaceni
byli. Mezi tím v Vídni, v Praze i v jiných městech lid císařský
se najímal, tak že v krátkým čase čtrnácte tisíc císařského vojska.
u Sušice v Čechách se shromáždilo, k němuž generál Gallaš dne
20. června z Vídně odjel a s ním od Sušice k Českým Budějo
vicům se hnul. Také tehdáž arcikníže Leopold Vilím s osmi tisíci
přes Dunaj řeku pospíchal tím aumyslem, aby s tím lidem buď
Brněnským k pomoci přišel, aneb Švejdům v jich dalším předse
vzetí překážku činil; jakož také tehdáž několik pevností při

1645

Dunaji ležících jim odňal. — Na to v císařským, také 1v švejdským “plugin i
vojsku auplavice i morová rána nastávati počala &teprva zimního
času šťastně přestala.

To když se v Čechách, v Moravě i v Rakausích dálo, generál svejdovóv
leůtnant Jan Krištof Khenigsmark s druhým dílem švejdského
vojska v německé říši svobodně se procházel a mnohých míst se
zmocnil. — Tehdáž koruna švejdská s Hollandry jednotu a s králem
dennemarským dne 15. srpna měsíce pokoj zavřela. Ačkoliv se
tehdáž v městě Minsteru mezi císařem a mezi korunau švejdskau
0 pokoj silně také jednalo, však nic potěšitedlného se nezavřelo ').

') V konceptu (str. 48.) jest nyní nasledující odstavec: „Kandia ostrov
do rukau tureckých přišel.— Turci majíce mnoho vojenských potřeb a vidíce,
že moře velmi tiché jest, tak že takovau moře tichost a upokojení od pade
sati let lidé staří nepamatovali, k ostrovu Kandii celau moci se plavili
a mnoho vojska na rozličných místech téhož ostrova z šifův na zem vystau
piti nechali, jimž ačkoliv obyvatelé téhož ostrova velký odpor činili i také
jich několik tisíc při tom vystupování zmordovali, však posledně přemožení
bývše mocí tureckau ustaupiti, a Turkům na tom ostrovu místo zanechati
museli. Turci k hlavnímu téhož ostrova městu, Kanea řečenému, přijdauce,
je oblehli, vší mocí dobývali a při něm ačkoliv sedm šturmů ztratili, však
dobývati je nepřestávali. Obležení padesate čtyry dny tak velký síle odporu—
jíce, když poznávali, že odnikud žádné pomoci dostati a sami déle se hajiti
nemohau, dne 22. měsíce září to slavné a bohaté město Turkům vzdali, jimž
Turci, osadivše město a svými vojáky, na vůli zanechali, buď v tom městě
pokojně bydleti aneb do jiného místa odjíti. Cokoliv se v témž městě kře—
sťanských vojakův ještě nacházelo, ti všíckni od Turkův do pěti velkých
šifův vzati a k Sudě doprovázeni byli. V tom městě dostali tehdáž Turci pět
set velkých děl neb kusův, dříví pro ti—idcetišifův, velikau hojnost stříbra,
zlata a všelikého zboží; lidu pak svýho skrze morovau ránu a skrze meč
& střelbu do čtyrydceti tisíc ztratili. Od toho času pomalu Turci ostatních
míst na tom ostrově ležících i posledně celýho ostrova se zmocnili a jej

Beckovského Poniky-ně n. 8. 22

0 pokoj se
jednalo.



338 Kap. XIX. Švédové v Čechách. “"

1645 Generál polní maršálek Linhart Torstenson když opět z Moravy

331502:: do Čech, maje toliko osum tisíc jízdného a půl třetího tisíce pěšího
vratili- vojska svého, přišel, z mnohých bohatějších míst hojnau daň

peněžitau, kterau jemu ta místa, panství, hrady, města dle jeho
libosti skládati musely, vybíral a samého obilí na jedenkráte sto
tisíc strychův do Velkýho Glogova i do jiných okolních míst
slezských, která lidem svým osazená měl, z království českého

x.momm.vyvézti dal. K městu Jaroměři on přijda, své vojsko z něho
ŽĚŽĚŠŽŠĚŠIvzal a s ním přímo k městu Trutnovu, k Fridlandu, potom i do
2303? Slezska k Landshutu, k Greifšteinu, k Polkenhaimu i k jiným

pm" místům a k městům přijda, je Opanoval a Opět k Litoměřicům se
obrátil, město bez velkého odporu vzal a v něm mnoho chleba
pécti i pivo vařiti dal. Od Litoměřic hnul se on k Mělníku
a půl míle od toho města přes řeku Labe, která již zamrzlá byla,
když po ledě mnoho slámy nastlati dal, s vojskem svým přešel
a s generálem Karlem Gustavem Wranglem, který z švejdských
zemí i z Pumrův s novým vojskem švejdským také tehdáž do

33033; Čech vtrhl, on Torstenson se spojil a poznávaje na sobě těžkau
“" umřel-i dlauho trvající podagru, hned vrchní správu vojanskau, kterau

po čtyři léta slavně i štastně řídil, z sebe složil a tomu Karlovi
Gustavovi Wranglovi ji postaupil, sám pak do Eilenburgu, kam také
Khenigsmark přijel, odtud do Lipska a posledně do Švejd na

1647 odpočinutí odjel, kde léta 1647. dne 16. února měsíce do stavu
1651 hraběcího přijat byl a roku 1651. umřel.

“m1 * m6- Generál Wrangl do Žateckýho kraje přijda s vojskem svým,sto Most,

ÉĚĚMŽÍA.hned blíž města Mostu na vysokým vrchu stojící zámek oblehl.
snima do-k němu z 12 velkých děl neb z kusův střílel a z dvauch moždířův

' ohnivý kaule do něho tak často házel, že obležení z nedostatku
kulek a prachu po třech dnech ten hrad jemu vzdáti museli,
v němž on přes tři tisíce korcův rozličného obilí, mnoho vína
i jiných věcí, které do něho okolní páni svezli, našel. Podobně on
také tehdáž město Most, Kadaň, Chomutov i jiná města dostal,

v své moci dosavad mají, jejž ačkoliv jim častěji křesťané vzíti chtěli, však
pokaždý s velkau zkázau svýho lidu od něho odstaupiti museli.

Pravda sice jest, že Turci dostanauce vzdáním hlavní téhož ostrova
město Kanea křesťanům, téhož města obyvatelům, nic protimyslného nečinili,
nýbrž je všemožně těšili &.jim mnoho připovídali; ale v krátkým čase neuro
zení i urozeni na zdích městských dělati museli, dva nejhlavnější kostely oni
Turci k svému modlení vzali a z ostatních maštale pro koně udělali. Pacho—
líci i panny do Konštantinopole zaslané byly, měšťané mnozí zmordováni . . .
a posledně celé město k vydrancování přišlo.“
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je oblaupil a do nich své vojsko položil. Ten Karel Gustav Wrangl
své vojsko v tu zimu v Čechách, v Moravě iv Rakausích, generál
pak Khenigsmark v Hořejším Slezsku až k městu Nisse a Wittem
berg v Dolejším Slezsku až k hranicům polským přes Odru
řeku, Duglas pak v hrabství Kladském i v jiných českých místech
rozloženo měl.

Když Švejdové do zimního ležení odešli, vojsko císařské,
které okolo Plzně a Českých Budějovic leželo, pomalu se v Čechách
strhovalo, k jehožto zhlídnutí arcikníže Le0pold Vilím dne 15. mě—
síce prosince s mnohými pány do Českých Budějovic přijel, proti
němuž z toho města Budějovic hrabě Buchaim, Fernemant'),
Zahrádecký a jiní přednější auředlníci vojenští vyjeli, jeho do těch
Budějovic doprovázeli & tam s týmž arciknížetem vojenskau raddu
drželi, kam se s tím císařským vojskem, které již tehdáž od Českých
Budějovic a od Plzně k městu Klatovu se strhla a sedumdesáte
děl při sobě mělo, obrátiti mají.

Mezi tím generál hrabě Gallaš při J. M. Cské to snažně
vyhledávati nepřestával, aby 2 své vojenské služby a z auřadu
propuštěn byl; což také vyžádal a na jeho místo za generála
leůtnanta hrabě Hacfeld dosazen byl, s nímž i s jinými přitom
nými auředlníky vojanskými arcikníže k armádě císařské z Českých
Budějovic vyjel a ji u Klatov zhlížel, k níž také tehdáž osum
tisíc bavorského vojska s čtrnácti děly přistaupilo a tak to oboje
vojsko přes šest a dvaceti tisíc silné bylo, s kterým byl by jistě
ještě v tu zimu na Švejdy v Čechách sem a tam ležící on arci
kníže Leopold udeřil, kdyby velký mrazy a velký sníh jeho před
sevzetí nebyly změnily.

Jaký konec rebellie neb pozdvižení proti domu rakauskýmu
a proti králi svému uherskému Jiřího knížete Rákocyho, děda
nynějšího Františka Leopolda Rákocyho, který také nyní, když
to léta 1705. píši, maje přes třidceti tisíc svých rebellantův,
proti tomu rakauskýmu domu povstal, vzala, aspoň v krátkosti
zde připomenauti musím.

Když se jak minulýho tak i tohoto 1645. roku s císařem.
jakožto s uherským králem, a s tím Jiřím knížetem Rákocym
v městě Trnavě 0 pokoj rokovalo, k tomu Rákocymu od generála
Torstensona, také od krále franckýho vyslané poselství přijelo
a žádalo, aby on Rákocy připověděné sjednocení stvrdil a s císa
řem žádnýho pokoje nezavíral, nýbrž proti němu mocně bojoval.

') Správně:Fernamont.
22*
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Rákocy tu žádanau s králem franckým jednotu, již před tím dávno
učiněnau, nejenom stvrdil, ale taký švejdskýmu generálovi Tor
stensonovi, který tehdáž u města Brna ležel a město i pevnost
Špilberg dobýval, Zikmunda svýho syna s sedmi sty svého vojska
poslal, který nejenom svýmu otci připověděnau summu peněžitau
od toho generála Torstensona žádal, ale také ji od něho dostal.
Sám pak jeho otec Jiří Rákocy s ostatním vojskem svým, jehož
se tehdáž pět a dvaceti tisíc počítalo, až k městu Prešpurgu sice
se hnul, však obávaje se císařského vojska (nedbaje on na to, že
mu tehdáž Torstenson generála Duglasa s dvaumi tisíci švejdského
vojska k pomoci poslal) od Prešpurgu až k řece Váze zpátkem
ustaupil a víceji na zavření pokoje s císařem, nežli na zavřenau
s generálem Torstensonem & s králem franckým jednotu a další
válku myslel, jakož také skrze Zikmunda, syna svýho, Torstenso
novi vzkázal i to: Poněvadž jeho sedmihradské knížetství v nebez
pečenství velkém pozůstává a Turka, který pokoj císaři zdržeti .
a jemu také k pokoji Rákocyho přinutiti se zavazuje, velmi on
Rákocy se obává, protož že on Rákocy s císařem, chtěj neb
nechtěj, pokoj zavříti musí; který také v Trnavě, když se Ráko
cymu to, co míti chtěl, svolilo, zavřín byl, že pak mnoho kostelův
nekatolickým vzatých a Jezuvitům i jiným duchovním daných
bylo, jich zase devadesáte tři odňatých bylo a nekatolickým kněžím
postaupiti se muselo.

Obecný sněm na hradě pražském v přítomnosti královských
kommissařův: Vácslava knížete z Lobkovic (titul jeho nachází se při
sněmu léta 1643. držaném) a Františka Matiáše Karla z Šternberka,
na Bechyni, Sedlici, Horažďovicích, Zelený Hoře, Budyni, Libo
chovicích, Zálužanech a Krupý, J. M. Cské raddy, saudce zemského
dvorského maršálka v království českém atd., Jana Jindřicha Cha
novského z Dlauhé vsi, na Lázku') a Rabí, J. M. Cské raddy,
královského místodržícího a podkomořího v království českém atd.,
v pondělí Křižovau dne 22. máje měsíce se začal a dne 24.června
dokonán byl, na němž stavové čeští následující daň svolili:

Každé duchovní i světské kníže, které svůj knížecí dvůr
skutečně drží, má dáti 666 zlatých 40 krejcarů; každý církevní
i řeholní prelát, který biskupské čepice užívá a svých statkův
pozemských aneb peněz na aurocích přes deset tisíc kop míšen
ských má, povinnen jest dáti 133 zl. 20.; chudobnější prelát
80 zl.; každý klášter neb duchovních bratrův obydlí, které přes

') Nominativ L á.z 5k o.
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deset tisíc kop míšenských svých statkův aneb na aurocích peněz 1645
má 133 zl. 20 kr.; chudobnější klášter 80 zl.; každý kanovník
kterého koliv kostela 13 zl. 40 kr.; arciděkan 33 zl. 20 kr.;
každý hrabě i stavu panského pán, svých statkův aneb na aurocích
peněz přes deset tisíc kop míšenských mající 200 zl.; chudobnější
hrabě i stavu panského pán 120 zl.; každý rytíř přes deset tisíc
kop míšenských mající 133 zl. 20 kr.; chudobnější rytíř 73 zl.
20 kr.; skutečná císařská a královská radda 33 zl. 20 kr.; císařský
neb královský, také i krajský sekretář 26 zl. 40 kr.; knížecí
radda i také kanclíř 30 zl.; císařský komorní služebník, buchhalter,
futtrmistr, wagenmistr a jiný každý podobný auředlník 13 zl.
40 kr.; doktor jakéhokoliv učení, buď lékařský, pravní atd. 20 zl.;
agent, svau živnost v tomto království vedaucí 20 zl.; urozená
osoba, která žádných pozemských zboží neb statkův, ani deset
tisíc kop míšenských na aurocích nemá, také cizozemec urozený,
na tento čas v Čechách bydlící 20 zl.; císařský a královský taxátor,
deklamátor neb (dle starodávní češtiny) volavec, registrátor, konce
pista, také expeditor, každý z nich 13 zl. 40 kr.; advokát 20 zl.;
císařský, také i krajský kancellářský, podobně ingrossator 6 zl.
40 kr.; solicitátor 6 zl 40 kr.; děkan imožnější farář 12 zl.
40 kr.; chudobnější 6 zl.; každý možnější měštan v Městech
pražských, v Kutný Hoře, v Českých Budějovicích, v Plzně,
v Čáslavi, v Chrudimi, v Táboře, v Písku, v Loktu, v Rakovníku,
v Žatči, v Launech, v Litoměřicích, v Mělníku, v Mladé Boleslavi,
v Králově Hradci, v Domažlicích, v Klatovech, v Sušici, v Stříbře
a v Kadani bydlící dáti má 26 zl. 40 kr.; chudobnější v těch
nyní jmenovaných městech bydlící měšťan, který své řemeslo
provozuje 20 zl.; chudý těch měst měštěnín, který předce svůj
dům má 13 zl. 20 kr.; který by pak v takových a v těch městech
městěnín svého zakaupení neb domu neměl, avšak předce, řemeslo
neb živnost svau provozujíc, bohatý byl 20 zl.; chudý pak měštan,
domu svého nemaje 6 zl. 40 kr.; v jiných pak menších městech
českých, totiž v Českým Brodě, v Kolíně, v Mostu, v Německým
Brodě, v Vysokým Mejtě, v Poličce, v Peldřimově, v Berauně,
v Kníně, v Příbrami, v Rokycanech, v Ausiku nad Labem, v Nym
burce, v Jaroměři, v Bydžově, v Trutnově, v Královým Dvoře,
v Jachemstalu, v Šlakenwaldu, v Šenfeldu, v Bergraichenstainu,
v Jílovým bydlící měšťan bohatší 13 zl. 20 kr.; chudobnější
měšťan a řemeslník 10 zl.; chudobný měšťan v těch městech 6 zl.
40 kr.; který by měšťan v těch městech svého zakaupení neb
domu neměl, avšak předce, živnost provozujíc, bohatý byl 10 zl.;
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1645 který by svého zakaupení neměl a chudý byl 3 zl.; bohatý handlíř,
kramář neb kupec 200 zl.; jiný kupec, který ven z království
kupčí 60 zl. 40 kr.; kupec dvorský 100 zl.; apatykář 66 zl.
40 kr.; dvorský osvobozený řemeslník 13 zl. 40 kr.; poštmistr
13 zl. 40 kr.; šifmistr 10 zl.; mlynář aneb jeho mlejna nájemník
20 zl.; ovocník, sýrnař, překupník-a jiní obecní kramářové v králov
ských městech bydlící, byt oni ani svého domu neměli, ani měšťané
nebyli, každý dáti má 10 zl.; hostinský kuchař v královských
městech, byt ani měšťanem nebyl. 10 zl.; řemeslný tovaryš v větších
královských městech 1 zl.; v menších městech 30 kr.; krámský
mládenec v větších městech 1 zl.; krámský mládenec v menších
městech 30 kr.; navalač (sic), drvoštěp, nosič, posel & jakýkoliv
nádeník v větších městech neb královských 2 zl.; v menších králov
ských městech 1 zl.; školní mistr dítek neb mistrkyně 4 zl.; kantor
neb zpěvák, kostelník, zvoník i sakristián v královských městech
2 zl. 40 kr.; muzikář v těch městech 6 zl. 40 kr.; landkoěí neb
do ciziny jezdící vozka 6 zl. 40 kr.; plavec 4 zl.; hospodský.
krčmář i šenkýř neb šenkýřka v královských městech 4zl.; koníř
v těch městech 8 zl.; ládýř i karník každý zvlášť 6 zl. 40 kr.:
svobodník, svobodný rychtář, robotní man i dvořák svobodný
20 zl. 40 kr.; osoba buď hraběcí neb panská při jakýmkoliv dvoře
slaužící 60 zl.; rytířská osoba při dvoře slaužící 36 zl. 40 kr.;
městská osoba z větších měst rozená 6 zl. 40 kr.; městská osoba
z menších měst rozená 3 zl. 20 kr.

Každá kněžna, hraběnka, stavu panského paní, rytířka, vdaná
měštka, totiž každá manželka, toliko šestý díl daně, kterau její
manžel dáti musel, jest povinna dáti. Vdova pak jednu polovici
té daně, kterau by dáti musela, kdyby její manžel při živobytí
zůstával, složiti má; totiž kdyby ona za živobytí svého manžela
dáti musela 10 zl., v svém stavu vdovským toliko 5 zl. povinna
jest dáti.

Každá knížecího, hraběcího, panskýho, rytířskýho i městskýho
stavu osiřelá a nevdaná, však již svá leta mající osoba jednu
polovici té daně dáti má, kterau by její otec dle svého stavu
dáti musel; totiž kdyby její otec kníže dáti musel 666 zl. 40 kr.;
ona toliko 333 zl. 20 kr. dáti jest povinna.

Kdyby pak sirotci, mužského i ženského pohlaví, ještě svých
let nedosáhli, nýbrž pod poručenstvím dosavad trvali, tehdy po
ručník neb poručnice na místě sirotka neb sirotkův těch jednu
polovici také té daně složiti má, kterau by jich otec, kdyby při
živobytí byl, dle svého stavu a možnosti složiti musel.
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Každý jakékoliv vrchnosti poddaný a kde koliv usedlý dáti 1645
má 3 zl., 2 věrtelo žita a 2 věrtele ječmena; mistr ovčák 3 zl.,
2 věrtele žita a 2 věrtele ječmena; ovčácký pacholek 45 kr.,
2 čtvrce žita a 2 čtvrce ječmena; Žid přes 20 let starý 5 zl.
a ovsa 1 strych; Žid od 10 až do 20 let starý 2 zl. 30 kr. a ovsa
2 věrtele. Židovka přes 20 let stará 2 zl.; Židovka od 10 až do
20 let stará 1 zl.

Mimo této daně jiná také roku tohoto 1645., všem obyvatelům AcÍŠŠvJÉm'
království českého velice obtížná., accis jmenovaná, s'kodně se
začala; ale toliko do 1648. roku trvala; nebot J. Mt císař tomu 1648
vyrozuměje, že za celý rok z toho novýho accisu nic víceji nemá.
užitku čistýho, toliko 75000 rejnských, zem však česká velice se
skrze takový accis hubila, protož také ten tak škodné daně spůsob
v roku 1648. na poručení císařské svůj konec vzal a předešlá
zbírka z usedlosti zase nařízena byla, která. dosavad trvá.

Mnohemhorší accis léta 1700. dne 20. ledna na poručení 1709
císařské království českého páni stavové, chtěj neb nechtěj, k po- “33,333“
moci vybejvání všeobecných berničných (sic) přijmauti a z všechněch “"?jfl' "
potrav, jídla i pití, uloženau daň museli dávati všichni téhož
království obyvatelové. Tento accis poslednější před několika lety
spíšeji měl se začíti, že ale páni stavové dokazovali J. M. Cské
patrnau škodu velkau, která jistě skrze něj na království české
uvalena bude, protož také až do jmenovaného 1709. roku s ním
odloženo bylo, za panování císaře Jozefa, vezma on svůj léta 1709.
dne 20. ledna nešťastný začátek a trval až do 1714. roku, který- 1714
hožto roku dne 14. srpna měsíce, po uznalém zhubení skrze tak 3:3 1:3"
škodný accis a tudy nesnesitedlného od accis-slaužících ze všech Pre-tel ac
stran velikého sužování a uvedení obecného lidu do žalostivé
chudoby, ráčila jest J. Cská.a Kská Mt Karel, toho jména VI.,
2 své přirozené milostivosti a z vlastního hnutí ten nešťastný accis
zdvihnauti a v nic uvésti.

Po velký porážce císařského vojska u Jankova generál švejdský Frídhndza
Khenigsmark opanoval zámek Fridland; o té porážce neb bitvě "50.33“
čti vejšeji na stránce (sic) 1).

Generál švejdský Wittenberg měsíce října k městu Kutný KutnaHora
Hoře s vojskem svým přijda, od něho žádal, nechce li ono spáleno
býti, aby mu tisíc tolarů ihned složilo a na 3000 jistotu dalo;
tím upokojen byv, k Glacku městu odtrhl a vezma on své polní
ležení, v Haberswehru tiše ležel a odpočíval. Císařští vojáci ne

1) Viz nahoře str. 326.
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nadále .z Glacka vypadnauce, haberswertské předměstí zapálili
a utekli; je Švejdové stíhajíce, do 30 pomordovali, 20 ranili
a některý zajali. Z téhož předměstí oheň do města se dostal, je
zapálil, že sotva čtvrtý díl v celosti zůstal.

Žena v Praze dítě porodila, které dvěhlavy, čtyry ruce i 4 nohy
mělo a brzo umřelo.

Do města. Pardubic švejdské vojsko když se dostalo, je celé,
mimo 36 domův, také předhradí zámecké Spálilo.

Časté hromobití v Čechách bylo, krupobití a přívalovétrvali;
v Praze mnoho vojákův hrom pobil. V zimě veliký sníh napadl;
mnoho lidi i dobytka, do lesův a hor před Švejdy ustraněnýho,
zahynulo.

Léta 1646. Z města Chebu neb Hbu, jinak Egru, (kteréhožto
města vojanskou správu měl tehdáž nejvyšší Paradys) několik svo
bodných jezdcův vyjelo, kteří pustivše se až k Lipsku, švejdskýho
generála leiitnanta Mortaigne nazvanýho, který k generálovi
Torstensonovi, ještě tehdáž v tom městě na podagru ležícímu, od
generála Wrangla z Kadaně, města českého, velmi potřebné věci
s mnohými psaními, z nichž některá od švejdské koruny poslaná
byly, za městečkem Born ') řečeným téhož Mortaigny generála,
který svau stráž půldruhýho sta koní silnau u toho městečka státi
zanechal a sám s několika toliko jizdnými, domnívaje se v městě
bezpečném již býti, k Lipsku pospíchal, nenadále dne 8. měsíce
února v devátau hodinu před polednem chytili a? do Egru ho
přivedli, kdež jemu také hned v domě 11Černýho Nedvěda hOSpoda
i žalář vykázán byl. Ta pak všechna psaní, která se při něm
našly, nejvyšší Paradys arciknížeti Leopoldovi Vilímovi do Klatov
poslal. Generál Wrangl o zajetí toho svýho vyslanýho generála
leůtnanta Mortaigny zvěděv, žádného stání v Čechách, v nich toliko
jeden měsíc trvaje, neměl, nýbrž vezma své vojsko z Čech (hrad
však nad městem Mostem, Landsberg nazvaný, dobře svau stráží
za0patřil) mimo Březnici 2) skrze Foitland do tury'nské země táhl
a tam vojsku svému zimní ležení neb tábor zarazil. Z jara
dále do brunšvický & westfalský země přijda, mnohých měst se
zmocnil.

Když se to vojsko z Čech hnulo, za ním císařští i Bavorští,
sjednocení tehdáž byvše, od Klatov k Egm, potom i dáleji do

]) Správně: Borna.
") Nepochybně:Přísečnici.
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hesské země knížeti z Darmstattu, který s příbuznými svými 1645
Kasselánskými válku vedl, k pomoci společně pospíchali. Povolán
byl také k tomu císařskému a k bavorskému vojsku Melander
Hulcepíl, který málo před tím od kněžny kasselanské odstoupil
a při císařském vojsku službu vzal.

Císařští ačkoliv tehdáž dosti silní byli, však málo proti ne- CŠÍŠĚŠJŽÝ'
přátelům provedli; nebot nebyvše oni dostateěnau spíží opatření,
dne 13. července od Homburgu (při kterémžto městě proti Švejdům
několik neděl pořád leželi a jedno vojsko na druhé udeřiti nesmělo
z nedostatku spíže, kterau však ležení švejdské dostatečně zaopa
třeno bylo) z ležení svého k Grumberkui dáleji k Niddě ustaupiti
museli a vojsko před tím dosti již zemdlené, mnohem více zemdleli.
Švejdové pak po odjití císařského vojska do frankovské země zašli,
mnohých měst se zmocnili, biskupa wirczpurskýho a bamberg- Frankové,
skýho pod daň neb pod plat uvedli a nepřestávajíce oni na tom, 533133:
dále odtud až k Dunaji, potom i přes Dunaj se pustili, mnohá ““M""
města opanujíce. Pokaušeli se také tehdáž i o město Augšpurg,
však nadarmo, jimž císařští, přejdauce vodu, u Řezna města pří
činu k bitvě dávali, ale Švejdům bezpečněji vidělo se straniti.
Posledně, když generálovi Wranglovi Khenigsmark k pomoci přišel,
oba do Bavor vtrhli a tam opět velmi zle hospodařili; potom
pak oni do země švábské a císařští do falckrabství na zimu odešli.

To když se mezi císařským a švejdským vojskem v cizině Ci'iuižšíš'f
dálo, od rakauského vojska císařského, jehož vůdce byl hrabě svodům.
Buchaim, město Kremž obleženo bylo, které také dne 25. dubna,
když k němu on hrabě Buchaim z 12 kusův stříleti, zvláště od
šibeniěnýho vrchu, na nějž ty kusy od třích set mušketyrův taženy
byly, i také z 12 velkých moždířův ohnivý kaule do něho zhusta
házeti dal, císařským vzdáti se muselo, proto že toho města vo
janský švejdský kommendant odnikud žádné pomoci očekávati
nemohl. Vyslal sice on v čas toho obležení jednoho posla do města
Kornaiburgu, dvě míle od Vídně ležícího, s pohnutedlným psaním,

které do bochničku chleba zavřel a ukryl a v něm svau potřebu vzmb?
přednášel, také ižádal, aby jemu z města Kornaiburgu něco vojska
k pomoci poslal, s kterýmžto psaním ten posel v chlebě zavřeným,
štastně do Kornaiburgu přišel i také je téhož města švejdskýmu
kommendantovi náležitě dodal. Kornaiburgský kommendant nebidoholm
řiditel švejdských věcí vojanských v tom městě když psaní přečetl, '““
hned napsal odpověď, psaníčko do hole téhož posla chytře vstrčil
a toho posla s tím psaním do Kremže zpátkem poslal. Ipřihodilo
se, že několik císařských jezdcův neb vojákův jizdných toho posla
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1646 na cestě zastihlo, kteří ho k tomu nutili, ab_ jim do předsevzatého
místa, kam oni mínili jeti, cestu ukázal; a (dyž se on vymlauvati
počal, že ta cesta jest jemu nepovědomá, eden z těch jizdných
hůl z ruky mu vytrhl, ní jeho hřbet tak dl: uho hladil, až ji o něj
roztřepil, z které psaní vypadší, odevřeli a : něho vyrozuměli, že
z Kornaiburgu do Kremže žádná pomoc pos ati se nemůže. A tak
to město císařským vzdáti se muselo; před je hožto vzdáním generál

lámy;wachtmistr Susa '), kommendant města Brna, nejenom město Nyklš
“? purg, jinak Mikulov, které se jemu vzdali, Švejdům odňal, ale

také při tom městě na vrchu stojící zámtk mocnau rukau dne
2. dubna měsíce dostal, kommendanta švejdskýho s jinými vojen
skými auředlníky zajal, do Brna všechny 3 :.ebau přivedl a co on
vojska v městě i v zámku nyklšpurgském zastihl, ty všechny pod
císařský lid vojanský podstrčil. Také nejvyšší Vagy (sic) hrad

nov. Těšov Švejdům vzal.

go?: Maria Anna, císařovna římská, krále španihelskýho Filipa IV.
“** sestra, která dne 12. máje měsíce do devíti hodin s císařem při

večeři v městě Linci seděla, nenadále do mdloby padla & šest
kráte psotníkem i také posledně těžkau dušností obtížena ona
byvši, dne následujícího před šestau hodinau ráno v Pánu usnula;
která boleslavský Panně Marii drahý stánek neb trůn, kterau
před svau smrtí v svém vídeňském císařském obydlí pobožně

Eywyzctila, odkázala. Že pak ona tehdaž těžkým životem obtížena byla.
rvyfe-její tělo se odevielo a z něho plod živý, arcikněžna, vyzdvižena
_ ' i pokřtěna byla, která však po křtu svatém v krátkým čase
š umřela. — Dne 14. téhož máje měsíce tělo císařovny do kapu
_ cínskýho oděvu oblečeno, při němž také u levýho boku mrtvá
! arcikněžna odpočívala, z lincskýho zámku do kapucínskýho kostela.,

před městem Lincem stojícího, vezeno bylo, odkudž dne 24. maje
;thně vyzdvižena, dne 27. téhož měsíce k městu Vídni v šiífu po Dunajimu
to vod;připlaveno, o devíti hodinách v noci z šiífu vzato, na dva mezky
Šum až do země černým suknem přioděný vloženo, do kostela sv.
' Štěpána neseno, v něm na máry položeno, od 48 urozených pánův

z toho kostela vyneseno, v přítomnosti a s doprovázením vídeň—
ského biskupa, mnohých prelátův, kanovníkův i celého duchoven
stva až do kapucínskýho kostela neseno a v tom kostele v císař

5:32ským sklípku, od Mathiáše císaře vystaveném, pohřbeno bylo.
. Před svau smrtí několikráte ta císařovna ve smích byla napome

nuta, aby zázračný obraz Panny Marie staro—boleslavské k svému

1) Správně: S uis s a.
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místu navrátiti neprodlívala, což také po její smrti manžel její 1646

císař Ferdinand III. vykonal, jakž následující kapitola o tom 013203130"
svědčí menuta.

Generál švejdský Wittemberg, dostana z Švejd novau pomoc, Švejdovédo
od polských hranic do Slezska. proti císařskému generálovi hra- „3533ÍPŽÍ.
běti Montekukulimu, který tehdáž v Slezsku pevný hrad neb '“"Žfn'fow
zámek Graiíi'enštein i zámek Fridland s svým vojskem císařským
dobýval, neprodleně pospíchal, o jehožto příchozu zvěděv Monte
kukuli, do Čech k městu Turnovu se hnul, kam také generál
wachtmistr Pompej ') z Hořejšího Slezska i jiný generál se
svěřeným vojskem císařským přitáhnauti a. s Montekukulim spo
jiti se měli.

Generál Wittemberg přes hory české a slezské u Braumova
do Čech přitáhna, mezitím městem Braumovem &mezi městečkem
Policí vojska císařského (sic) zastihl, na ně nenadále udeřil, jich
mnoho pobil, do dvauch set jich zajal a mimo jiných kořistí, také
Montekukulovo stříbro dostal. Na to on Wittemberg nenadálau
a jistau zprávu dostana, že sedum tisíc císařského i něco polského
vojska pod generálem wachtmistrem, Hanau nazvaným, blíž Hořice
v kraji Hradeckým stojí, dne prvního října měsíce, vezma s sebau
toliko jízdné vojsko, pěchotu s vozy špížnými i s těžkými děly
u Petersdorfu, jinak u Zabraumových Petrovic, pozadu zanechal,
u večer k Dvoru Královýmu, půl druhé míle od toho císařského cumgqpo
ležení, přijel, následujícího dne ranním jitrem nenadále na císařské ““I"
udeřil, je rozrazil, mnoho jich zmordoval i zajal a všechny vozy,
také celé ležení jim vzal. Z bojiště tehdáž generál Dewagský 2)
do Královýho Hradce (jest to místo v kraji I-Iradeckým 13 mil od
Prahy vzdáleno) a jiní jinam ustranili. — K generálovi Wittem
bergovi když pěchota, špížní vozy i kusy od Zabraumových Petro
vic, jinak od Petersdorfu, přijeli, on projda díl země české a jí
velice zhubiv, do Moravy k Holomauci svým k polehčení & k po—Do Moravy
moci pospíchal a to město Holomauc dobrau špíží z Čech při- ŠŠŠŽŠŽÉÍÍ“
vezenau i dostatečnými potřebami zaopatřil, čině nový do Rakaus
vejpady. Na to od Holomauce do Hořejšího Slezska se obrátil,
město Opavu i jiná místa a města oblaupil. — Zatím císařští
v Čechách se shromažďovali a proti Wittembergovi opět sílili.

Mezi tím v městečku Waldersdorfu, půl druhé míle od Klad- 0m „„
ska ležícím, z neopatrnosti vyšel oheň času nočního, od kterýho “"$$“

') Správně:Pompejo.
') U Dudíka. (str. 234.): Dewaggy (sic.)
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1546 sto a devět osob uhořelo, mezi nimiž sedumdesáte samých dětí se
počítalo. Uhořela také tehdáž šestinedělka toho městečka paní,
i s dítětem svým v kolíbce ležícím. Mnoho zboží i koňstva, které
v tom městečku císařský generál Dewaj zanechal, také shořelo.

Povětříu V auterý dne 5. června měsíce okolo Prahy velké povětří,
mu" hřímání a hromobití se strhlo & na vinicích, na osení i na stro—

mích velké škody udělalo; nebot kusy ledu jako slepičí vejce padly.
Zdipm.“ Některý den před tím povětřím u brány Špitálská, jinak
“"“““ Pořické, v Novém Městě pražském, do čtyrmecítma sáhův, také

u brány Strahovské na Pohořelci v Praze do šestnácti sábův zdi
městské se rozválely, což snad nastávajícího neštěstí znamení
a jako předchůdce bylo; nebot Švejdově Menší Město pražské
po dvauch letech zrádně vzali a 0 Staré i Nové Město všemožně
se pokaušeli, však zmocniti se ho nemohli.

Toho také měsíce června takové povětří okolo Královýho
Hradce, okolo Pardubic, okolo Poděbrad i Nymburka bylo, že
nejenom dobytek strachem velice řval i křečkoval, ale také lidé
mnozí z veliké hrůzy ani státi, ani seděti nemohli, nýbrž na zem
padše, dlauhý čas, dokad se to povětří neutišilo, na ní ležeti
zůstali a mnozí, kříseni byvše, sotva zase k sobě, k svým smyslům
a k síle přišli.



Kapitola dvacátá 1).

Ferdinand IV., král českýv poslaupnosti XXIII., na hradě
pražským koruuau českau korunovaný, ještě za živobytí

pana otce svýho v Pánu usnul.

Císař Ferdinand III. dne 30. července běžícího 1646. roku 1646

v hodinu osmau před polednem s svým starším synem Ferdinan- „%;gfgú
dem Karlem, také s španihelským i benátským poselstvím a s do
provázeuím mnohých pánův vzáctných k Vyšehradský bráně když
přijížděl, od konšelských auřadův všech třích Měst pražských
slavně vítán, kdež jemu také městské klíče odevzdány byly a do
vyšehradskýho kostela svatých apoštolův Petra a Pavla, kdež mši
svatau pobožně slyšel, doprovázen byl. Odtud skrze Nové, Staré
i Menší Město pražské slavně jede., v jedenácte hodin před poled
nem na hrad pražský přijel, tam od královských místodržících,
před hlavním pak kostelem sv. Víta od kardinála z Harrachu,
arcibiskupa pražskýho, v přítomnosti pánův prelátův, kanovníkův
a celého duchovenstva počestně vítán byl. Městské kumpanie na
svých městských ryncích, každé Město na svém rynku v zbrani,
vinařové pak a nádeníci, jichž se do osmi tisíc počítalo, s staro
žitnými Žižkovskými zbraněmi a vojáci Waldšteinští před hradem
pražským v šiku vojanským do zbraně stáli.

V neděli dne 5. srpna měsíce, když jak vojanské, tak také Ferd'ngand_
městské kumpanie ranního času do hradu pražskýho přitáhly a na i.?"i'ím“Ě
trojí prostrannost, také někteří k dveřím kostelním i jinam, kde '“
by se lid obecní nejvíce shromážditi a nepříležitost činiti mohl,
všickni se postavili, v osum hodin ráno šest heroldův v jich oby
čejných oděvích do hlavního kostela pražského šlo, za nimiž
hrabě Popenhaim obnažený kord, Julia Jindřicha, knížete z Sas—
Lauenburku, syn zlaté jablko, kníže z Břehu sceptrum a kníže

') V konceptu (str. 67.)jmenujesetato kapitola dvacátou šestou
(XXVI.), patrně dle nějakého dřívějšího rozvrhu. Na.počátku jest pak prázdné
místos nápisem:Effigies Ferdinandi IV.
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1646 z Lobkovic korunu císařskau nesl; ty pak pány císař Ferdinand III. |
v svým císařským oděvu s arciknížetem Ferdinandem, synem
svým, v stříbrohlav oblečeným, také s doprovázením mnohých
vzáctných pánův, do kostela sv. Víta z svého královského obydlí
následoval, kdež se také kardinál z Harrachu, arcibiskup pražský,
s šestnácti preláty i s duchovenstvem mnohým nacházel a vejda
císař do toho kostela, před velký oltář, před nímž dva trůny,
jeden pro něho a druhý pro syna jeho, novýho krále českýho,
pod drahými nebesami postaveny byly, do svýho trůnu se posadil,
stavové pak čeští do kaple sv. Vácslava arcikníže Ferdinanda
uvedše, hned ho do královskýho oděvu oblekli a z tý kaple k trůnu
královskýmu před velký oltář vedli. Před budaucím králem mladý
hrabě z Trautmansdorífu obnažený kord, nejvyšší sudí zemský 1)
zlaté jablko, nejvyšší písař *) zemský sceptrum, nejvyšší purgkrabí
pražský 3) českau korunu & za králem nejvyšší zemský komorník *)
červenau čepičku nesl. Hned na to starobývalé ceremonie a zvy
klosti se dály a Ferdinand toho jména IV., arcikníže rakauské,
na království české v tom kostele od kardinála z Harrachu, arci
biskupa pražského, slavně tehdáž byl korunován, který po tak

Namatre: slavném komnování pět auředlníkův vojanských, totiž: nejvyššího
Wm ' Primonta, nejvyššího Passue, nejvyššího leůtnanta Šmida a od

Waldšteinskýho regementu hejtmana Šice na rytířstvo passoval;
Te Deum laudamus atd. Tě Boba chválíme atd. hlučně i zvučné
se zpívalo, z velké i z malé střelby se střílelo, na bání nad zá
meckau věží bubeník sedící bubnoval a nad ním na knoíiíku jiný
stoje, praporcem točil. Z kostela do královského obydlí navrátíce
se nový král s svým panem otcem, také kardinál hrabě z Harrachu,
arcibiskup pražský, španihelský i benátský legát neb posel, obědval,
podobně jiní vzáctní páni při dvanácti stolích seděli a bodovali.
Mezi obecný lid, kterýmu červené sukno, nímž cesta, po který
císař s novým králem šel, k rozebrání zanecháno bylo, za půl
druhýho tisíce zlatých rejnských stříbrná i zlatá mince se rozhá
zela i také červené a bílé víno !obecnýmu lidu k užitku teklo.
Následujícího dne císař s novým králem i jiní mnozí vzáctní páni
do Starého Města pražského do kolleje tovaryšstva Ježíšového
z hradu pražského přijeda, u nich obědval a tam se až do večera

*)Bernard Ignác hrabě z Martinic.
=)Přibík Jenišek z Újezda na Březnici.
') Jaroslav Bořitahrabě z Martinic.
') Sezima hrabě z Vrtby.
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zdržel, pioto že po obědě komedie držána byla. Na to dne 10.
téhož měsíce srpna v čtyři hodiny 2 poledne z Piahy k Linci
& odtud k Vídni císař i nový král český s svými dvory odjeli.

K tomu syna svýho korunováni císař Ferdinand III. s synem

svým Ferdinandem do Prahy přijeda, zázračný obraz Panny Marie;Imm
staro- boleslavské s sebau přivezli a věda o tom, že manželka jeho
Maria Anna, císařovna, před svau smrtí několikráte ve snách napo
menuta byla, aby ten sv. obraz do svého předešlého místa, totiž
do staro-boleslavskýho kostela navrácen byl, jej kapitole staro
boleslavské navrátil, který dne 19. srpna měsíce Šebestián Zbra
slavský, hlavního kostela pražskýho kanovník a pražskýho arci
biskupa official, do Staré Boleslavě s doprovázením Arnošta kardi
nála z Harrachu, arcibiskupa pražskýho, také s doprovázením jiných do
vzáctně urozených pánův a s processí slavnau počestně donesl,
kdež následujícího dne již jmenovaný pan kardinál zpívanau mši
svatau při tom zázračným obrazu slaužil.

Toho dne, totiž pátýho srpna, kterýho on Ferdinand IV. na
království české korunován byl, rakauské město Kornaiburg, kte
rého se Švejdové dne 8. dubna měsíce roku minulýho zmocnili
a je dosti silně náspy, také i zděmi upevnili, po vystálém osmi
týhodnův obležení, v němž se nejvyšší Koppi s svým švejdským
lidem mužně bránil, z nedostatku vojanské pomoci generálovi
Buchaimovi se vzdalo a do rukauch císařských se dostalo. Při
dobývání toho města dvanácte set císařských vojákův padlo, z ně
hož ještě toho dne. totiž v neděli dne 5. srpna v hodinu devátou
před polednem, 200 pěchoty a 150 jizdných švejdských vytáhlo
a ti všickni od císařských do města Velkýho Glogova doprovázeni
byli; kteří se pak mezi těmi Švejdy nacházeli, jenž předešle císaři
slaužili, Švejdům vzati a císařskému vojsku zase připojeni byli.
Po vyjití z toho města švejdských vojákův Hunoldšteinský rege
ment, aby v něm stráž držel, do něho položen byl. Podobně hrabě
Buchbam po dobytí toho města Kornaiburgu pevný zámek Rabens
burk, Štacz '), Štainu i jiné rakauské pevnosti a města Švejdům
odňal. Také v Čechách nejvyšší de Comitibus 9), Římanín, s nej
vyšším Valterem oblehnauce hrad Žirovici (sic) a hrad Lipnici,
které velkau míly od Německého Brodu stojí, obadva ty hrady
Švejdům vzali.

Sněm obecný v přítomnosti Rudolfa z Kolloredo, hraběte

1) Viz nahoře str. 334. pozn. ].
') Správně: de Conti.
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1646 z Valse, pána na Strakonicích, Opočně, Dobrý a Flaganech (sic),
Snimlzřf'"řádu Melitenského rytíře a nejvyššího mistra převořství v králov

ství českém, J. M. Cské tejné raddy, komorníka, královského místo
držícího, maršálka polního a nařízeného nejvyššího; také Sezimy
sv. římské říše hraběte z Vrtby na Vrchotových Janovicích, Ko
sový Hoře, Křesicích, Voticích, Červeném Hrádku a Míkovicích,
J. M. Cské raddy, komorníka, královského místodržícího, nejvyš—
šího komorníka a generála komissaře v království českém; též
Jana Jindřicha Chanovského z Dlauhé vsi atd., na hradě pražském
v pondělí dne 9. července začal se a v pátek dne 27. téhož mě—
síce se dokonal, na němž páni stavové v přítomnosti vejš nyní
dotknutých pánův císařských a královských komissařův tyto věci
svolili, totiž:

Jedenkaždý jakýhokoliv stavu, řádu a povolání (vynímajíce
toliko ty řeholníky, kteří se almužnau živějí, také co se v špitálích
masa a v kostelích vína při Službách Božích spotřebuje) z jedné
každé libry hovězího, telecího, skopového, ovčího, vepřového neb
svinského masa, buď že by to v kraji, neb v městech, městečkách,
zámcích, tvrzích, klášteřích, kollejích neb kde koliv jinde v krá
lovství českém bito a spotřebováno bylo, aby dal 1 kr.; z každýho
vědra vína domácího i přespolního jakéhokoliv, buď za peníze
vyšenkovaného neb doma od pánův & od jich čeledi spotřebova
ného 20 kr.; z každýho čtyrvěderního sudu piva bílého ipopeněž
ného, také ječného neb starého a hořkého, kde koliv vařeného
1 zlatý; a to všechno bez ujmy obyčejného městského dědičného vin
ného a pivného tácu neb platu rozumíno býti má, však aby pro
dolívku na šest věder vína sedmé vědro a na deset sudův piva
jedenáctý sud sražen byl.

Z všelijakého obilí, totiž z pšenice, z žita, z ječmena a
z ovsa, buď že by to z vlastního pole a aurody duchovním neb
světským vrchnostem neb poddaným náleželo, z desátkův, z naja
tého neb sice z jistého dílu jinému k osívání zanechaného pole
zklízenobylo, naskrze desátý mandel; a poněvadžvydání.neb
užitek jeho v rukauch Božích zůstává a obilí těchto nepokojných
let pro nedokonalé vzdělání rolí málo vynášejí, na zrně tedy
každý obyvatel dáti má pšenice 2 věrtele, žita 2 věrtele, ječmena
2 věrtele, ovsa 3 věrtele;

z každýho nasazenýho rybníku z jedné každé kopy kaprův
násady po 10 krejcařích; z každýho kamene vlny, která. se prodá
20 kr.; z každýho centnýře másla prodaného 1 zl.; z každýho
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centnýře sejra prodaného 35 kr.; z každýho sáhu dříví prodaného 1646
5 kr.; z každýho voru dříví prodaného, totiž z jednoho menšího
voru, z něhož by při nejmenším jeden sáh polen vzdělán býti
mohl, 5 kr.,z prostředního voru 6 kr.; z největšího voru 7 kr.;
z každýho páru bot na kramíiecích 20 kr.; z bot prostých bez
kramflekův 5 kr.; z každýho páru střevíc na kramiiecích 6 kr.;
z každýho páru střevíc sprostých 1 kr.; z každýho páru pantoíií
3 kr.; z každé pinty palenýho 3 kr.; z každé pinty medu pícího
3 kr. 1).

Dne 26. měsíce února městys Lipnici, také i zámek, v Čechách “pixi"
vojsko císařské velice zkazilo.

Léta 1647. Března měsíce kurfiršt bavorský od J. M. Cské 1647
odstaupil a s korunau franckau i s švejdskau v jednotu všel; což ŘĚŽŽÝd
mnohým rozumným k velkému podivení bylo, že ten kurfiršt od 023153?
rakauskýho domu tak nenadále a tak škodně se odcizil.

Někteří vůdcové bavorského vojska císaři věrnější, totiž: Jan
Dewertg), Špor3) a Kraiz 4), po tý učiněné jednotě od toho kur
firšta odstaupili a z Bavor k císaři odjeli, který on kuríiršt na
všechny strany po Čechách stíhati a hledati dal a nemoha je do
honiti, vůbec za zpronevěřilý je vyhlásil; oni ale, na to nic ne
dbajíce, službu vojanskou 11J. M. Cské vzali a proti bavorskýmu
kuríirštu i proti s ním sjednoceným mužně bojovali.

Ferdinand císař dne 23. máje měsíce z Vídně do Prešpurgu 3:53:33“
vyjel a tam dne 26. téhož měsíce věci potřebné budaucího krále jel
uherskýho, syna svýho se tejkající, stavům uherským přednášeti
dal, kteří po bedlivém považování dne třetího měsíce července
staršího císařskýho syna Ferdinanda, již minulýho roku koruno
vanýho krále českýho, za svýho krále uherskýho vyvolili, takové
volení císaři oznámili i k nově volenýmu králi Ferdinandovi po
třích dnech hrabě Badyany 5) s slavným poselstvím uherským do
Vídně poslali, aby tomu Ferdinandovi, nově volenýmu králi, takové
jich volení oznámil i také ho do Prešpurku d0prov0dil. Ferdinand,

]) Tím končí sevrkp. p. 1331.a. následujícílist celý jest prázdný.
Mělo zde patrně býti ještě něco doloženo, čeho Beckovský na tu chvíli před
rukama při spisovéní neměl.

') Správně:de Wert.
') Nepochybně Špork.
') U Dudíka (Schweden264.).Cratz.
5) Správně: Bathiany.

Romanian Poniky-něn. s. 23
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1647 korunovaný král český, takové volení přijmu, z Vídně dne 8. června

K?:uši?? (toho dne bez přestání pršelo) do prešpurgskýho zámku přijel.
MÁŠ? Ačkoliv k tomu korunováni den 13. června měsíce nařízen

OhoůvPrešbyl, že pak dne pátýho téhož měsíce z neopatrnosti velký oheň
pum... v tom městě vyšel, skrze nějž v městě osumdesáte a v předměstí

čtyrmecítma domův, mimo mnohých osob, koňstva i jiného dobytka
shořelo mnoho, protož takové korunováni do dne šestnáctýho června
odloženo bylo, kterýhožto dne po sedmý hodině ráno císař s českým
králem na koních, také s celým dvorem svým z prešpurgskýho
zámku do města přijedauce, do hlavního kostela sv. Martina i do
sakristie vešli, kdež císař, oblekna se v raucho císařské a na hlavu
císařskau korunu vstaviv, k velkýmu oltáři, v levý ruce sceptrum
a v pravý zlaté jablko nesa, přišel a do svýho císařskýho trůnu
se posadil, kdež od něho hrabě truksas sceptrum a hrabě Fir
štenberg zlaté jablko vzali, margkrabí pak badenský podušku, na
kterau císařská koruna měla býti postavena, držel, kdež také
hrabě Khevenhiller, nejvyššího hofmistra auřad zastávaje, štab
aneb císařskau hůl, a císařskýho dvora maršálek obnažený meč
držel. Za císařem po malé chvíli král český Ferdinand IV., maje
na sobě sv. Štěpána, krále uherskýbo prvního, oděv, také z sakri
stie vyšel, před nímž hrabě Palfy nesl sceptrum neb královskau
berlu, hrabě Forgač nesl kříž, hrabě Badiany (sic) nesl zlaté ja
blko, hrabě Čaky nesl meč sv. Štěpána, uherského krále, v pošvě
skrytý, království uherského palatin Jan Draskovich nesl korunu
uherskau, hrabě Seryn 1) nesl obnažený meč a hrabě Nadazdy
jakožto nejvyšší hofmistr uherskýbo království nesl štab neb hůl
královskau.

33,333“ On Ferdinand, český král, přijda do prostřed kostela sv.
“ŽÍĚŠÍÁO'Martina, do svýho trůnu se posadil, mše svatá zpívaná slaužiti

se začala, ku korunování se přistaupilo, před kterýmž palatin
království uherského přítomných uherských pánův stavův třikráte
se tázal, zdaliž chtějí, aby Ferdinand, král český, na království
uherské byl korunován? Kteří jednosvorně když pokaždý odpově
děli, že chtějí, aby komnován byl, hned dle starobylé zvyklosti
korunován byl, Te Deum laudamus se zpívalo, bubnovalo, traubilo
a z všechněch kusův na zámku se střílelo.

1:31:33,33 Po vykonání toho korunování císař Ferdinand do vozu se
duo. posadil a na zámek odjel. Král pak v nově korunovaný po cestě

prknami a červeným, bílým i zeleným suknem přikrytými z toho

*) Správně Zrinský Mikuláš.
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hlavního kostela sv. Martina až do Františkánskýho kostela, dosti
daleko, pod uherskau korunau v oděvu královským šel, při němž
po pravý straně arcibiskup ostřehomský, po levý straně palatin
uherský, za nimi legát španihelský i benátský, také jiní vzáctní
páni šli, po kterýžto cestě mezi obecný lid stříbrná i zlatá mince
se házela a to sukno, kterým po cestě položená prkna přistřená
byla, také tomu lidu k rozebrání se zanechalo. Nový král uherský
do Františkánskýho kostela vejde, do svýho trůnu se posadil
a obnaženým mečem deset uherských pánův na rytířstvo pasoval.
Z kostela ti všickni vyjdauce a král, arcibiskup ostřehomský,
palatin království uherského, španihelský i benátský posel, také
jiní páni na koně vsedavše, (legát papežský v klášteře zůstal)
z města, král vždyckny korunu měl na hlavě, jeli a přijedauce
za město k jednomu schválně vyzdviženěmu, červeným, bílým
a zeleným suknem okrášlenému lešení, z koně zstaupil, na lešení
s jinými přítomnými a s potřebnými vešel, do trůnu se posadil
a z jeho hlavy palatin království uherského korunu vzal. Arci

1647

biskup ostřehomský, Jiří Lippaj, v počtu třidcátý osmý, k novýmurtm.:
králi přistaupil, přísahu četl a král stoje, dva přední prsty pravé ?amWĚona.
ruky zdvižený držel a přísahau stavům uherským se zavázal, že
všechny království uherskýbo svobody, nadání, milosti atd. potvr—
diti chce; na to se z velký, také i z malý střelby střílelo. Když
palatin tomu králi opět korunu na hlavu vstavil, on král, arci
biskup ostřehomský, palatin i jiní páni z lešení sejdauce, na koně
se posadili a dáleji skrze předměstí v prostřed jizdných i pěších
vojákův, jichž několik set bylo, k obyčejnýmu vojsku, tak jako
jiní předešlí králové uherští činívali, jeli, kdež také deset uher
ských pánův, z nichž každý jeden praporec držel. na kterých
desíti zemí k uherskýmu království přináležejících erbové vyma
lování byli, totiž jedné každé země erb na jednom praporci nama
lován byl; nesl také před králem jeden duchovní kříž velký, čímž
se dokazuje, že král uherský jest a býti má apoštolský. K tomu
vršku když se přijelo, na něj král na koni sedě vyjel, meč sv.
Štěpána, uherskýbo krále prvního, z pošvy rychle vytáhl, s koněm
se třikráte zatočil a s tím obnaženým mečem kříž dělaje, čtyry
díly světa požehnal, tím králové uherští věděti dávajíce, že krá—
lovství uherské ze všech čtyr dílův světa před nepřátely hájiti
a je Opatrovati chtějí a budau. Od toho vršku král ivšickni páni
s ním do zámku jeli, který když se již k stolu posadil, teprva
palatin korunu uherskau z jeho hlavy vzal a na drahý polštář
ji postavil. Při stole na nejpřednějším místě seděl císař, jemuž po

23"'
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1647 pravý straně stál truksas císařský; pak seděl nový král uherský.
ŽÉŠAŠŠJ.po něm kardinál hrabě z Harrachu, arcibiskup pražský, legát
Fm“ papežský, španihelský i benátský posel; po druhý straně seděl

arcibiskup ostřehomský a palatin uherský. Císaři k službě sta'l
margkrabí brandeburgský a králi hrabě Forgač slaužil; toho dne
obyčejné věci jako při korunování jiných králův uherských dály
se a veselost rozličná se konala. — Následujícího dne páni uher
ští k vyslyšení před císaře předstupovali a své žádosti přednášeli;
téhož pak dne císař hraběti Palfymu hrabství prešpurgské, které

agggfmkějeho otci, synům i vnukům císař Rudolf II., vynímaje toliko město=**-Nf!i hrad Prešpurg, daroval, potvrdil a na jeho všechny po meči
v rovné linii zstupující dědice rozšířil.

(;;-“do Dne 18. června měsíce císař, také uherský i český král,
“" PW“—s doprovázením mnohých uherských i jiných pánův, z Prešpurgu

ráno vyjedauce, toho dne v šest hodin před večerem do Vídně
šťastně se navrátili a hned on císař hrabě Šlika, vojenskau nejpřed
nější raddu, do Českých Budějovic spěšně vyslal a na místě Leo
polda Vilíma, arciknížete rakauského, který na žádost španihelskýho
krále do Nydrlandu odjel, Melandra Hulzopíla za nejvyššího
polního neb vojanskýho auředlníka, daje mu k pomoci Lamboje,

3323103; dokad by sám osobně on císař do pole nepřijel, ustanovil. Na to
in!. on císař v sobotu ráno dne 31. téhož června měsíce s malým

toliko dvorem také do Budějovic Českých přijel a při zhlídnutí
Třeboňskésvého vojska dne 18. července Jana de Wert po poledních za

rov—Lgenerála nad jizdnými ustanovil a panství Třeboňské jemu daroval;
nejvyššího Šporka generálem polním maršálkem leiitnantem (sic)
nejenom učinil, ale také jistau summu peněz jemu dáti nařídil.
Nacházelo se tehdáž jízdného i pěšího vojska císařského jeden—
mecítma tisíc, mimo těch pěti tisíc, kteří při generálovi Pompe
jovi v Štýrsku stáli, na který se také každodenně očekávalo.

ÍŠĚĚŠJÍŠZTomu císařskému vojsku dne 6. července přivezeny byly peníze
zVídně, kde tehdáž cizozemští kupci sto tisíc, dvorští vídeňští
kupci padesáte tisíc, měšťané vídeňští také padesát tisíc a dvorští
krejčí tisíc zlatých složivše, císaři je dáti museli.

33013553 Švejdský generál polní maršálek Karel Gustav Wrangel,
lehu. procházeje se opět v švábské i v frankovské zemi, několik měst

se zmocnil a vezma také město Šwainfurt, od něho k českým
hranicím pospíchal, k městu Chebu, jinak k Egru, dne 19. června
s svým vojskem švejdským nenadále se přiblížil a dne 20. i 21.
téhož měsíce je oblehl i příčinu dal, že téhož města vojanský
řiditel a správce František Paradys předměstí toho města spáliti
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dal a s svými císařskými v tom městě ležícími vojáky, jichž se 1647
jak jizdnýcb, tak také pěších do půldruhého tisíce nacházelo,
také s chebskými měštany a s jinými toho města obyvateli
k dostatečnému odporování se postavil, hotov jsa do posledního
muže Švejdům odporovati. Dne 24. a 25. téhož června měsíce
Švejdově mezi Hořejší a Říšskau branau na město Egr z velký
střelby hustě stříleli i také velkau škodu na zdích městských
činili; podobně při bráně Ovčí i také na Špitálským vrchu za
zámek kusy svý neb velkau střelbu postavili & Černau bránu
z nich tuze dosahovali i také ohnivý kůle do města házejíce,
nimi velký oheň v městě spůsobili, jejž obležení nejenom časně
uhasili, ale také z města na nepřátely Švejdy vypadše, jim velkau
škodu v jich vojsku učinili. Ačkoliv tehdáž Švejdově skrze nena
dálý a několik dnův trvající deště v svém předsevzetí velikau
překážku měli, však předce tak mnoho v těch dešťových časích
neb nečasích spůsobili, že až k náspům městským se dokupali
i také dne 31. června znova ohnivými kulemi dvakráte to město
zapálili, ač sice ten oheň pokaždý uhasen a z města na Švejdy
také nový vejpad učiněn byl. Na to generál Wittemberg s dílem
švejdského vojska generálovi Wranglovi před Egr k pomoci přišel
a k zdím městským z osmí velkých kusův nejenom opět stříleno
a z dvauch mořdířův ohnivými kulemi do toho města házeno bylo,
ale také zdi městské od havířův, jichž z Greslingu (sic) do sta
osob k tý práci přivedených bylo, podkopávané byly.

Dne 6. července opět Švejdově mnoho kamenných i ohnivých
kaulí do města vhodili, město zapálili a je tak sužovali, že nejvyšší
Paradys dne 11. i 12. července o vzdání téhož města mluviti
začal 9. aby s všemi císařskými vojáky, s všemi svými věcmi, také
s některými egrskými obyvateli i s jich zbožím z města svobodně
k císařskýmu vojsku vyjíti mohl, žádal. Poněvadž ale generál
polní maršálek Karel Gustav Wrangel k tomu přivoliti nechtěl,
protož poručil ihned on v podzemních skrejších, skrz předřečený
havíře vykopaných, složený prach zapáliti, dřevěný ošpičatěný
do země vsazený kůly z země vytahati, je rozházeti a k městu
mocněji nežli kdy prve stříleti; jemuž také obležení mužně nejenom
při městských zdích odpírali, ale také v rozličných ulicích příkopy
dělali proto, aby, kdyby se nepřítel zdí městských zmocnil, pro
ty příkopy tak snadné dáleji do města vjíti a jeho se zmocniti
nemohl. Dne 14. července mínili sice Švejdově to město autokem
dobývati, že ale zdi městské střelbau dostatečně položené a rozva
lené nebyly, protož on generál Wrangel opět zhusta k nim stříleti

K městu
stříleli.
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a je lípe rozváleti poručil, také tehdáž ohnivý kůle do města
házeti dal. Nejvyšší Paradys poznávaje, že nedlauho Švejdům odpo—
rovati bude mocti, opět o vzdání toho města s tím generálem
Wranglem rozmluviti žádal, také i to vyžádal, že k němu do města
dva nejvyšší, totiž mladší Wrangel & Braun, od toho generála
polního maršálka Wrangla posláni byli, kteří ačkoliv tomu Para
dysovi dovolili, aby on z města s svým vojskem císařským i také
s svým zbožím vytáhl, však že mezi těmi dvaumi švejdskými
nejvyššími & mezi Paradysem škodlivá hádka povstala, ti tedy
dva nejvyšší švejdští bez všeho vyřízení z města do svého ležení
se navrátili a na to v středu dne 17. července ráno v čtyry

0 hodiny z desíti velkých kusův zdi městské dáleji Švejdové rozva
lovati počali, na dvauch místech zdi prachem rozhodili a na město
s rozvinutými praporcemi (sic) autok učiniti mínili i také se již
k městským zdím blížili. I vida to nejvyšší Paradys, k generálovi
Wranglovi opět poslal a jemu bez dalšího rokování město i sám
sebe na milost i na nemilost vzdal. Generál Wrangl byv dobře
s tím Spokojen, dvě brány městské hned s lidem svým švejdským
obsadil, nejvyššího Paradysa s přednějšími vojanskými auředlníky
císařskými is jich špížnými vozy o polední z města svobodně
propustil, ostatní pak nižší auředlníky s jich pozůstalým vojskem
císařským, kdež se samých jizdných tři kumpanie, pět kumpanií
dragaunův a třidceti kumpánií pěchoty nacházelo, zajal & jiní při
svý švejdský armádě službu dal, kterau také oni chtíce neb
nechtíce přijmauti museli; a tak to město Egr po svém osum
a dvaceti dnův obležení do švejdských rukauch se dostalo. V čas
obležení toho města Švejdové čtyry hejtmany a přes čtyry sta

_ mužův ztratili; z obležených pak čtyři měšťané zabití & padesáte
dva ranění se počítali. Vojákův pak v tom městě do čtyr set
zmordovaných i raněných se nacházelo. Velké střelby 11910 do
Egru se učinilo, 100 granátův bylo vhozeno i kamenův mnoho.

Po vzdání toho města dvamecítma tisíc zlatých rejnských
měštané chebští neb egrští Švejdům složiti museli, mimo toho
všeho zboží, které se do města od okolních obyvatelův svezlo,
a mimo toho zboží oni Švejdové také následující kořisti dostali
v tom městě, totiž: čtyry železný kusy, kteří tříliberní kaule
nesly, jeden železný kus, který liberní kauli, jeden mosazný kus,
který pětliberní kauli, jiný mosazný kus, který čtyrliberní kauli,
dva mosazný kusy, kteří po půlčtyrliberní kauli, devět mosaz
ných kusův, kteří liberní kaulí, jeden mosazný kus, který tři
čtvrtliberní kauli, dva mosazný kusy, kteří půlliberní kanli, dva
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mosazný kusy, kteří čtvrtliberní kauli, jednu mosaznau haufnici,
jinak haubici, která padesát liberní kámen a jeden kammerštuk,
který deset liberní kámen nesl. Dáleji našlo se také vtom městě
devadesáte a pět centnýřův ručničnýho prachu, čtyry centnýře
zapalujících knotův, jinak luntův, dvaceti tisíc kulek olověných do
mušketův přináležejících, tři centnýře sanytru, dvě stě čtyryceti
dvě kaule do kusův, tisíc čtyrliberních kaulí, půldruhého tisíce
menších kaulí, čtyry železný moždíře, třidceti tuplhákův, čtrnácte
kartáčův do haufnic, šedesáte kartáčův do kammerštukův, dvanácte
ohnivých kaulí po třidcíti librách vážících, šedesáte tři šturm
hefeliny, čtyry saudky hřebíkův, tři sta padesáte dvě sekery, dva
železný a dva mosazný roztržený kusy; čtyry sta strychův pšenice,
tisíc devět set sedmdesáte sedm strychův mauky, osm tisíc sedm šet
šedesáte šest strychův žita, pět set devadesáte dva strychy ječmene.
a sladu, dva tisíce dvaceti pět strychův ovsa, třidceti sudův piva,
sedum tisíc a čtyry sta. liber chleba a deset tisíc osum set liber
dvakráte pečenýho chleba. — Po vzdání toho města nejvyšší
Vanke (sic) ]) s regementem svých dragaunův do města vše], roz
valené zdi městské opravovati a město mnohem podstatněji, nežli
ono prve bylo, pevniti dal.

Císař blíž Českých Budějovic své vojsko stojící ještě před
vzdáním města Egru zhlídna, s ním se k Plzni hnul, chtěje oble—
ženým Egrským k pomoci přijíti; že ale mnohý cesty, kudy ono
jíti mělo, zasekané našel a ty se prosekávati musely, ano také
někde dosti daleko obcházeti se muselo, protož on se obmeškaje,
v čas potřebný k pomoci těm Egrským dle svého mínění přijíti
nemohl. Toho času on císař, od města Plzně k Egru s vojskem
svým se blíživ, jistau zprávu dostal, že město Egr dne 17. čer—
vence Švejdům se vzdalo, hned stím vojskem svým k městu
Šlakenwaldu,jinak k Slavkovn, se hnul, kde ono dne 24. července
za dva měsíce žold dostavši, odtud k Falkenovu, tři míle od Egru
vzdálenýmu, pospíchala, v pátek dne 26. téhož měsíce k zámku
falkenovskýmu dvě hodiny pořád tak hustě z kusův stříleno bylo,
že v tom zámku ležící Švejdové císařským jej vzdáti a. z něho
vyjití museli. Odtud vojsko císařské ještě toho dne k městečku
Kulmu se hnulo a následujícího dne sobotního skrze lesy k městečku
Nehenic') nazvanému přišedši, do šiku vojanskýho se postavilo
a přímo k Egru v tom šiku pořádně táhlo &pospíchalo. Švejdové

1) Viz nahoře str. 291. & pozn. l
u) ?
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1647 o jeho příchozu časně zvědíce, hned u řeky Egrky, jinak u Ohře,

123535!- se položili a vrch Šibeničný, také jiný příhodlný vrchy, opanujíce,
“m císařské očekávali & když císařští k tý řece se přiblížili, Švejdové

na ně a oni na Švejdy z kusův hustě stříleti počali. V neděli
ráno dne 28. července generál Jan de Wert z Wertu s levým
křídlem císařského vojska skrze tu řeku Egrku, jinak skrze Ohru,
ačkoliv Švejdové proti němu hustě stříleli, přímo proti Švejdům
šel, kteří obávajíce se, aby celé vojsko císařské na ně neudeřilo,
z Šibeničnýho vrchu, podobně i z jiných okolních vrchův celé
vojsko své k tý řece strhli a k bitvě se hotovili. Generál Hulzepň
vida, že Švejdové Šibeničný vrch Opustili, hned pravé křídlo vojska
císařského na ten vrch vésti, jej s ním i s několika kusy osaditi

03351325,a na Švejdy z těch kusův hustě stříleti dal, což se také z švejdské
" ““*- strany proti císařským dálo.

Toho ještě dne před večerem císař Ferdinand v jedný při
vrchu ležící tvrzi, která Ottovalskýmu tehdáž příslušela a při
náležela (ten Arnošt, ',Ottovalský následujícího roku Švejdům cestu
do Menšího Města pražského nejenom ukázal, ale také sám osobně
času nočního do toho Města zrádně je uvedl) obydlí sobě vyvolil;
v něm sotva půldruhé hodiny bydlel a již Švejdové sto mužův
silní do císařského vojanskěho ležení z města vypadli, jimž ale
ihned cesta zpátkem ukázána byla. Opět dne 30. července před
svítáním nejvyšší Helm, jinak Helmond, mladší Wrangl některý
tisíc jizdných svýho švejdskýho lidu od pravého křídla vezma,
s nimi řeku Ohři neb Egrku přešel a na stráž levého křídla císař
ského s takovau mužností udeřil, že ta stráž do utíkání dáti se
musela; na to ihned on s třími regementy na Charváty, na dra
gauny, na stráž císařskau i na obydlí císařské tak mocně a kvapně
udeřil, že císařští dosti činiti měli, aby císaře hájili; nebot tehdáž

33:31:15: ti Švejdové, chtíce císaře zajmauti, již až k mostu té Ottovalské
jenprisel.tvrze, kde císař bydlel, přišli a spíšeji za nepřátele poznání nebyli,

poněvadž obyčejného císařského traubeni a bubnování užívali, dokad
na císařskau stráž stříleti nezačali. Toho času císař jistě vpatrném
byl nebezpečenství a o málo chybilo, byl by se ou do rukauch
švejdských dostal, kdyby nejvyšší Lewenštein s ostatními svými
osmi praporci jizdnýho lidu (dvě kumpanie jeho, které stráž při
císaři držely, již tehdáž od nepřítele při jeho přes řeku přejití
rozehnané a zahnané byly) nebyl se Švejdům před oči postavil
a první střelbu vytrvaje, s pomocí charvátskau i dragaunskau,
kteří upamatujíce se, na hřbet nepříteli přišli, na ty Švejdy tak
mužně nebyli udeřili. Do třích set pobitých, raněných i zajatých
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Švejdův tehdáž se počítalo a s ostatními on nejvyšší Helmond 1647
mladší Wrangl sotva přes tu řeku k svým Švejdúm se navrátil.
Císařští pak v tý porážce toliko jednoho charvátskýho rytmistra
& třidceti sprostých vojákův tehdáž ztratili 1).

Když císařští jedenácte dní blíž města Chebu již stáli 03:5“ gg
a z kusův k zdím městským mnohokráte ač darebně stříleli, po- 11"
sledně uznávajíce, že to město Švejdům bez velký ztráty lidu
svýho, poněvadž tu silná armáda švejdská ještě stála a město
hájila, vzíti nebudau mocti, ano také velký nedostatek spíže již
tehdáž trpěli, dne 8. srpna měsíce před svítáním, vyslavše napřed
v noci všechny špížný vozy, děla i všeliké vojanské tihoty, z ležení
se zdvihli, zpátkem k Falkenovu i k městu k Loktu pospíchali,
kam také dne 11. téhož měsíce přišli & odtud zase k Plzni se
hnnli; generálstvo v městečku Tauškově nad řekau Mží neb Stří
brkau míli od Plzně, své ležení mělo a císař Ferdinand do města “"$$
Plzně se schránil. Podobně armáda švejdské. dne 12. téhož měsíce dšvdd0v6_
srpna od Egru se hnula, při khenigswartským šancu lesy prošla duhu.“
a následujícího dne u města Planý se položila, kde také generál
stvo švejdské sobě ležení zarazilo. Císařské vojsko, zanechaje
císaře v Plzni, od Tauškova k Planý se hnulo & dne 18. srpna
míli od Planý na jednom vrchu blíž tvrze Tribe19) nazvané (tu
tvrz již tehdáž Švejdové v svý moci měli) celé se položilo, k tý
tvrzi od hodiny druhé z poledne z děl velmi hustě až do večera
darebně střílelo, proto že Švejdové 3 kusy svými té tvrzi na pomoc
přišli a z nich tuze císařským odpírali. Následujícího dne opět
císařští tu tvrz mnohem mocněji nežli minulýho dne dobývati
počali a poslednělautok na ní učiníce, jí se zmocnili. vní jednoho
toliko fendricha a dvaceti mušketyrův, kteří tak silně císařským
odpírali, mimo naděje zastihli, fendricha zajali a těch 20 muške
tyrův bez milosti zmordovali.

Dne 20. srpna měsíce císařští na Švejdy udeřili a 8 1111111cmua a.
bitvu svedli, vníž nejvyšší Wilhelm mladší Wrangl tak nebezpečně Švejdu'n.a“
byl střelen, že následující noci umříti musel od tý rány. Také
tehdáž mimo toho Wrangla jeden nejvyšší zástupník neb leiitnant,
dva generálové kvartyr-mistři, tři leůtnanti a mnoho nižších
auředlníkův i sprostých vojákův z strany švejdské padlo; raněných
pak Švejdův nacházelo se také mnoho, mezi nimiž byl nejvyšší
Raab, tři majorové, šest rytmistrův, osum leůtnantův, deset kar

') Dndík Schweden str. 248.
') Triebel = Třebel.
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netův, jeden kvartyrmistr, několik nižších auředlníkův a do 189
sprostých vojákův. Z císařské strany téměř tolik vojákův jako
Švejdův na bojišti padlo, ačkoliv třinácte praporcův císařští
Švejdům tehdáž odňali a bitvu obdrželi.

Dne 28. srpna v středu zajali Švejdové dobytek hovězí, také
i koňstvo před samau branau Svato-Jilskau u města Rakovníka
a dne 31. téhož měsíce oni přijedauce, všechno oblaupili a město
zapáliti chtěli; ale že měšťané uvolili se jim na každý měsíc
říšských tolarův (sic) dáti, od svého zlého předsevzetí oni upustili
a stráž do města pro obranu jeho položili.

Když Švejdové město Egr dobývali, generál Golč a generál
Popenhaim s jinými vzáctnými pány dne 30. června měsíce 11ge
nerála polního maršálka & Měst pražských vrchního vojenskýho
auředlníka neb kommendanta, u hraběte Kolloredy, při obědě za
příčinau nejvyššího Šperreitera nejenom velmi důtklivými slovy se
pohodlí, ale také na pistole se pobídli a vyzvali. Takové neštěstí
ačkoliv generál Kolloredo předjíti chtěje, při všech branách nařídil,
aby z těch dvauch generálův žádný z brány a z města ven puštěn
nebyl, nicméně předce generál P0penhaim, který generála Golče
na pistole vyzval, branau Strahovskau, spíše nežli takové nařízení
do tý brány přišlo, s Krištofem hrabětem z Waldšteina vyjel,
generál pak Golč s Čabelickým skrze odevřené místo na Hrad—
čanech za kapucíny, kde se tehdáž zdi městské stavěly, poněvadž
z města žádnau branau vyjetí nemohli, v půl hodině po generá
lovi Popenhaimovi za město vyjel & kde by on Popenhaim na
něho očekával věděti chtěje, hněvivč ho hledal a proti Prašnýmu
mostu také ho našel. Popenhaim zhlídna generála Golče, hned
svýho koně proti němu rozjel, na Golče střelil a jeho se chybil,
vytrhna pistoli druhau, podruhý na něho, podobně té chvíle také
Golč na Popenhaima ponejprv střelil. Popenhaim vystřeliv obě
svý pistole a vida Golče, kterýžto Golč ještě jednu pistoli k vy—
střelení měl, čerstvě na koni ještě seděti, do utíkaní se dal; ale
sotva sto krokův ujel, z koně, byv on smrtedlně střelen, zpadl
a umřel. Generál pak Golč toliko skrze levau ruku neškodně
a kůň jeho do krku škodně střelen byl, který také na zem padl;
a tak bídně generál P0penhaim, poslední z tak slavnýho rodu
pán, zahynul.

Maximilián, bavorský kuríiršt, poznávaje, že s ním jináče
Švejdové i Francauzové (s těmi on tohoto roku března měsíce
v jednotu, od domu rakauského odstaupiv. vešel) smejšlejí, nežli
ta mezi nimi a tím kurňrštem smlauva zavřená byla, tu smlauvn



R. 1647. 363

jim vypověděl, k císaři do Prahy poslal a jemu to i také násle- 1647
dující věc oznámiti dal, že sedum tisíc svého vojska jizdného
i pěšího s kusy i s dostatečnými vojanskými potřebami přes most
u města Štraubinku již přešlo a sobě ono poručeno má s vojskem
císařským se spojiti. Císař to poselství rád uslyšeje, hned proti
tomu vojsku bavorskému hrabě z Kollovrat, jakožto svýho gene
rála komissaře, vyslal.

I zvěděv o tom generál polní maršálek švejdský Karel Gustav dzatec,(nm-_
Wrangel, hned z města Žatče, Kadaně i z okolních měst a místd pen
českých všechno obilí, pivo i jiné potřeby do svého ležení svézti

& času nočního město Most i Chomútov zapáliti dal (od toho ohně 133233222:
celé město Most a v Chomútově 36 domův shořelo) a z Čech 10“
k Míšni, odtud do thurinské, potom i do brunšvické země na
zimní odpočinutí pospíchal.

Po vyhostění z Čech švejdského vojska císař vojsko své Cim šplm
s plnau mocí Melandrovi Holzopílovi svěřil, sám pak z Prahy do , 0 „
Vídně odjel.

Melander s vojskem císařským sobě svěřeným z Čech od
Rakovníka za Švejdy pospíchal a moha je v turynské zemi dosti
hnauti, to neučinil, ale chtěje ráději nad landkrabinkau z Hessu,
které on někdy slaužíval, pro jisté své příčiny se mstíti, do
její země vtrhl, ačkoli málo sobě, míněji císaři tím poslaužil,
toliko co vojanskýho lidu zhubil, jakž se o tom v následujícím
roce jedná.

Když nejvyšší Šnajdau') s jedním regementem jizdnéhomCísařštíMJ;
císařského vojska blíž města Jihlavy některý čas již ležel a nam vali
Švejdy z toho města vyjíždějící pozorné oko měl, generál hrabě
Buchaim, také generál wachtmistr neb strážný, stavu panského
pán z Fuksu, při začátku měsíce září také k tomu městu s něko—
lika tisíc císařského vojska přitáhli a město oblehli, z něhož
ačkoliv Švejdové častý vejpady na císařské vojsko činili, však
Pokaždý s patrnau svau škodau do města ustaupiti museli.

Když pak z Brna i z Vídně do císařského ležení před
Jihlavu mnoho děl neb kusův, také mořdířův a jiných vojanských
potřeb dostatek přivezen byl i také k dobývání téhož města
všechno přihotoveno bylo, dne 28. měsíce října počali císařští
k městu hustě stříleti a dne 4. listopadu jednu minu zapálili,
která. svůj dobrý aučinek měla, ačkoliv od ní také dva císařští
hejtmani, mimo jiných několik nižších auředlníkův vojanských

1)Správně:Schneider.
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itaké vojákův sprostých císařských, raněných bylo. Švejdové,
nedbajíce na tu minu, na císařské z města vypadli a s nimi se
mužně potýkali, tak že také tehdáž hrabě Štrasold inejvyšší
Knerynger') zastřelen byl. Dne 30. listopadu z pěti míst císařští
na město tak hustě házeli, že toho dne mnoho obležených pobito
bylo, také téhož [města] švejdský kommendant Osterlink “) tehdáž
zastřelen byl. Obležení vidíce, že již svýho nejpřednějšího auředl
níka a vůdce ztratili, mnoho zdí městských od císařské střelby
rozvalených mají, žádné naděje, aby jim odkud jaká pomoc přišla,
jsauce již sami v malým počtu postavení a k dalšímu města hájení
nedostateční, nemají, jedním hlasem novýho kommendanta 3) svýho
k tomu pohnuli, že on s císařskými o vzdání města rokovati
počal, ano také s takovými vejmínkami, s jakými Kornaiburg,
město rakauské, císařským Švejdové minulýho roku vzdali, on
nový kommendant jihlavský to město Jihlavu vzdal, z něho s dvaumi
toliko sty Švejdy svými, však s mnohými 1 dobře naplněnými vozy
špížnými dne 8. prosince vytáhl, to město císařským postaupil
a od nich až do Velkýho Glogova vyprovázen byl. Někteří císařští
rejthaři, švejdských kořistí žádostivější, a s nimi všickni přítomní
Uhři, nedaleko města Jihlavy na ty rozličným zbožím špikovaný
vozy švejdský nenadále udeřili, jich mnoho vybrali a co se jim
líbilo, odnesli; čehož dovědíce se generál wachtmistr Susa a s ním
nejvyšší Šnajdau, k těm vozům pospíšili, do těch laupežníkův,
chtíce je od těch švejdských vozův odehnati, stříleli a také jich
několik zastřelili proto, aby budaucně od Švejdův také císařským
tak se nestalo. — Podobně generál císařský příjmím Corona
Khenigswartský šanc v Čechách po dvaudenním obležení Švejdům
skrze vzdání odňal.

Král francký Ludvík, toho jména XIV., devítiletý tehdáž pa
náček, dne 21. listopadu v pondělí 11večer velké bolení v hřbetu
dostal i také po celém těle velkau měl horkost, která. celau noc
trvala. Lékař jeho životní ačkoliv poznával, že král neštovice do
stane, (byl on již tehdáž čtyry leta králem) nicméně brzo ráno
dal mu žílu otevříti. Následující noci byl král velice nepokojný
& protož jemu opět brzo ráno dal druhau žílu otevříti. Na to
v malé chvíli ukázalo se' po jeho těle mnoho ilíčkův horkosti
plných, pročež týž lékař ještě třetí žílu poručil jemu odevříti,

') Správně:Knoring.
') Správně:Oesterling.
') ClaudiaBenchsona.
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proto že nejenom ty fleky zdály se býti jedovatý, ale také škodná 1647
zimnice při nich se ukázala. Když pak ani tehdáž ten nemocný
se nelepšil, čtvrtau žílu dal mu doktor odevříti, po níž nejenom
zimnice palčivá, ale také fantazírování nenadále přestalo, však
neštovice po celým těle hojně se vyrazily. Pravda jest, že žílu
odevříti v horkosti, spíše nežli se neštovice ukáží, přinášívá ne
mocnýmu nejenom velké polehčení, ano i zdraví, jako tomuto
mladýmu králi; nicméně mnohým slavným pánům i sprostým
osobám pauštění krve v neštovicích i před neštovicemi škodlivé
bylo i také smrt spůsobilo, jakož se to také Ferdinandovi IV.,
římskýmu, uherskýmu a českýmu králi, v Vídni přihodilo.

Císař Ferdinand 111. to také chvalitebně a od Svatosti pa- 3203113,
pežské vyžádal, aby se od stavův i od všech obyvatelův arci- Mm“
knížectví rakauského dne 8. měsíce prosince vejroční památka
Nepoškvrněného Početí Marie Panny, jakožto téhož arciknížectví
obzvláštní patronky, nejenom světila, ale taky aby před tím dnem
církevní půst od všechněch zachován byl.

Dne 14. listopadu měsíce Jich Milosti královští místodržící 333385;
a saudcové zemští poslali z hradu pražského list k pánům raddním ?“:Ounolgg
Starého Města pražského s následujícím poručením, aby Židé 353310513?
pražští žádné maso neprodávali v těch dnech ani tajně, ani ve- "Ci“„ĚŠ'ŠŽÍÍ
řejně křesťanům, v kterých dnech by křesťanští pražští řezníci ““““"
také společně neprodávali. — Víc doleji list (sic).

Město Tachov i jeho předměstí tohoto 1647. [roku] dne 1648
5. září, také léta následujícího 1648. dne 24. června měsíce vojsko 3,332ng
švejdské opanovalo, zapálilo a velikau škodu spůsobilo; zůstalo Fm“—
tehdáž v tom celým městě toliko 12 neporušených a nespálených
domův.

Papež Urban VI. důstojnosti Opatskau dne 8. prosince 1387. 1387

roku obdaroval probošta třeboňskýho jmenem Beneše i všechny 331235233;
jeho poslaupný třeboňský probošty a jim moc udělil biskupským 3:23“3,33
řádem Služby Boží, při nich berlu, biskupskau čepici, prsten atd. "'““
užívajíce, slaužiti.

Dne 26. září císařští zmocnili se města Trutnova mocnau TŘÍDY?
rukau, jimž také se zámek na milost i na nemilost vzdal, jehož 103133130
zdi i brány oni rozboříce, jej zapálili. —-Také město Dub od Dub město
císařských bylo spáleno tlkéngpilo

Ludvík, císař římský, Janovi, českému králi, město Cheb Chaíešukkfí
jinak Egr v 20 marcích (sic) 1) peněžitých do zástavy dal, s celým lovemLPH

.) Správně ve 20 tisících hřivnách stříbra.



366 Kap. XX. Švédové v Čechách; Praha v nebezpečí.

1647 téhož města okršlkem neb pomezným okolním krajem a panstvím
1322 1322. roku.

1648 Léta 1648. Karel Gustav Wrangel, nejvyšší polní maršálek
ŠŠŠ-“2313švejdskěho vojska, z počátku měsíce února zdvihna se z brunšvické

země, celau mocí na císařské do Hessu, kteří tam své zimní
ležení měli, pospíchal, o jehožto mocným příchozu zvěděv Molander
Hulzopfelasvého vojskaměsta mdlobu znaje, časně skrze frankovskau
zem k řece Dunaji do místa bezpečnějšího pospíchal. Stíhal ho
předce Karel Gustav Wrangel až k Dunaji a odtud do země
wirtembergské se obrátil, očekávaje sobě k pomoci sedum tisíc
francauzskýho lidu, jehož vůdce byl generál Turrene, s kterým
jak jenom on Wrangel se spojil, Dunaj ihned přešel, na císařské

ngopfel udeřil a jich mnoho porazil, kdež i Melander, dvěmi kulkami
' " z mušketu raněný, padl a do Augšpurku vezen, také tam umřel.

Císařští, zbaveni byvše svého vůdce, zpátkem za řeku Lech jmeno
vanau, také i bavorské vojsko, _které vedl Cronsíeld 1), ustaupili
a Švejdům přes ní do Bavor přejíti bránili. Když pak posledně

33333255;císařští i Bavorští od tý řeky do Bavor dáleji ustaupili, Wrangel
“modni"- nemeškaje, v rychlosti tu řeku přešel a v krátkým čase celý

Bavory až k řece Ins neb Enus řečené sjezdil, zlaupil & velmi
zhubil. Pěchota Bavorská do rozličných pevností ustranila, jizdní
pak za řeku Isnu (sic) *) s císařskými odešli, kurňršt pak bavorský
od Salcpurku odjel.

Karel Gustav Wrangel věda se_býti mnohem silnější nežli
nepřátelé jeho, generála Khenigsmarka s několika praporci jizd—
ného vojska svého do Hořejšího falckrabství poslal, který se také
do Foitlandu i do Čech k městu Egru tehdáž hnul a svým pozda
leku v Egru obleženým Švejdům několik set vozův rozličným
obilím naložených přivezl i také mnoho dobytka do toho města
přihnal, kteří v tom městě nedostatek potravy měli, proto že díl
císařského vojska, který to město pozdaleku obleženo měl a každo—
denně sem tam se blíž Egru projížděje, žádné potravy, aniž co
jiného do toho města nedal vézti. Mezi tím generál Wittemberg,
druhý švejdský postranního vojska vůdce, s pěti tisíci v Slezsku
zle hospodařil, také potom do Čech do Králo-Hradeckýho kraje
se obrátil.

Po zahynutí Melandra Hulz0píla nad vojskem císařským za

I) U Dndíka (Schweden248.): Gronsíeld.
') Patrně míní se tu In.
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nejpřednějšího vůdce ustanoven byl Oktavián Pikolominy a podle
něho Jan de Wert, nad bavorským pak vojskem místo Kronsfelda,
který tehdáž v městě Minichově arrestem stížen byl, ustanoven
byl Engefurtl), & ti strhnauce své oboje vojsko, císařské i ba
vorské, často zde jmenovanýho nejvyššího polního maršálka Wran
gela s jeho Švejdy k tomu přidrželi, že po bavorské zemi tak
svobodně jako prve protulovati se nemohl.

Císař Ferdinand III. při počátku tohoto roku do měst praž
ských Opět přijel a svadební smlauvu s Marií Leopoldinau, arci
knížete rakauskýho Leopolda V., hraběte tyrolského, strejce svýho,
patnácti letitau dcerau (máti její byla Klaudia, dorentskýho knížete
dcera) dne 12. července zavřel a z Prahy po vyřízení mnohých
potřebných věcí do Lince odjel, kam také ta císařská nevěsta
z města Inšpruku s svou paní mámau, s Ferdinandem Karlem,
bratrem svým, také s velkým deprovázením přijela a tam v stavu
sv. manželstva od papežskýho legáta s císařem Ferdinandem III.
dne 25. července potvrzena byla, při kterémžto potvrzení a při
svatbě pro smrt krále polskýho žádné kratochvíle se nedály. Na
to v krátkým čase arcikněžna císařská Maria Anna králi špani
helskýmu Filipovi IV. zasnaubena a v manželstvu od kardinála
z Harrachu, pražskýho arcibiskupa, potvrzena byla, při kterémžto
potvrzení na místě krále španihelskýho byl plnomocníkem Ferdi
nand, uherský a český král, pan bratr její, který potom léta 1653.
na království římské v městě Řeznu byl korunován a Ferdinand IV.
nazván 9).

Svadební veselost císařská ještě ani dokonale skoncována
nebyla, přinesené byly tmchlivé noviny Ferdinandovi císaři, že
generál švejdský Khenigsmark Menší Město i hrad pražský zrádně
opanoval, což se stalo původem a zradau nějakýho Arnošta Otto
valského, rytíře frankovského, který někdy v službě císařské na
vojně za nejvyššího leiitnanta neb zástupníka potřebován byl
a potom syt jsa nepříležitostí vojanskau (také on v jedný bitvě
ztrativ pravau ruku) vojnu opustil a k Egru na svůj stateček odjel,
kdež o všechno své jmění tehdáž přišel, když se Švejdové města
Egm zmocnili. I nevěda on sobě jinačeji pomocti, do Prahy jel,
službu vojanskau zase pohledával, zvláště aby kommendantem
v zámku loketským byl, aneb aby se mu nějaká roční peněžitá

') Správně:Erkefort.
=) Následující otištěno jest dle Poselkyně v o. 0. M. 1829. Viz také
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pomoc k vyživení dávala, od císaře tehdáž v Praze bydlícfho žádal.
To když mu nejprve odloženo, posledně i odepříno bylo, z Prahy
s největší netrpělivostí odjel, k generálovi Khenigsmarkovi, který
nedaleko města Egru s dílem švejdského vojska ležel, přímo po
spíchal a u něho službu vojanskau přijal, dostávaje zatím plat
jako jeden vojenský nejvyšší, i také jemu jeden regement připo—
věděn byl. Že pak on předešle, dokavad se v Praze zdržoval,
chodě ven z Prahy na procházku, dobře zdi městské i valy okolo
Hradčan za klášterem Strahovským i za klášterem kapucínským,
které se tehdáž v těch místech stavěly, vyhlídl &.v jednom místě
za kapucínským klášterem po lešení, po kterém dělníci potřebné
věci k stavení těch zdí vozili i nosili, snadný přístup do města
spatřil, všechno to generálovi Khenigsmarkovi vyjevil i také ho
ubezpečil, (jak se sám Ottovalský před mnohými po vzetí Menšího
Města pražského přiznal) že on sám Ottovalský chce lid vojenský
do Prahy vésti a bez ztráty jednoho muže Menší Město pražské
i s hradem do rukauch generálovi Khenigsmarkovi že chce dáti.
Generál Khenigsmark, nemoha tomu Ottovalskýmu tak snadné
všechno ihned věřiti, některý svý věrnější do Prahy tajně vyslal,
jim poraučeje, aby to všechno, co Ottovalský o Praze mluví, tajně
vyšetřili a očité zhlídli.

Ti vyslaní z Prahy se navrátíce, když toho všeho dokonalau
zprávu Khenigsmarkovi učinili, hned se on 2 svého ležení hnul
a s nejlepšími haufy pěšího i jízdného lidu, daje od sebe řeč, že
chce město i hrad Loket oblehnauti, po dvě noci (času denního
v lesích on odpočíval) tiše skrze kraj Plzeňský k Praze pospíchal
a přijda k městu Rakovníku, dvě stě jizdných Ottovalskýmu dal,
poraučeje mu, aby všechny cesty k Praze pilně projížděl a nic do
Prahy ani jdaucího, ani jedaucího nepauštěl, nýbrž všechno zdržel.
Sám pak Khenigsmark s vojskem svým, zanechaje u Rakovníka
všechna děla i těžký vozy a přejda řeku Beraunku u večer, tři
míle od Prahy v jednom lese na den sv. Jakuba apoštola celý den
odpočíval, z něho u večer se hnul a přímo k Praze táhl. Když
pak o půl noci k klášteru svaté Markyty blíž Prahy on se při
blížil a kapucíni na jitřní zvoniti počali, ulekl se on Khenigsmark,
domnívaje se, že v Praze šturmovati začínají a o jeho příjezdu
že již Pražané vědějí; ale Ottovalský zrádce jemu to z mysle ihned
vymluvil, dokládaje, že duchovní o půl noci své modlení konají
i také své jisté zvonění mají.

To Khenigsmark uslyšeje, hned tisíc dragaunův pod správau
nejvyššího Kapi, také sto mušketyrův tomu Ottovalskýmu svěřil,
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s kterýmižto vojáky nejvyšší Kepi a Ottovalský hned tím aužlabím
od kláštera svaté Markyty až pod šanc kláštera kapucínskýho, kde
při samým náspu ještě nevyvezený díl země po tom příkOpu ležel,
po němž snadné na šanc vylézti se mohlo. tiše (an také v tu noc
všechno ticho bylo) přišli, kdež sto svých mušketyrův on Ottovalský
s aebau vzal, kteří za ním k'samým šancům p03píchali, a uchytiv
on Ottovalský tajně jednoho strážního, od něho parolu neb vojanské
heslo vyzvěděl, tiše ho zamordoval, stráž v tom šanci přepadl, ji
zmordoval, k bráně Strahovské, jsa on již tehdáž v městě, pospíchal,
vojanskýho auředlníka od Waldšteinskýho regementu, který tehdaž
v Praze ležel, příjmím Ammona, v tý bráně jal, stráž všechnu
pobil, zámky při bráně visící srazil, neboť při těch mušketyřích
jeden švejdský leiitnant 30 mužův vedl, kteří velký kladiva, palice
i jiný železný nástroje s sebau nesli, tu bránu (to když se dálo,
nejvyšší Kopí s dragauny svými k tý bráně pOSpíchal) mocně on
Arnošt Ottovalský odevříti poručil, před ní již stojícího nejvyššího
Kopí s tisícem dragaunův do města Hradčan pustil a že již bránu
odevřenau má, generálovi Khenigsmarkovi věděti dal, který s voj
skem svým jizdným i pěším skrze tu bránu do města neprodleně
přijel, na .haufy rozdělil svý vojáky, některý do bran, na šance,
na Hradčany, do Menšího Města pražského na trhoviště i do hlav
nějších ulic postavil a s ostatním pořád !( mostu pospíchal, kteří
kde koho buď z oken vyhlídajícího neb po ulicích jdaucnho uhlídali
neb potkali, hned bez všeho osob rozdílu každýho mordovali, tak
že mnozí, nevědíce o nepříteli, z okna když vyhlídli, hned od
Švejdův, při okně stojící, zastřeleni byli; což proto Švejdové činili,
aby Pražané chvíle neměli na ně stříleti. Což se dálo mezi třetí
a čtvrtau hodinau ráno dne 26. července na den sv. Anny, když
ještě lidé tehdáž nejlípe spali a o žádným nepříteli žádnýho zdání
neměli. K bráně na mostě, při Menším Městě pražském stojící,
přijdauce Švejdové, ji hned Opanovali. svými vojáky osadili, aby
z Starého a Nového Města pražského po mostě žádný do Menšího
Města k pomoci obyvatelům přijíti nemohl.

Toho když nejvyšší leiitnant neb zástupník od Waldštein—
skýho regementu příjmím Šmíd se dověděl, rychle na koně vsedl
a tu neštastnau novinu staro- i novoměstským Pražanům povědíti
chtěl; nenadále dvaumi kulkami před Saským domem v Menším
Městě pražském při mostu zastřelen byl. — Fendrich od téhož
regementu, příjmím Příchovský, ačkoliv tehdáž od Švejdův také
smrtedlně raněn byl, však předce tu neštastnau novinu, že Švej
dové Menší Město zrádně dostali, staroměstským Pražanům při

Beckovského Poaelkyně u. a. 24
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nesl. Mikuláš František Turek z Rosentalu, Starého Města praž
ského primas a nejvyšší strážný nad kumpaniemi téhož Města
Starého, uslyšeje tu smutnau novinu, hned na bubny po všech
ulicích tlaucti, měšťany k zbrani svolávati a hejtmanové městští
s kumpaniemi svými, aby se na rynk postavili & dalšího nařízení
očekávali, poručil. Pražané novoměstští také o nepříteli zvěděvše,
svý kumpanie městské, nad nimiž nejvyšším strážným tehdáž byl
Vácslav Kavka, pod praporce neb pod korauhve postavili. Toho
také času všickni študenti, kteří mohli zbraní vládnauti, do Kar—
lové kolleje v Starém Městě pražském haufně se sešli a vyslavše
některý z prostředku svýho k staro-pražskýmu panu primasovi,
žádali ho, aby je vojanskými potřebami co nejspíšeji opatřil. On
poznávaje udatnau jejich mysl, městskýmu strážno-zástupníku
poručil, aby do domu k Červenýmu orlu v Železný ulici (kde
normberský kupec Waltman pět set nových musketův měl, také
do domu 11Zelenýho kříže v Tarmarce, kde Židi muškety & roz
liěnau pokautně schovanan zbraň měli) pOSpíšil, zbraň všechnu
vzal a do Karlově kolleje študentům dodal; jestli by se pak kdo
proti tomu nařízení stavěl a zbraň vydati nechtěl, toho aby bez
všeho ohledu vězením Opatřil. Strážno-zástupník dle toho nařízení
z těch dvauch nyní jmenovaných míst šest set a padesáte, z domu
pak Debojsovskýho sto mušketův vyzdvihl a všechny študentům v tý
kolleji shromážděným odvedl. Nenadále tehdáž hospodář od Čer
nýho jelena, svého řemesla provazník, dva centnýře lnntův neb
rozsvěcujících knotův z sklepu od Zlaté hvězdy mimo tý Karlový
kolleje nésti dal, který hned na tom místě složiti a študentům
je zanechati musel.

Okolo hodiny sedmé ráno, aby se nepřátelé Starého Města
také nezmocnili, staropražský nejvyšší strážník s jednau kumpa
nií k bráně mostské proti křižovníkům s červenau hvězdan Voj
těcha mladšího Hada z Proseče vyslal, při kterýžto bráně již také
tehdáž šraňk, ano i železem okovaný v tý bráně visící hřeben
neb mříže zpuštěn byl a brána také s podstatnými sruby zasta—
vena byla, aby Švejdové přesmost z Menšího do Starého Města
pražského tan branau jíti nemohli. Po malé chvíli v Menším Městě
po všech ulicích střílení, domův vytlaukání, po střechách a žlabích
lezení, rukau spínání, k Starému Městu kejvání a velké kvílení
od Malostranských vidíno i slyšáno bylo; také tehdáž Švejdové
z Aujezdské brány velmi hustě vyjížděli, nejináěe, než jako by
oni, to Menší Město již oblaupíce, odtud s kořistí a s laupeží,
také s zajatými Pražany k polednímu (nebot naděje byla, že oni
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hrad pražský nedostanau) jinam pospíchali. Ale mimo vší nada— 1648
losti, Opanujíce Švejdové okolo hodiny deváté most před branau
hradu pražskýho, také té brány i toho královskýho hradu praž
skýho se zmocnili a z bašty pod domem knížete z Lobkovic do
Starého Města pražského z polovičního kartaunu první ránu do
staro-pražské celnice, druhau do domu Kašpara staršího Švveng
felda apatykáře a třetí do domu Saskýho proti kostelu tova
ryšstva Ježišového učinili; po těch nenadálých ranách cokoliv
před kostelem křižovníkův s červenau hvězdau zevlujícího lidu
stálo, všickni se rychle rozběhli. Z toho trojího vystřelení pozná
valo se, že se nepřítel hradu pražskýho i královské zbrojnice
zmocnil & všechny potřeby vojanské opanoval.

Tehdáž arcibiskupa pražského svaté římské církve kardinála
Arnošta hrabě z Harrachu 1), také královský místodržící i jiný
pány, v Menším Městě pražském tehdáž se nacházející, Švejdové
zajali, je podle libosti šacovali, kostely i kláštery laupili, z císař
ské kunst-komory všechny drahé věci, také z knihárny všechny
knihy pobrali, všechnu nepřátelskau zlost provozovali a všechny
kořisti do Švejd poslali.

Generál Kolloredo, kommendant pražský (jehož tvářnosti Žalm:;
vyobrazení zde vidíš 9), jemuž ta nešťastná a zemi české i císaři usa-nn
velmi škodná příhoda byla přičtena, byv ještě tehdáž velkým snem
obtížený, sotva v lehkým oděvu z svýho domu skrze vinici a
zahradau svau vyšel, nepřátelům ušel, k břehu řeky Vltavy přišel
a odtud přes tu řeku do Nového Města pražského na lodičce
přeplaven byl. On Rudolf Kolloredo hrabě z Valse, jinak z Zasse,
řádu sv. Jana Jeruzalémskýho v království českém, téhož řádu
Rhodyzskýho neb Maltejskýho velký převor, J. Cské a Kské Mti
tajná v věcech vojanských radda, nad jedním tisícem vojska
generál, v Čechách válečných věcí řiditel, Měst pražských kom
mendant, všemožně ta Města proti nepřátelům hájil.

Vácslav hrabě Michna z Vacínova v svým domě na Aujezdě 1 hrubo
poněkudnepřátelům odporoval a brániti se počal; vida však, že mm"
nepřátelské moci oddolati nebude mocti, do Starého Města praž
ského přes řeku své autočiště také vzal.

Tak hle nicméně Praha, ačkoliv Město Menší, však v jádru
nejlepší, spolu s hradem pražským do rukauch švejdských přišla,
Přijejímžto 0panování generál Khenigsmark toliko jednoho vojáka

.) O tom obšírněji se píše v Beckovském II. 2. 374.
') Beckovský II. 2. 193. pozn. 1.
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ztratil a dva ranění byli; tři dni to Menší Město bylo laupeno
a vojáci drahé věci za malé peníze prodávali; jako jeden voják
prodal prsten za pět tolarův, který za šest tisíc tolarův říšských
byl šacovaný, jednomu rejtharu prodal, za nějž mu generál
Khenigsmark 1000 zl. a dobrýho koně dal.

Hrabě Kolloredo kommendant pražský maje o tom zprávu,
že generál Puchaim okolo Kladcka v kraji Hradeckým s svým
císařským vojskem leží, nemeškal jemu skrze čerstvýho posla
oznámiti, že Khenigsmark Menší Město pražské zrádně dostal,
a jeho žádati, aby co nejrychleji k Praze pospíchal a švejdskýho
generála Wittenberga, nedaleko Velkýho Glogova s švejdským
vojskem ležícího, který bezpochyby generálovi Khenigsmarkovi
k dobývání ostatních dvauch Měst pražských na pomoc přijíti
nepomine, předjíti hleděl, což se také stalo; nebot on generál
Pucbaim v čtvrtek z poledne s vojskem sobě svěřeným do Prahy
přitáhl a po rynku i pod rozličným laubím, také po hostinských
domích se rozložíl. Přitáhl také tehdáž do Prahy nejvyšší Deko—
mitibus, jinak De Conte '), s dílem svého císařského vojska. —
Podobně generál Wittemberg' z Slezska skrze kraj Hradecký
k Praze na žádost generála Khenigsmarka přitáhl, něco vojska
svého do Menšího Města pro dostatečnější stráž poslal a s ostatním
k městu Táboru táhl, město vzal a kraj Bechyňský až k městu
Krumlovu projda, všechny napořád města, hrady a všeliká místa
zdobýval i také generála Puchaima, který, chtěje do Rakaus jeti,
z Prahy odjel, na cestě blíž hradu Hluboká řečenýho nenadále
přepadl a jal. V krátkým čase potom Karel Gustav falckrabí, od
Kristiny královny švejdské nejvyšším auředlníkem a vůdcem celého
vojska švejdského učiněný & do Němec s některými haufy Švejdův
a Finův vyslaný, také k Praze přitáhl, Nové Město pražské oblehl
a je až do měsíce listopadu silně dobýval. — Švejdové z hradu
i z Menšího Města pražského do 7 millionův vyvezli bohatství.

O dosti dlauhém obležení a o silném dobývání téhož Nového
Města pražského kdo chce náležitau zprávu věděti, ten at sobě
přečte Leto a dennOpis, knížku tak jmenovanau, kterau Jan
Norbert Zatočil, měštěnín a kancléř Starého Města pražského, léta..
1685.“) vlastní prací a nákladem svým vůbec vydal 3).

1) Viz nahoře str. 351. pozn. 1.
') Správně: 1684.
') Zajímavý spis Z atočilův vydán byl od té doby ještě dvakráte ]. 1703.

a 1819. — Viz též Mikovcova Lumíra r. 1855., J ungmannovu Hist. lit. V.
282. &Jirečkovn RukověťII. 250.
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To obležení Nového Města pražského, (do něho i do Starého 1643

Města osumnácte tisíc ran z kusův nepřátelé učinili a do sta PhNemam
sáhův zdí městských svau velkau střelbau tehdáž rozváleli) ačkoliviftkJan;?
čtrnácte neděl, totiž od dne sv. Anny až do slavnosti Všech lo
Svatých trvalo, však z obležených toliko 219 zmordovaných a 475
raněných se počítalo. Švejdové pak, dle jich vlastního vyznání,
přes pět tisíc ztratili; neboť při šturmu u brány Horské, jinak
Nové neb Šibeničné. od životního regementu Karla Gustava falc
kraběte, který pa'tnácte set mužův silný byl, do jedenácti set
zmordovaných ležeti zůstalo, při hlavním pak šturmu přes osum
set, když rejtharstvo s pěchotau běžeti muselo, nepřátelův zahy
nulo, ostatní při jiných šturmich a šarvátkách zmordováni byli.

Když generál Khenigsmaik Města Menšího1hradu pražskýho 33:33:
se zmocnil, Švejdové kanovníky a jiné duchovenstvo kostela 830%:le
sv. Víta, v tom hladu pražském bydlící, z toho hradu vyvedli, po
ulicích & ryncích potupně je vodili i také až do vylití jich nevinné
krve ačkoliv je bili, nicméně ti kanovníci, nemajíce žádnýho ohledu
ani na spůrné svých nepřátel pohrůžky, ani na těžké až do krve

bití, víru katolickau v místech veřejných směle rozhlasovali a proti “011323
bludům svých nepřátel odporně se stavěli a proti nim kázali. Když minna“
kazatelové kaciřští v hlavním kostele pražským sv. Víta z kaza
tedlnice k svým poslauchačům mluviti a kázati počali, probošt
toho kostela František Raš i s ním děkan Krištof Rainhold před
generála Khenigsmarka směle předstaupili & jemu to všechno, co
se scestného od lidu jeho vtom kostele děje, přívětivě i pokorně
přednesli, žádajíce ho, aby to přetrženo bylo. Khenigsmark, ačkoliv
byl muž velmi prchlý a neústupný, předc však slovy těch dvauch

mužův duchovních tak byl pohnutý, že ihned, aby jeho predikanti “řídili-(ml
z kostela sv. Víta do Královský kaple, jinak do kostela Všech Wiggu
Svatých v témž hradě pražským stojícího, se vystěhovali a v něm
SVýpobožnosti konali, přísně jim poručil, co se také všechno dle
jeho poručení ihned stalo 1).

On generál Khenigsmark když Menší Město i hrad pražský s:"o-bolo—
vzal, Švejdové z kostela sv. Víta na tom hradě zázračný obraz Magi(IE-né
Panny Marie staro- boleslavské, který pro lepší bezpečnost z Bole- “ ŽL."
slavě v čas tý švejdské vojny do hlavního kostela sv. Víta na hrad
Pražský přenesen a tam pobožně ctěn byl, svatokrádržně odnesli
&jej za drahou kořist měli, jináčeji nemyslíce, nežli že katolíkové,\—

1)Viz Naději str. 602.
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1648 budau li chtíti jej míti, velkau summau peněz budau jej museti
vyplatiti.

vše?? . O tom zvěděvši Anna Magdaléna, knížete Juliusa Jindřicha
mm.. by-sas lauenburgskýho manželka a kněžny Benigny Popelové z Lob

kovic dcera, před Karla Gustava falckrabí, celého švejdského vojska
vůdce, který také potom králem švejdským učiněn byl, směle před
staupila & jeho k tomu svau žádostí tak šťastně pohnula, že on
falckrabí ten zázračný obraz Panny Marie staro-boleslavské Marii
Le0poldině, nový císařovně, do Vídně za obzvláštní dar neprodleně
poslal; kterýžto tak vzáctný dar od císaře, císařovny a od celýho
dvora velmi vděčně i radostně přijat, do svého někdejšího počest
ného místa v kapli císařské s největší úctivostí postaven a s nej
větší pobožností ctěn byl.

333ng Na to císař jedno psaní po druhém z Prahy dostávaje, kterak
“*". Švejdové mocně Prahu dobývají & k hlavnímu šturmu silně se

hotovějí, řekl k císařovně svý manželce: „Máme zlý noviny! Švej
dové nepřestávají naše město pražské mocně dobývati a dnes hlavní
šturm chtějí na město učiniti; obávám se, abychom co nejspíše—ji
psaní nedostali, že Nové i Staré Město pražské do rukauch ne
přátelských se dostalo.“ — I odpověděla císařovna: „Nebojme se
toho, ale s důvěrností k Panně Marii boleslavské pospěšme a před
ní se jeden růženec vraucně pomodleme; onat jistě oboje to město
před nepřátelskau mocí opatrovati bude a nám je ona zachová.“ ——
I přinesl posel nenadále noviny, že sice Švejdové hlavní autok neb
šturm na Nové Město pražské učinili, však ztratíce oni mnoho“
lidu, s velkau ztrátau i s hanbau od zdích městských odstaupiti
museli; nebot Pražané chtějí raději všickni umříti, nežli ta dvě
Města, Nové a Staré, nepříteli hanebné vzdáti; kteréžto noviny
císaře, císařovnu i celý dvůr velmi potěšili.

1330303 Při konci měsíce října, když ještě Švejdové při dobývání
33—533“Nového Města pražského trvali, žádostivé noviny do Prahy přine
zmeu- sené byly, že dávno vinšovaný pokoj (o němž se v městech Minstru

1645 a v Osnabrugu léta 1645. jednati počalo) mezi J. M. Cskau, domem
rakauským i celau německau říší z jedné strany a mezi korunan
švejdskau i franckau z druhé strany dne 24. měsíce října zavřen
i také následujícího dne vůbec vyhlášen jest a na to od dalšího
nepřátelství jak při Praze tak i jinde, z jedné i z druhé strany
mezi vojskami přestáno bylo. A tak svůj konec tehdáž vzala ona

1618 třidcetiletá vojna, která se léta 1618. s Prahau začala itaké
s Prahau přítomnýho 1648. roku se dokonala.

Začátek pak toho pokojného snešení byl tento: Když oboje
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strana, císařská i švejdská, v městě Homburgn 1) léta 1643. dne
25. měsíce prosince na tom se snesla, aby se v městě Ossna
hrnku i v městě Minstru (oboje to město leží v zemi westfálské)
z obojí strany, totiž: v Ossnabruku císařští a švejdští, v městě
pak Minstru jiní císařští a francauští komissaři v den určitý
sjeli &.tam o budaucí pokoj rokovali a jednali ; od císařské strany
k tomu v Homburku jmenovanýmu dni do Ossnabruku sjeli se:
Maximilián hrabě z Trautmansdorfu & Wainsburgu, zlatého rauna
rytíř, císařská tejná radda, komorník a nejvyšší hofmistr, který
léta 1650. dne 7. června v Vídni umřel, zanechaje na živě sedum
svých synův, totiž: Adama Matiáše, Jana Fridricha, Maximiliána,
Karla, Františka, Ferdinanda a Zikmunda, také Jan a. Crane
obojích prav doktor, císařskýho říšskýho dvoru radda. Od švejdské
pak strany přijeli do toho města Ossnabruku: Jan Oxenstirn, Alše
Oxenstirna syn, království švejdského senátor a kancelláře radda,
také Jan Adler Salvius královská. švejdská tejná radda, senátor
&dvorský kanclíř; posledně ti z obojí strany plnomocníci násle
dující artikule zavřeli:

1. Aby mezi římskau říši císařskou, mezi domem rakauským
a mezi všemi s tau říší is týmž domem sjednocenými pány, s jich
dědici a s potomky, jakož také mezi králem španihelským, kur
íiršty, knížaty a stavy římskými s jedné strany a mezi královstvím
švejdským i mezi všemi s tau korunau švejdskau sjednocenými
pány, také všemi jich dědici a potomky s druhé strany upřímné
přátelstvo i sausedstvo se začalo a začaté na věčný časy nepo
rušeně trvalo;

2. cokoliv se nepřátelského od obojích těchto zde jmeno—
vaných stran, buď veřejně neb tajně, hned od počátku této vojny,
na jakýkoliv Spůsob a kdekoliv dalo, na to aby oboje strany vše
možné i věčně zapomenuly a jedna na druhé ani dle práva, ani
jiným jakýmkoliv spůsobem veřejně :neb tajně, osobně buď skrze
jinýho, buď škod autrat, neb cti laupení, které se buď vojenským
neb jiným spůsobem dálo, se tejkajícího, budaucně ničehož nepo
bledavala;

3. všickni i jeden každý kuríirštové i kuríiršt, všechna římské
říše knížata, rytířstvo, stavové, jich manové, poddaní, měšťané,
také všickni římské říše obyvatelé, kteří při ty vojně od jedné
neb od druhé strany pod jakýmkoliv vymyšleným spůsobem nějakau
škodu buď na mohovitém zboží, buď na.cti, na svobodách, právích

,) Správně:Hamburku.
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a Spravedlnostech, jak v duchovním, tak taký světským stavu
trpěli, aby tak toho zase aučastni byli, jak jim to předešlých ěasův
přináleželo neb dle práva a spravedlnosti přináležeti má;

4. aby to kuríirštství, které od domu falckrabskýho na dům
neb na knížetství bavorské přeneseno jest, také Hořejší falckrab
ství i hrabství Chamské (sic) s celau příslušející důstojnosti.
s předností, právem, s spravedlností a s vším příslušenstvím, jak
předešle při kurfirštích &. falckrabatech od Rejnu nazvaných to
všechno se tak nacházelo, budaucně při Maximiliánovi, knížeti
bavorském (který se také falckrabí od Rejnu jmenuje) i při jeho
dědicích Vilímovské linie neb poslaupnosti tak dlauho trvalo, jak
dlauho by se z tý Vilímovské poslaupnosti který dědic po meči
neb mužského pohlaví při živobytí nacházel. Naproti tomu on
kul-liršt nynější bavorský Maximilián a dědicové i potomci jeho
všickni od třinácti milionův (o nichž vejš již dotknuto jest) sku—
tečně upustiti, aniž na Hořejší Rakausy jaký víceji potah míti
mají. Kdyby však Vilímovské poslaupnosti dědicové mužského
pohlaví zemřeli a ta poslaupnost by zahynula, poslaupnost pak
Rudolfa falckraběte od Rejnu v mužském pohlaví tehdáž kdyby
ještě trvala, tehdy nejenom Hořejší falckrabství, ale také kuríiršt
ská. důstojnost při bavorských kuríirštích až do zahynutí Vilímovské
poslaupnosti trvající, aby s vším příslušenstvím falckrabatům od
Rejna cele postaupena byla a to osmé kuríirštství aby dokonale
zahynulo. Aby pak bratři Karla Ludvíka, novýho kuríiršta v počtu
osmýho, žádnýho nápadu na něm nevyhledávali, jim čtyrykráte
sto tisíc tolarův říšských, každý rok sto tisíc, s aurokem pět
zlatých rejnských z jednoho každýho sta počítajíce, ovdovělé pak,
toho nového kuríiršta paní máti dvaceti tisíc tolarův a sestrám
téhož kurtiršta, kdyby oné svůj stav panenský proměniti chtěly,
jedné každý deset tisíc tolarův říšských císař dáti připověděl. Co
se pak domu falckrabskýho dotýče, dle vůle císařské i celé římské
říše osmé kuríirštství se ustanovuje a takové kuríirštstvi Karlovi
Ludvíkovi od Rejnu, jeho dědicům i potomkům celé Rudolfovská
poslaupnosti s tau však vejmínkau se uděluje, aby ani on, ani
jeho dědicové a jich potomci na Vilímovské poslaupnosti ničehož,
co by se Hořejšího falckrabství tejkalo, nikdá. nevyhledávali.
Také celé Dolejší falckrabství s duchovními i s světskými statky,
s vším právem, s spravedlností, s všemi spisy, s registrami
a s celým příslušenstvím, kterékoliv ta kuríirštská falckrabata od
Rejnu před zaěatau v Čechách vojnau dědičně a pokojně užívali,
tomu Karlovi Ludvíkovi, novýmu kurfirštovi, dědicům i všem



R. 1648. (1463. 1650.) 377

potomkům jeho král španihelský a ti všickni, kteříkoliv vtom
Dolejším falckrabství skrze nynější dlauho trvající vojnu neb
jakýmkoliv jiným spůsobem to Dolejší falckrabství a k němu
přináležející věci sobě osobili, neprodleně aby postaupilí, ty toliko
statky vynímajíce zde, který léta 1463. kuríirštové, falckrabové
od Rejna kurfirštu mohutskýmu zastavili, ty aby tak dlauho při
tom mohutským kuríirštství zastaveny zůstaly, dokad by od kur—
lirsta falckraběte při Rejnu vyplaceny nebyly.

Při tomto čtvrtým artikuli mnoho se panství, statkův, měst,
práv, svobod, i spravedlností jmenuje. také ty osoby zejména jsau
položené, kterým takové panství, statky, města, práva, svobody,
navrátiti se měly, kteří & která poněvadž se našeho království
českého netejkají, pro jich obšírnost a množství je zde klásti
a jmenovati pomíjím;

5. mnohé těžkosti statkův i auřadův duchovních isvětských,
katolického i evangelického náboženství se tejkajících, obšírně
v tomto artikuli obsažené, které pro jich obšírnost také zde
jmenovati pomíjím, k pokojnému porovnání ačkoliv přišly, že ale
tento artikul pátý, ano také mnoho jiné věci, v některých násle—
dujícíchartikulích obsažené, s velkau újmau některých arcibiskup
ství, biskupství, opatství i jiných důstojnosti a zboží duchovních,
která. kacířům mocí tohoto artikule dědičně dána byla, proti
cirkvi katolické velmi čelil, protož Fabius Chisius, tehdáž legát
papežský, který také potom papežem učiněn a Alexandrem VII.
nazván byl, dne 26. měsíce října tomuto artikuli i mnohým
věcem, v některých následujících artikulích obsaženým, velmi
odporoval; také i tehdejší papež Innocentius, toho jména X., léta
1650. dne 26. listopadu v čas Milostivého léta v Římě to učinil
a to snešení tohoto pokoje za nespravedlivé a církvi katolické za
velmi škodné vyhlásil;

6. švejcarská země svých svobod potvrzení iněkterých tem—
nějších věcí vysvětlení dostala, jakož také že obyvatelé její od
říšskékomory uikdá sauženi býti nemají, poněvadž ona země švej
cařskásvobodná jest a žádnýmu v světě rychtáři poddané není;

7. kalvínské náboženství (neb raději blud a kacířstvo) kdy,
kde a kterak provozováno & trpeno býti, taky jaké svobody míti
má, porovnání se stalo;

8. všickni kurlirštové, knížata i všickni stavové římské říše,
duchovní i světští, při svých starobylých svobodach, nadání a při
zvyklostechmají neporušené zůstaveni býti;

9. všechna cla, mejta, _táce a všechny daně, které se v čas
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této dlauho trvající vojny bez vědomí a bez dovolení J. M. Cské
itaké celé německé říše na vodách od některých obyvatelův :
z vůle vlastní, proti právům a svobodám ukládaly a skrze to
svobodu v plavbě i v handlích zastavili a mnoho zlého v tý říši
německé spůsobili, aby takové daně neprodleně byly zdvižené:
které pak daně, cla i táce před tau vojnau s vůlí J. M. Cské
i celé německé říše komukoliv i z čehokoliv se dávaly a platily,
takové daně, cla i táce aby svůj běh a právo budaucně pořád měly:

10. Kristina, královna švejdské, (poněvadž mnohá místa, země
a města v tu (llauho trvající vojnu v německé římské říši sobě
podmanila, je dosavad v svém držení má) žádána jest, aby je
svým předešlým držitelům zase postaupila, za které aby se jí
dostatečná stala náhrada, to také ona žádala. Pročež císař s vůli
všech kurfirštův a říše německé stavův tý Kristině, královně,
i všechněm jejím dědicům, potomkům a koruně švejdské následu—
jící místa s jich vším příslušenstvím a právem, světských i duchov
ních věcí se tejkajícím, na věčný časy, s tau však vejmiukau.
aby ty země i místa pod léno té německé říše neodcizitedlně
patřily, dokonale že postupuje, totiž: předně, celý Přední Pumry
knížetství i ostrov Rugia řečený, města Štětín, Graz, Damm.
Golnovu'), ostrov Voltin9) s mezujícími řekami, totiž s řekau
Odrau, s Painau 3), s Svinau, s Divenavau i s mořskau zátokau
Frišhaf nazvanau. Titule pak i erbu těch Předních Pumrův jak
švejdské království, tak také dům brandeburgský (však švejdské.
království na věčný časy, dům pak brandeburgský, dokad se toho
domu dědic po meči neb mužského pohlaví nacházeti bude) uži
vati má; po zahynutí pak posledního dědice z téhož brandeburg—
skýho domu samo království švejdské titul i erb těch Předních
Pumrův nesti a jeho na věčný časy užívati má; za druhé,
Kristině, královně, a koruně švejdské na věčný časy, však pod
lénem římské říše německé, Wismar město s zátokau mořskau
a s tau další vejmínkau, aby to město Wismar při svých svobo
dách neporušené zachováno bylo; také postupuje se koruně švejdské
pevnost Wallfiš řečená, též Pol 4), (vynímaje čtyry vesnice, špitálu
sv. Ducha, v městě Lubeku založenému, patřící) také Nový klášter
s vším příslušenstvím a právem, jakéhokoliv knížata meklenburgskí

.) Správně: Golnov.
*) Správně: Vollin.
8) Správně: Peenou.
') Správně: Poel.
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kdy užívali; za třetí, postupuje se koruně švejdské s vším
právem a příslušenstvím arcibiskupství bremenské, biskupství
werdenské s městem i s panstvím Wildeshausen, ta však města
při svých starobylých svobodách a právích aby pokojně zachována
byla; za čtvrté, koruna. švejdská pod titulem a jmenem vejvod
ství bremenského, werdenského—a pumerského, také knížetství
rugianského a. panství wismarského k říšským sněmům volána býti
a při něm sedění i hlas svůj míti má., tak jak těch míst předešlí
držitelové místo neb sedění i hlas mívali. Také ta koruna švejdská,
kdykoli se toho potřeba ukáže, má císaři a římské říši věrnost
slibovati v příčině těch již jmenovaných míst, která vždycky pod
léno římské říše patřívaly a. z něho se dosavad žádným spůsobem
nepropauštějí ;

11. poněvadž pak Fridrich Vilím, kuríiršt brandeburgský,
z ohledu obecnýho pokoje svý Přední Pumry a knížetství i ostrov
Rugia řečený s vším právem a příslušenstvím koruně švejdské
na věčný časy postaupil, pročež na vynahražení toho všeho
císař a celá. římská říše tomu Fridrichovi Vilímovi, kurfirštu
brandeburgskýmu, dědicům i všem potomkům jeho, jak dlauho ta
poslaupnost při mužském pohlaví trvati bude, s vším příslušen
stvímpostupuje biskupství halberštatské, hohenštainské, mindenské
&kamminské, také arcibiskupství magdeburgské i ostatní místa,
jak světská tak duchovní, s jich vším právem a příslušenstvím,
v Zadních Pumřích se nacházející, také Kollberg s celým kam
minským biskupstvím i ta místa, která. království švejdské v marg
krabství brandeburgském s vojskem svým osazeno má, ano také
statky rytířův Melitenských, kteří na půdě koruny švejdské nele
žejí, s vším právem a. příslušenstvím ta koruna švejdská postau
piti má;

12. knížeti meklenburgšwerinskýmu Adolfovi Fridrichovi
i dědicům jeho na místě postaupeného města Wismaru a zátoky
mořské má s právem svým celým připadnauti a postaupeno býti
biskupství šwerinské i racenburgské'), vynímaje právo k domu
Baslauenburgskýmu & jiným sausedům přináležející;

13. poněvadž knížecí dům brunšwig-lineburgský, jakožto
Spoluřiditel arcibiskupství magdeburgskýho a. bremenského, také
biskupstvíhalberštatského &racenburgského od svého práva upauští,
pročež postupuje se jemu biskupství osnabrugské, s takovým však
vysvětlením, že nynější biskup .osnabrugský katolík byl, po jeho

') Správně:raceburské (Ratzeburg).
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pak smrti aby byl biskupem evangelík; po něm zase katolík
a potom opět evangelík a tak budaucně vždyckny aby v tom ten
a takový řád se zachovával. Když by koliv pak biskup osna
brugský evangelík byl, tehdáž, dokad by on to biskupství držel,
duchovní správa téhož biskupství přináležeti bude arcibiskupu
kolínskýmu;

14. na místě ty summy na dvanácti tisíc říšských tolarův
se vztahující, (kterážto summa Kristiánovi Vilímovi, brandeburg
skýmu markraběti, z arcibiskupství magdeburgského každoročně
dávati se má) postupují se dvauch klášterův Zina & Loburg na
zvaných statkové s vším právem, tak aby on margkrabí brande—
burgský těch statkův jako dědičných užíval & z nich žádnýmu
žádný počty neskládal; však lidé, na těch klášterských gruntích
bydlící, při svých starodávních právách a svobodách aby zacho
vání byli;

15. knížecímu domu hessenkaselskýmu Opatství v Hiršfeldu 1),
proboštství gellinské 9), také panství Šaumburg, Bůkeburg, Saxen
hagen a Stadthagen má dáno býti;

16. všickni duchovního i světskýho stavu a ti, jaké by koliv
důstojnosti byli, aby to, co zavříno jest, vyplnivše, žádné příčiny
k nový roztržitosti nedávali, ale vždyckny budaucně aby pokojně
živi byli;

17. Při jednání tohoto pokoje po straně J. M. Cské. jakožto
s tau Milostí Císařskau sjednocení, do téhož pokoje jsau potažení:
král španihelský, dům rakauský, římské říše kuríiršti, knížata
i jiní stavové a rytířstvo té říše, také kníže savojské, města před—
mořská, král englický, král dennemarský & norvejský, knížetství
šlesvigské, král polský, kníže lotrinské, všechna knížata i res
publicae neb země a obce rozličných mocnářův ve Vlaších, sjedno
cený Nýdrland, Švejcaři, Graubindrové i kníže sedmihradské. Po
straně pak švejdský do toho pokoje připuštěni byli všickni s tau
korunau sjednocení kuríirštové, knížata, rytířstvo, stavové říští
spolu s městy předmořskými, král francký, englický, dennemarský
a n0rvejský, velké kníže moskvanské, Benátčané, sjednocený
Nydrland, Švejcaři, Graubindrové i kníže sedmihradské.

A tak tito zde v krátkosti obsažení artikulové přítomného
1648. léta dne 24. října měsíce v městě westfálském Osnabrugu

') SprávněHersfeldu.
*) Nominativ: Gellingen.
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zavřeni a od přítomných císařských i švejdských plnomocníkův 1643
podepsání byli.

V meště Minstru mezi císařem a králem franckým, také Pokojmezi
mezi všemi s jednau i s druhau stranau sjednocenými tohoto lanem
také roku i dne, totiž léta 1648 dne 24. října měsíce, veřejný zavřen.
pokoj zavřen, podepsán a následujícího dne také vůbec vyhlášen
byl, jehož artikule pro obšírnost zde klásti pomíjím, poněvadž se
jich každý čtenář jinde dočísti může, kteří se již také v rozlič
ných knihách tištění nacházejí &. čtaucímu malý užitek a pově
domost přinášejí.

Že jsem pak snešení s korunau švejdskau zavřenýho pokoje
mezi Císařem a Švejdau zde položil, to jsem proto učinil, abychom
věděli, kterak se ta dlauho trvající vojna švejdská, království
českýmu, s přivtělenými k němu itaké jiným okolním zemím
velmi škodná, skoncovala.

To ještě zde o Švejdích dotknauti musím, že dokavad oni ocima. od
město Holomauc v své moci měli, z rozkazu švejdského všudy vŠJŽČŠnČ“
po Moravě, po Rakausích i v Čechách poručeno bylo, aby všechna
města, hrady, panství a jiná ostatní místa do Holomauce přišly
&od švejdskýho téhož města Holomauce kommendanta písebný
list ochranný aneb i vojáka švejdskýho přijali a jistau daň za tu

ochranu Švejdům skládali; což se také stalo. — Podobně vůbec TŠhOÉcŽ
vyhlášeno bylo., aby do města Holomauce, kdo by chtěl, svobodně
&bezdečně přišel, své věci prodával a potřebné kupoval. Když
se pak toho lidu velmi mnoho dotoho města scházívalo, vykázané
bylo prostrané místo před tím městem a nařízeno, aby se natom
trhovišti věci prodávaly. V prostřed toho trhu stávala švejdská

stráž, kde prve stával kapucínský klášter. Mnozí lidé z ovoce 12333351?
a mnozí kupujíce setlelý a předešlým morem (o tom moru vejš
v létu 1642. zmínka se stala) nakažený šaty, hustě lidé na rozlíčný
nemoci, také na morní ránu mřeli, z té příčiny ten trh 11Holo
mauce zapověděn byl.

Holomaucký kněhtištec Mikuláš Hradecký, muž bohatý, “253_511ng
svýmuvojákovi Švejdovi, jeho v svém domě míti musel, každý :“ Grid
den 4 dukáty půl léta pořád dával, druhýho pak půl léta dával
Jemu každoročně tři dukáty, skrze poslední čtyry léta dával
mukaždý den jeden dukát. Ztý summy poznati se může bohatství
mh0 impressora neb kněhtišce, který když Švejdové po zavřeným
Pokojiz Holomauce jinam do Švejd se vystěhovali, umřel, zane
chaje po sobě vdovu Dorotu a impresí za několik tisíc ná
kladnau.
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Jedné vesnice Velký Senici) nazvané, míli od Holomauce,
k holomaucké kapitole přináležející, nikdá se Švejdové zmocniti
nemohli, ačkoliv šest let Holomauc v své moci měli; nebot té
vesnice sedláci tu svau vesnici dobře ohradili, pole svá osívali,
atd. a když viděli neb zvědělí, majíce dnem i noci po vyšších
místech svý stráže, Švejdy se blížiti, všickni z polí svých, uslyšíce
znamení od stráže, do vesnice se zběhli a nepřátelům vždyckny
dostatečný odpor činili; z čehož je také tehdejší švejdský v Holo
mauci kommendant velmi chválil.

Jednoho večera velké množství čápův do Holomance od západu
slunce přiletělo, kteří se na kostelní, na kanovnický, na domu
raddního i na vyšší měšťanův střechy pěkným řádem rozsadili,
celau noc tiše seděli a při východu slunce k půlnoci letěli. —
Po čtrnácti dnech holomaucký kommendant švejdský dostal psaní,
že v říši s korunau švejdskau pokoj jest zavřen; ten pak pokoj
toho dne a toho večera zavřen byl mezi císařem a mezi korunau
švejdskau, kterýho ti čápi do Holomauce přiletěli, totiž léta 164 8.
dne 24. října měsíce. '

Když Švejdové, zanechajíce po sobě v ulicích mnoho neřádův
i v domích mnoho nečistoty, z Holomauce vytáhli, takoví neřá
dové času zimního se vyklizovali. Před kollejem tovaryšstva Ježí
šového velká hromada takových neřádův ležela, který když voz—
kové k tomu najati počali měsíce července odvážeti a hlauběji
kopati, tak velký smrad z tý hromady vyšel, že hned na místě
dva vozkové padli _a umřeli; také 20 študentův, duchovních
z tovaryšstva Ježíšového devět a pater té kolleje rektor, pater
prokurátOr, páter minister, páter prefekt a sakristián téměř
všickni ti jedním dnem nmřcli. V městě do kterýhokoliv domu
ta nakažlivá nemoc se dostala, z něho všickni umříti museli.
Posledně ten mor se přetrhl, když se nemocnýmu časně žíla pod
jazykem odevřela a protož toliko 500 obyvatelův na tu jizlivau
nemoc umřelo.— Tyto nyní i vejš položený o Holo
mauci příběhy očitý svědek tehdáž sepsal a potom
kům k další památce zanechalg).

V prvním dílu Kroniky Českě, Poselkyn ě sta rý ch
p ř1b ě h ů v če s ký c h nazvané, při létu 1309. na stránce 483.
dotekl jsem, kterak nějací Ruthardové (rod jistě velmi bohatý)

') Správně:Velká. Senice.
,) Viz nahoře str. 268. pozn. 1.
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slavní byli a své obydlí v Kutný Hoře měli, z nichž nejpřednější 1643
byli: Kunrád z Hořejšího rynku, Jiří od Zlaté husy a Markvard
od Černýho orla, k nimž také zde přiložiti musím Jana Rutharda
i následující příběhy. Ten Jan za časův krále českého Vácslava, Ruthard
toho jména IV., v Kutný Hoře bydleje, do svýho dvora předhor- four?ŠŠŠ?
skýho, na Kolmarce (jak v Kutný Hoře říkají) ležícího, k obědu ""““
toho dobrotivýho krále pozval, k němuž také on král s celým
dvorem svým přijel. Když pak bylo po obědě, řekl král Vácslav
k tomu Janovi Ruthardovi: „Rutharde, musíme do Sedleckýho
kláštera na nešpor jeti, pojed s námi!“ — Ruthard odpověděl:
„Dobře, milostivý králi! posečkej toliko maličko, at tobě něco
ukáži.“ I vedl krále do podzemních sklepův hlubokých a ukázal nom-m
muveliké hromady peněz imnoho kruhův litého stříbra. To když mnam"
spatřilkrál, s podivením se tázal: „Čí jest to všeckno Rutharde?
snad tvoje ?“ Jemuž Ruthard odpověděl: „Milostivý králi! když
jsemjá tvůj přirozený poddaný, to tehdy všechno jest Tvé Milosti;
pokudž toho ráčíš do své komory potřebovati, mě to poručiti
pobrati.“ — Král na to řekl: „Nepotřebujeme toho na ten čas;
chválaPánu Bohu, že ještě takový poddaný máme, k nimž v čas
nauze budeme se mocti utecti; schovej sobě své zboží a Pánu
Bohuz toho děkuj“ -- Ruthard pak, pokloniv se, řekl: „Milo
stivý králi! však z požehnání Božího v důlích Ruthardův & Zek
hardův, který mně s bratrem mým náležejí, máme toho bez nedo
statkům“ — V tom král pobídl, aby jeli do Sedleckýho kláštera;
i jeli spolu přes lauky od Kolmarku, které se tehdáž Královské
lanky jmenovaly, přes který jedauce, tázal se král Rutharda:
,Čí jsau ty laukyP“ „Milostivý králil“ odpověděl Ruthard, „jsau
sice tvoje, ale plat z nich náleží do kláštera opatu, já pak
jich k mýmu dvoru užívám & každoročně z nich deset bílých
grošův platiti musím, mně se pak vidí, že jest to hrubý plat;
přimluv se medle králi u opata, at jej urazí & na půl osmu
bílýmgroši at zůstane; věru, dosti mál' — Král zasmáv se,
slíbil tak učiniti a vztáhna ruku svau k vrbě, ulomil kus růžky,
jinak větvičky neb ratolístky & dal ji Ruthardovi, řka k němu:
„Tu máš Rutharde za ten oběd a za tu lásku, kterau's nám „mamča
ukázal; má tobě to naší Královskau Milostí i tvým dědicům při- “““"“
pomínáno býti.“ Ruthard přijav růžku neb větvičku s poklonau,
poníženě za ten dar králi děkoval. — Do kláštera Sedleckého
král přijeda všel do kostela; Ruthard pak do Hory Kutné pro
malíře ihned poslal a "tu větvičku s rukau královskau, kterau ona
tu větvičku držela, v štítu vymalovati dal, žádaje, aby jemu na
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1543 ten erb pro budaucí památku majestát Královské Milosti udělil,
což se také stalo.

g:;nwt Ten Jan Ruthard měl vlastního bratra jmenem Jiřího,
Bum—rdi-kterýžto Jiří ačkoliv svýho bratra Jana bohatstvím převýšoval,

však tak se chudým dělal, jako by on ten nejchudší člověk by.)
a proto velkau skaupostí ani haleře, když nemusel, nevydal. Měl
on také jedinau toliko dceru Rozinu, kterau, od mnohých panicův
i vdovcův k manželstvu žádanau, žádnýmu dáti nechtěl, dokládaje
a předstíraje tu vejmluvu, aby snad nevděčnýmu zeti tak velké
bohatství a nábytek 3 jeho dcerau do ruky nepřišel. I povolal
jednoho dne ten tyranský otec zedníka do svýho domu, nad potokem
Pachem pod děkanstvím nákladně dle tehdejších časův sprostnosti
a spůsobu vystavenýho, zavázav toho zedníka přísahau, aby co
pracovati bude, žádnýmu nikdá do své smrti nevyjevil a v jednom
svýho domu sklepě podzemním, v kterým on všechno své zboží
zavřené měl, dal je i dceru svau Rozínu zazdíti, řka k ní : „Tu
hle, dcero má, pokojíček manželský i lůžko míti budeš; s tímto
stříbrem a bohatstvím všelikým jakožto s ženichem tvým bydleti

323.231: v tomto kautě bohatá šestinedělka odpočívati budeš.“ -—Rozína,
mcuudal před tím sklepem stojící, když ta žalostná slova uslyšela, do něho

ač vjíti se spečovala a jak nejvíce mohla se bránila i velkým
křikem lidi k pomoci svolávala, však že žádný hlasu jejího neslyšel
a jí k pomoci nepřišel, chtíc neb nechtíc musela do toho sklepu
vjíti, zazděna býti a v několika dnech hořem, hladem ižížní
umříti, která po své smrti často se v tom domě otcovským lidem
ukazovala a plačící toho domu zkázu i mnohých osob zařícení

“mama předpovídala. I stalo se, že toho roku 1648. dne sobotního před
onapredpo-Květnau nedělí před večerem ten dům náhle se zbořil a patnactevídala.

osob se zasulo, z nichž sedum hned na místě mrtvých ležeti
zůstalo, ostatní pak ač živi, však velmi pomačkání s nemalau
prací se vyrumovali 1).

ŽÝĚÍÍŽÍ. Když vojsko saské i také švejdské na den sv. Anny dne
1533336 26. července ve středu léta 1634. k Praze se přiblížilo a na Bílau
mnohotrpe-Horu se položilo, chtěje Prahu mocně dobývati aneb ji vzdáním

dostatig), předměstí za pořickau branau, křižovníkům s červenau
1634 hvězdau v špitále při konci mostu pražského bydlícím, přinále

žející, ačkoliv velké škody trpělo, však tohoto 1648. roku všechno

') Vypravování toto, také odjinud známé, dojemně zpracoval v povídku
rodák Kutnohorský J. K. Tyl.

2) Viz nahoře str, 222.
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zkaženo as zemí srovnáno bylo, z kteréžto příčiny a pro tu příčinu 1648

ti křižovníci na 46 gruntích a domích, kteří vtom předměstí ÉKMOW'ci
stávaly, (nepočítajíce ten užitek, který měli z čtyr h08pod, v nichž
se víno i pivo těch křižovníkův šenkovalo) čtrnácte tisíc, jedno
sto a devadesáte sedum kop míšenských ztratili, také dosavad
tratí, vynímaje malý užitek nynější z těch některých pozůstalých

měli lkod
14197 kop

míšenskycb.

gruntův, víceji pustých, nežli užitek vyuášejících. Nacházely se v předměstí
ještě tohoto 1648. roku v tom předměstí dvě ulice: jedna jmeno
vala [se] Hlavní ulice a ta měla 23 domy; druha ulice se jmeno- c
vala Vrbová. ulice, proto že z jedné iz druhé strany mnoho
řadem vyrostlých vrb stálo a mezi nimi čerstvý potůček tekl, ta
ulice měla 23 domy. Na těch i na jednom každým domu, z nichž
se aurok dvakráte v roce, 0 sv. Havlu a o sv. Jiří, těm křižov—
níkům každoročně platil, (toho auroku 700 kop míšenských každo
ročně se platilo) pravdivá zpráva následuje, jak mnoho škod oni
křižovníci měli, totiž:

V Hlavní ulice: 1. Na domě Jindřicha Dvořáka (ten
dům stával u samé Pořický brány, nyní na tom místě nový šance
stojejí, v Hlavní ulici, skrze kterau se k sv. Pavla kostelu jezdí—
valo, blíž místa od starodávna Zač nazvaného) u Červené Hvězdy
nazvaném, kde se pivo i víno těch křižovníkův prodávalo, měl
ten křižovnický řád škody 1800 kop míšenských; 2. na domě
Šebestiána Pořičana měl škody 150 kop míš.; 3. na domě Samuele
Jelínka měl škody 60 k0p míš.; 4. na domě a na kratochvilníku
neb lusthauzu, který někdy Funkovům přináležíval, měl škody
460 kop míš.; 5. na domě Jana Mikulovskýho měl škody 60 k0p
míš.; 6. na domě Jana Brejchy měl škody 100 kop míš.; 7. na
domě Lidmilly Mitterlinové měl škody 200 kop míš.; 8. té Lidmille
Mitterlové (sic) druhém domě měl škody 100 kop míš.; 9. na domě
Petra Staršího měl škody 100 kop míš.; 10. na domě Jana Ratejn
skýho měl škody 165 k0p míš.; 11. na domě Vavřince Dvořáčka,
kde se špitálské pivo i víno prodávalo, měl škody 1500 kop míš.;
12. na dvoře staro-pražských pánův, který také zkažen jest, měl
škody 500 kop míš.; 13. na domě neb lusthauzu Jiřího Vorla,
na Posledním penízi nazvaným, kde se také pivo a víno
šeňkovalo, měl škody 1500 kop míš.; 14. na domě Jana Runcharta,
kde se také pivo ivíno prodávalo, měl škody 1500 kop míš.;
15. na domě Salomény Amontinky měl škody 50 kop míš.; 16.
na domě Jana Hablíka měl škody 200 k0p míš.; 17. na domě
Pavla Bezděkovskýho měl škody 60 kop míš.; 18. na domě Jana
Filiberta měl škody 180 kop míš.; 19. na domě Vácslava Šabaty
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1648 měl škody 100 kop míš; 20. na domě Tomáše Švejdy měl škody
zoo kap míš.; 21. na domě Kateřiny Melichárkové měl škody 50
kop míš.; 22. na domě Anny Lenické měl škody 100 kop míš.;
23. na domě Matěje Jesenickýho měl škody 150 kop míš.

V ulici Vrbové: 24. Na domě Krištofa Známýho škod
měl ten řád 120 kop míš.; 25. na domě Tomáše Mareše měl
škody 60 kop míš.; 26. na domě Víta Němce měl škody 100 kop
míš.; 27. na domě Jana Štěpánka měl škody 200 kop míš.; 28. na
domě Marie Kořínkově měl škody 125 kop míš.; 29. také té
Marie na druhým jejím domě měl škody 125 kop míš.; 30. na
domě Jakuba Kozmana měl škody 150 kap míš.; 31. téhož Koz
mana na druhým domě měl škody 150 kop míš.; 32. na domě
Jana Melicharovice měl škody 200 kop míš.; 33. na domě Ondřeje
Kupce měl škody 130 kop míš.; 34. na domě Jiřího Hablíka měl
škody 60 kop míš.; 35. na domě Matěje Vicbera měl škody 100
kop míš.; 36. na domě Řehoře Venceliusa měl škody 1200 kop
míš.; 37. na domě Vácslava Černýho měl škody 200 kop míš.;
38. na domě Jana Kupce měl škody 200 kop míš.; 39. na domě
Lukáše Kavky měl škody 100 kop míš.; 40. na. domě Krištofa
Turka měl škody 200 kop míš.; 41. na domě Jana Řečickýho
měl škody 200 míš.; 42. na domě Ondřeje Němce měl škody
250 kop míš.; 43. na domě Jakuba Staršího měl škody 300 kop míš. ;
44. na domě Jana Edlmaiera měl škody 242 kop míš.; 45. na domě
Martina Kratochvíle měl škody 300 kop míš.; 46. na domě Barbory
Petráčkové měl škody 200 kop míš.; summa škody 14197 kop míš.

V tom zabranském předměstí špitálskěm, řádu křižovnickýmu
řemeslnícis červenau hvězdau, které dosavad Špitálsko se jmenuje, tehdáž

přináležejícím, (těch gruntův dosavad ten řád křižovnický pánem
jest) nacházelo se tolik obyvatelův s manželkami i s dítkami
svými tomu svatýmu řádu poddacích, kolik se domův, totiž 46,
nacházelo; ti domově prostranníi ozdobně vystavení byli; také se
při mnohých zahrádky s štěpnicemi spatřovaly dosti prostrauné.
Ti Zabranští v domích svých rozličný obchody měli; neboť někteří
byli kováři, koláři, masaři. ševci, krejčí, truhláři i jiní řemeslníci.
Ti domově s zahrádkami a s štěpnicemi svými když 1648. roku

Kamen!do-běžícího 8 zemí srovnání byli, kamení všechno z těch dílem spálemo
C
v do , v l '

a: "a_nych a dílem rozborenych domův na poručení generála wacht—
mistra neb strážnýho hraběte Kontiho do vuově mezi Horskau
& Pořickau branau založených šancův vzato bylo; také tehdáž
přes půl druhého tisíce záhonův rolních neb polních, přes který
obecná cesta neb silnice se udělala, témuž řádu se odňalo. Posled—



R. 1648. 387

nějších i ještě nynějších časův několik zahrad z gruntův špitál
ských křižovnických do šancův nových potažených a v nic
uvedených bylo 1).

Podobně v Novém Městě pražském blíž Pořičské neb Špi
tálské brány v dvoře od starodávna" Hradištko nazvaným, při
samým kostele sv. Petra stojícím a dosavad řádu křižovnickému
s červenau hvězdau přiuáležejícím, stojící domy zahradníkův, také
okolo toho Hradištka dvora v 19 domích obyvající lidé na těch
svých domích, také na jiných, jak v tom Novém Městě pražském,
tak i ven z Města ležících gruntech svých, totiž na zahradách,
ua štěpnicích, na polích neb rolích, na vinicích atd. v čas nepřá
telský, když vojsko švejdské Nové Město pražské oblehlo a je
mocně dobývalo, do 4030 kop míšenských škod měli, což se z ná
sledujícího jich vlastního vyznání pravdivého dostatečně poznává;
nebot: Samuel Vorel na polích, na štěpnici trpěl a měl škody
500 kop míš., Jan Jelínek na polích měl škody 200 kop míš.;
Vácslav Stříbrný na polích měl škody 500 kop míš.; Mikuláš
Slavík na polích a zahradě měl škody 100 kop míš.; Vácslav
Černý na poli a zahradě měl škody 200 kop míš.: Jiří Hlaváček
na poli měl škody 100 kop míš.; Ondřej Němec na zahradě a na
poli měl škody 250 kop míš.; Matěj Švorc na poli a vinici měl
škody 200 kop míš.; Jakub Starší na poli a vinici měl škody
.300 kop míš.; Pavel Kraupa na poli a zahradě měl škody
200 kop míš.; Karel Kuybl na poli & zahradě měl škody 90 kop
míš.; Adam Laštovička na vinicích a poli měl škody 200 kop
míš.; Matauš Kraupa na polích měl škody 300 kop míš.; Vít
Němec na štěpnici a polích měl škody 100 kop míš.; Jan Chme
lina na polích a zahradách měl škody 100 kop míš.; Kateřina
Lvanková. na polích měla škody 40 kop míš.; Mikuláš Zítenický
na polích měl škody 150 kop míš.; Jakub Kozman na polích
a zahradách měl škody 300 kop míš; Matěj Maurer na polích
a zahradách 200 k0p míšenských. — Summa škod 4030 k0p míš.

Tyto předešlé idosavad běžící škody ani tomu křižovní
ckýmu řádu, ani poddaným jeho spolu-trpícím učiněné, ani tehdáž,
ani potom vynahražené nebyly, nejsau a nebudau. —Podobně těch
křižovníkův při mostě pražským špitál, když nepřítel Švejda
Menšího Města pražskýho zrádně se zmocnil itaké Starého Města
zmocniti se snažil, citedlnau škodu trpěl nejenom na svém sta

') Jest to zajímavé vylíčení, z něhož celé bývalé předměstí Špitalské
— na místě nynějšího Karlína — poznáváme. '

25*

1648

Nově škody
učiněné kfi
zevníckym
lidem na
gruntíob.
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1648 vení, od nepřátelské střelby učiněnau, (on nepřítel když se dvakráte

gg; ggg pokaušel přes most do Starého Města přijíti, také na něho z oken
Hmmm-i z věže téhož špitála, také z blízkých jiných míst bylo stříleno,

že on po obadvakráte ustaupiti musel a po třetí se víceji o to
nepokaušel) kterau nepřítel mu učinil. když svá děla neb velkau
střelbu z břehu Menšího Města pražskýho k tomu špitálu obrátil
a k němu mocně střílel, zdi velmi zkazil, také i střechu, proto že
se jemu z téhož špitála věže i z oken velký odpor činil, když on

ten špitál i v tom škodu, že dle své možnosti vyživovati musel
jizdný i pěší vojáky, kteří v tom špitále dnem i nocí bydleli
a pozorovali nepřátelské hnutí, kdyby se on déleji snažil do
Starého Města buď tajně azrádně aneb mocně přijíti. Mimo toho
ten špitál také tehdáž více nežli sto vorův haldovního neb pivo—
varského dříví bez penězi bez nejmenšího těch škod vynahražení
dáti musel, z něhož se nad most pražský, také poslézeji k zdím
městským mezi branau Horskau a Koňskau, od Švejdův rozstří
leným & položeným, sruby, šranky, palisády a jiné potřeby dělaly.
Ta věž zde dotknutá stála v tom Městě na ostatním dílu přede
šlého mostu pražského, k tomu špitálu přináležejícího, kde nyní
téhož špitála díl stavení dáleji z téhož stavení k nynější mostecký
bráně neb k věži vystupuje a v něm chudí svau obecnau světnici
v dolejším ponebí mají; nebot ta stará věž neb brána někdejšího
mostu pražského, po němž skrze tu bránu přes řeku Vltavu
z jednoho Města pražského do druhého se jezdilo, spíše nežli
nynější most vystaven byl, když se starý špitál zbořil & nynější
stavěti začal, do toho stavení pojatá byla.

Ti křižovníci s čeledí svau nepříteli, kde potřeba ukazovala

31:32:81;a kam postaveni byli. mužně odporovali, což Jan Miller od Zlaté
na Bvejdykoruny, jakožto tehdejšího lidu zbrojnýho nejvyšší a při mostu
"mi? "' pražským ustanovený komendant neb plnomocný auředlník, také

Jan Jiří Kauň'er, hejtman nad jednau kumpanií císařskau, téhož
1648. roku a dne 14. prosince vysvědčili i také svými pečetmi
to stvrdili. V tom špitále, nebot vnitř tehdáž prázné dosti velké
prostranství bylo, udělán byl jeden šanc čerstvě z dříví a země
pevné, proti dělám neb kusům švejdským postavený, z něhož proti
Švejdům hustě stříleno bylo z jednoho děla i také z dvojnásobné
střelecké zbraně, kterau naši předkové jmenovali duplháky.

Poněvadž v roce tomto Špitálské předměstí za Pořičskau,
jinak Špitálskau branau, zkaženo bylo, také staroměstští Pražané
dosti velkau škodu trpěli, kteří v tom předměstí několik domův,
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také špital, dvůr, kostel sv. Pavla, lázni atd. měli, a to všechno 1648
oni také tehdáž oželeti a ztratiti museli, když to celé předměstíEl„“???...
dílem spáleno a dílem zbořeno bylo, aby se nepřítel Švejda v něm "WLW
zdržovatia ukrývati nemohl. Staro-pražský magistrát před dávními “1:35ng
lety jak ten špitál v tom předměstí, tak také sv. Pavla kostel ““*- '
vystavěti dali, což dosvědčuje list Vladislava krále českého,
v uherském městě Budíně léta 1507. v pátek po Božím na Nebe 1507
Vstoupení psaný'). -— Špitál zase i kostel vystaven se spatřuje.

Častěji zde jmenovaní zabranští špitálšti, v předměstí před sz'bů'ťši
branau Pořiěskau a Horskau bydlící robotní zahradníci, křižovní- mu vinné
kům s červenau hvězdau přináležející a jim poddací, horu téhož
řádu viničnau, nad vsí Hlaupětínem tři čtvrti míle od Prahy
ležící a půl patnáctá strychů v sobě obsahující, od téhož řádu,
jakožto od své vrchnosti, dostali někteří rozdělenau takto: Petr
dostalz té hory díl pod jeden strych; Kuba pod jeden strych;
Zemanpod 2 strychy; Petr pod půldruhého strychu; Duchek pod
dva strychy; Hala pod tři strychy; Nos pod čtyry strychy dědičně
dostali. Ty viničky oni zabranští špitálští na svůj náklad, také Zagato
k svýmu užitku, žádného platu do špitálského své vrchnosti 333%;
důchodunedávajíce, vzdělávali, toliko že oni a z nich každý, $$$;
z každýho strychu toho viničného jednu pintu vína, na těch vinič- "
kách urodilého, k svaté mši těm svým křižovníkům každoročně
dávati povinni byli na věčné časy. Stalo se to v přítomnosti
Matiáše z Třebska, nejvyššího mistra řádu křižovnického s čer
venau hvězdau a při tom snešení také tito téhož řádu křižovníci
přítomnibyli: kněz Matěj, převor špitála křižovnického pražského;
knězMartin, probošt na Peltenbergu blíž Znojma; kněz Jan Štýr,
kommendátor v Chebu; kněz Jošt, kommeudátor neb kuntor
v Mostu; kněz Erhard, farář v městě Loktu; kněz Mikuláš, farář
VKiusperku, jinak v Kbenigsbergu; kněz Fridrich, farář v Kulmu
Marie Panny; kněz Mikuláš, farář v Cedlicích 9); kněz Matěj,
farářvVařích, jinak v Karlsbadu; kněz Jan, farář v Rolani (sic) ;
kněz Michal, farář v Pirku (sic); kněz Michal vHodincích 3), kněz
Wolfgang, farář v Mašvicích *) atd. Potvrdilo se to snešení léta
1500.v auterý před sv. Kateřinau v špitálu téhož křižovnicky'ho 1500
řádu blíž mostu v Starém Městě pražském.

*)Viz J. Nedomův článek „Špitál sv. Pavla před Poříčskou branou“
ve výroční zprávě Karlínské reálky (r. 1871.) str. 8.

') SprávněSedlci (Sedlec: Zettlitz v Loketsku.)
') Správně: Hode n icích (Hódnitz) na Moravě.
') Správně: v Mašovicích (Maispitz)na Moravě.
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1648 Po Zikmunda císaře, českýho a uherskýho krále, z Prahy
3515313;odjezdu, dne 2. srpna měsíce 1420. roku, klášter mnichův Cele

mh stinův ijich kostel sv. Michala pod Vyšehradem, také klášter
1420 i kostel pannenský řeholi sv. Ducha, jinak Milosrdenství Božího,

" Dkucha,v Starý Praze, také pannen dominikánských u sv. Anny na
Aujezdě blíž kostela farního sv. Vavřince v Menší Praze i také

sv.Anny... špitál křižovníkův při mostě v Starý Praze, podobně jiné klá—
štery ikostely pražské z rozkazu Jana Žižky a Vácslava Ko—

hitům“- randy velkau zkázu vzaly; samých kostelův 36 v Menší Praze
Ž'ÉŽ?nocnitehdáž zkažených bylo. Tehdáž křižovníci s červenau hvězdau

z Prahy jinam vystěhovati se museli a jich statky pozemní

.mnbctatkydostaly se do světských pánův rukauch. Zikmund císař těch
Dobhchovikřižovníkův vesnici 2 míle od Prahy, Dobřichovic-e nazv,auau
co ustave

né. jednomu svýmu rytíři a dvořanu zastavil.

Jm Čapaky Křižovníci s ěervenau hvězdau svýho nejvyššího mistra Jana,
svržen &Va. ..
„.“ Holubjinak Mikuláše Čapskýho, roku 1426. v městě Stříbře shromáždění,
““""“ s jeho auřadu svrhli, jakožto panství a zboží těch křižovníkův

1426 mrhaěe a téhož auřadu osobitele (byl on na ten auřad nepořádně
dosazen), na jehožto místo a na ten auřad byl volen Vácslav
Holub i také od císaře Zikmunda byl potvrzen.

sumy m— Ondřej Pesmekh 1), nejvyšší mistr křižovnický, vyžádal roku

31“„m?l—?i1455. od Ladislava, krále českýho. dovolení, svýho řádu zastavená
nÍvŠaŽ—euyyypanství zase vymocti a k špitálu přivtěliti. Podobné dovolení

1455 dostali oni 1493. od Vladislava, krále českého. Také oni kaupili ves
1493 Talin řečenau 1493. roku.

1466 Roku 1466. když řeholníci, kteří se nedávno do svých klá—
Duchan“ šterův v českém království opuštěných navrátili a je zlepšovati„tvo : Prnh

odlitínavy-i stavěti počali, Opět rozehnání byli; také tehdáž křižovnícilol
mně??- a červenau hvězdau v čas té kacířské hauřky jinam z Prahy

dw- odjíti museli, zápisy, registra duchovní, urburní i gruntovní,
OnikHžovk kostelu sv. Valentina v Starém Městě pražském přináležející,
nící pánům
rad-dnímdak přichránění a k lepšímu opatření pánům raddním Starého Města
liší 253.123,pražského dali a svěřili, kterýžto zápisy, registra, urbáře i grun—
registra au
... vnenu tovné knihy oni i také jich potomci k svýmu zisku sobě osobili.n..

133.11:thdam Dovolení ti křižovníci od krále Vladislava 1507.') roku: ymohl
vy:—13mmdostali dluhy dělati, peníze vypůjčiti a jich statky zase vyplatiti

') Jinak též Pešmet, rodilý prý z Klatov. Viz Bienenbergovy
Annalekten fur Geschichte des Militár—Kreuzordensmit dem r. St. p. 77.

') V rkp. chybně stojí: I597.
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a sobě opět přivlastniti. Dovolení také od téhož Vladislava krále 1548
oni 1500. 1) dostali vinice štípiti, vysazovati a užitky bráti. 1500

Křižovníci s červenou hvězdau 1493. roku s povolením krále 1493
českýho Vladislava II. kaupili vesnici Talin řečenau, také dovo- 33333333:
lení dostali, aby mohli vodu vésti do iybníka blíž té vesnice “* n'f'šf"
ležícího; nedlauho tu vesnici zdržeti mohli, nýbrž ji 1514. zase 1514
pro vyplacení dluhův prodati museli. Následujícího roku, totiž 1515

1515, Vácslav Hradešín od legáta apoštolskýho byl v svým auřadě vHrřggěg;
generálního mistra křižovníkův s červenau hvčzdau potvrzen. mm

Švejdové dne 24. června měsíce zapálili město Tachov aTnchovsho
mnoho obyvatelům uškodili. — V tom městě Tachově mezi 16. a 17.
dnem měsíce září 1715. o půl noci blíž Dolejší brány, k franti- 1715

škánskýmu klášteru stojící, shořelo domův 71. Téhož 1715. roku Olgšogggfel
dne 28. měsíce srpna rychtář města Tachova i jiní jeho sausedi,
v Hořejší ulici blíž brány Svato-Vácslavské bydlící, velký a straš- 333534
livý křik neb raději truchlivé naříkání a kvílení v noci v hodinu kvílení
druhau, také imnozi jiní 16. září téhož 1715. roku podobné
slyšeli naříkání času nočního, po kterém hned následujícího dne
17. měsíce září téhož 1715. roku město Tachov velkau škodu

skrze oheň vzalo. Opět nedaleko františkánskýho kláštera v Tachově
1718. roku v hodinu 10. shořely4 domy; a zase téhož 1718. roku 1718
dne 27. září o půl noci vyšel oheň v tachovské ulici, die Kalte
Gassen nazvané; shořela stodola s vším obilím, z které oheň
kladený vyšel a on když udušen byl, lidé také žádného nebez—
pečenství se neobávajíce, když domů odešli, nový nenadále v bližším
dvoře oheň vyšel, tři stodoly & 6 domův v popel obr.átil

Kterak toho 1648. roku obraz Krista Pána ChrudimskýmcuOhmchr“dlmaký Kri
od kacířův pohaněn a okrvaven byl, tato se nachází památka; =“ Pin-“-„
V roku 1648. když švejdská zlost nepřátelská v království českém “33"
prchlivost svau prováděla a vojsko sem itam se vztěkající mnoho
příkoří a nátiskův naší ubohé vlasti činilo, také mnoho nepřátel
ského město Chrudim v Čechách věnué snésti muselo, do něhož
ta zběř plachá vejdauce, domy probíhala, je laupila a co pobrala,
to ti nepřátelé hned v noci žraním, hraním a jinými bezbožnostmi
prohejřili. Měl toho času pan Jan Pfeifer, z Braumova rodilý,
v svým domě jednoho švejdskýho auředlníka, čeládku kacířskau,
totiž: kováře, řezníka a dva pacholky, z nichž ten řezník v tom
pokojíčku, v kterým tehdáž ten sv. obraz Krista Pána visel na
stěně, své odpočinutí měl. Ti čtyři kacíři každý večer obyčej

') V rkp. chybně stojí: ISBD.
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měli hráti, až jedné noci přihodilo se, že ten řezník neměl co
sázeti a oč hráti, popadl ten Pána Krista obraz ze stěny, jej mezi
tovaryše do velké světnice vnesl a na stůl, aby o něj hráli,
vhodil, ne sice sobě k nějakýma zisku, nýbrž katolíkům k posměchu.

I počali hráti o něj a to dosti dlauho, ale žádný nikdá více
nežli druhý uvrhnauti v kostkách nemohl, tak dlauho hrajíce, až
je to hraní omrzelo; i rozlobíce se oni, počali hromovati, zloře
čiti a ten sv. obraz čertem nazývati, chtíce jej ze zlosti roztlaucti
a rozsekati, pročež jeden z nich popadl tulich a pichl jej do čela.
k pravému oku, z kteréžto rány (předivná věc) ihned krev se
ukázala, také se ona dosavad spatřuje; jiný udeřil naň konvicí
a po tej ráně krev z nosu vyběhla, kteráž nápodobně se spatřuje;
jiný jej křížem a křížem pořezal. To když jedna dobrá. žena
jmenem Dorota Skákalíková spatřila, víc než mužskau srdnatostí
podňata, mezi ně přistaupila, směle od nich obraz tento žádala,
jejžto jí jako obyčejný kus dřeva hodili, ona pak jej ve sklípku
skryla a proto na druhý den zabita býti měla, jsauc těhotná;
však divně zachována byla, což z níže položeného examínu zřetedl
něji se spatří.

PO vytržení lidu švejdského přišel domů p. Jan Pfeifer,
kterýžto na ten čas před nimi se byl skryl a pilně na všeckno
se vyptával, čehož když dokonalau zprávu od jmenované Skáka
líkové dostal, tím větší horlivosti & pobožnosti k tomu svatému
obrazu nabyl a obávaje se, aby zázrak tento skrze krvavau ránu
na světlo nevyšel a on tudy :) svůj poklad (tak jej on jmenoval)
nepřišel, povolal tejně k sobě malíře a jemu tu ránu krvavau
zamalovati poručil; což se několikráte stalo, však nadarmo; nebo
pokaždý barva od rány odpadla a se ztratila, jako by nikdy zama
lována nebyla (což urozený, slovutné a vzáctné poctivosti pan
Jiří Norbert Kaukal, J. M. Kské rychtář, urozený pan Jan Jindřich
Šebestián z Častalovic, mčštěnín a spolu-raddní, a jiní mnozí, že
to z úst pana Jana Pfeifera často slýchali, dosvědčují, jako i syn
jeho Martin Pfeifer za času živobytí svého to potvrzoval) a tak
ten drahý poklad až do smrti v domě svém zachoval.

I přihodilo se, času jednoho, totiž dne 9. měsíce srpna
1674. roku, důstojně velebný pan děkan tehdejší Samuel Hattaš
vejš jmenovaného pana Martina Pfeifera navštívil a s ním o ně
jaké knihy rozprávku měl, po kteréžto vykonané smlauvě, když
se již do svýho obydlí on pan děkan navrátiti chtěl, řekl
k němu ten p. Jan Pfeifer: „Velebný pane děkanel (jakž jeho
vlastní vysvědčení potvrzuje) já mám v domě mým obzvláštní

.._____—___—
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poklad, který jsem dosavad žádnýmu p. děkanu našemu nevy
jevil.“ — Velkau chtivostí a horlivostí pobožnau pojat byv velebný
p. děkan Samuel Hattaš, přinutil téhož p. Jana Pfeifera takový
poklad vyjeviti. On také ihned volně ukázal jemu ten Pána Krista
obraz na stěně visící, také jemu celý jeho příběh neb příhodu,
která se s ním v čas švejdskýho do města Chrudimě pádu stala,
důvěrně vyjevil, dokládaje i to 011Jan Pfeifer: „Kdybych to, co
nyní, byl vyjevil, již dávno potěšení mého bych zbaven byl; nebot
já ve všech potřebách, v nauzi, auzkostech a v protivenstvích
k němu jedinké autočiště moje jsem měl, mám a míti budu, také
vždyckny žádanau pomoc jsem obdržel; a (co víceji k podivení
jest) dal jsem já několikráte tu jeho jednu i druhau ránu krvavau
zamalovati barvau jinau, k předešlé podobnau, vždyckny však ta
barva nová od té rány odpadla a zmizela.“ — To slyše on
p. děkan, pečoval neustále ten sv. obraz od téhož Jana Pfeifera
vyžádati a do svého děkanskýho kostele k všemožnému úctění
přenésti. Maje on v svém chrudimském děkanství ten sv. obraz,
pro větší víru a bezpečnost snažil se to všechno, co se s tím sv.
obrazem přihodilo, skrze pořádný examen a svědky náležitě vyše
třiti; hned také povolal k sobě jmenovanau Dorotu Skákalíkovau
u přítomnosti p. Vácslava Píseckýho, toho času písaře městskýho
a spolu—raddního, který tu Dorotu následovně se vyptával.

Svědomí o tom příběhu, jak jest s obrazem tím Krista
Pána, který dobré paměti p. Jan Pfeifer, měštěnín a spolu-raddní
města Chrudimi, v svém domě měl, při času maršírování do města
Chrudimě lidu švejdského léta 1648. se dálo, od Doroty, po nebož
tíkovi Matějovi Skákalíkovi zůstalé vdovy, sausedy při městě Chru
dimi okolo 47 let věku svýho mající, po vykonané přísaze přijato
v děkanství chrudimském v přítomnosti nížepsaných osob léta 1675.
dne 14. Novembris, jakž následuje, vedle těchto následujících
artikulův positionálních.

Pravda-li jest, že švejdští vojáci, když do Chrudimě přitáhli,
o ten obraz Krista Pána hráli? — Ten obraz v malý světnici,
kde pana Pfeifera, manželka v šestinedělích ležela, na stěně
visel, s kterým jsem já, jsauc někdy sama jediná doma, jako by
někdo jiný se mnau byl, se těšívala. Když pak jednoho auředlníka
švejdského čeládka, totiž: kovář, řezník a dva pacholci, do téhož
domu kvartyr dostali, v tý svědnici líhával kovář samotný; když
přišel k tomu kováři řezník, člověk opovážlivý, hned obraz ten
Pana Krista vzal a do velké světnici jej přenesl Když ti lidé
všickni čtyři dle obyčeje každý večer hrajíce a jedenkrate nema
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1648 jíce oě hráti, ten obraz na stůl položili a o něj v kostky
hráli (sic).

Jak dlauho na tváři jeho hráli oni kostkami? — Dlauho
hráli až do své libosti, až je ona ta hra omrzela.

Pravda-li jest, že jeho žádný nemohl na druhým vyhráti? —
Nemohl ho žádný na druhým vyhráti.

Pravda-li jest, že co jeden uvrhl, to také druhý uvrhl kost
kami? ——Jest pravda.

Pravda-li jest, že jsau jemu zlořečili a že samým ďáblem
musí býti pravili? — Takto oni pravili: „Což k čertu jej vyhráti
nemůžeme? cožjest pak čert? roztlučmejej a rozdělíme se o něj.“

Pravda-li jest, že ho tlaukli a chtěli roztlaucti? — Uhodili
na něj, než nevím čím, zdaliž džbánkem, až od stolu odskočil.
chtíce je roztlauci hněvy; čím pak na tom obraze ty rozličné
čáry učinili, to já, jsauce od jich stolu, kde hráli, vzdálená, viděti
jsem nemohla; že ale rána krvavá na něm zůstala, to sami oni
i to také já jsem spatřila.

Pravda-li, že ona se za něj přimlauvala a prosila, by ho
neroztlaukli? -—Když tak jej tlaukli, já jsem přistaupila k nim
a pravila: „Prosím vás, nedělejtež toho tomu obrazu; můj pán
vždyckny se u něho modlívá & na něm sobě mnoho zakládá“ Já
jsem sama velikau jakausi lítost nad tím měla.

Pravda-li že jeden císařský voják od Švejdských chycený,
na to se díval a že tak veliká neúctivost tomu obrazu se konala,
srdečně toho litoval? — Jest pravda. že jeden císařský voják. od
Švejdských chycen, jmenem Jan, z města Mejta rodilý, tu přítomný,
když jsem já za ten obraz prosila, pravil: „Dejte jí ten obraz,
co sobě na něm postíhnete? dejte jí ho, když tak za něj prosí“

Pravda-lí, že jí ten obraz hodili a aby si toho čerta schovala,
pravili? — Když mě ho hodili, „vem tě čert i s ním,“ pravili.

Pravda-li, že ji na druhý den probodnauti chtěli, jakož i také
sukni i košili probodli a ona potom že jest padla na lůže, kde
jest ten obraz schovaný měla a tu řekla: „All, holeěku! já jsem
tebe včera zachovala a ty si mne dnes zachoval.“ — Jest pravda,
že jsau mne zabiti chtěli, jakož pak nejdřívěji ten řezník Opilý
po mě tal a bidlo trefil, jehož znamení ještě zůstává; nato
když jsem do komory utíkala, v tom on po mně kordem bodl
a dveře, jakž znamení díra až posavad ukazuje, a při tom mně
sukni akošili probodl i také na těle, (což nebožtík pan Jan Pfeifer
potom sám spatřoval) však neškodně kordem štrejchoval; potom
jsem padla na lůže, kde jsem ten obraz schovaný měla a jsem
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řekla: Ah, já milý holečku, tě včera obhájila & ty si mne od
smrti dnes opatroval. Byla jsem tehdy těhotná.

Pravda-li, že ona to všechno hned po vymaršírování lidu
švejdského, když pan Jan Pfeifer domů se navrátil, povídala? —
Když pan Jan !Pfeifer po vymaršírování lidu švejdskýho domu se
navrátil a ptal se, jak se dálo, já jsem s pláčem k němu pravila:
„Opatrovala jsem to, co jste nejvíce milovali; a tu jsem jemu
ukázala na sukni, jak jsau mně ji probodli a tu jsem jemu celý
příběh povídala, jak ta rána krvavá zůstala“.

Že jest Dorota, po nebožtíkovi Matějovi Skákalíkovi pozůstalá
vdova, tento celý příběhs nadjmenovaným obrazem Krista Pána stále
v přítomnosti naší tak jak vejš psáno stojí a nejináče vysvědčila,
to my dole podepsaní vlastních našich rukauch podpisy & přiti
sknutím sekiytův attestirujeme a naším dobrým svědomím potvr
zujeme. Anno et die supra memorato.

L. S. Samuel Wenceslaus Hattass,
protonotarius apostolicus, decanus
et vicarius foraneus Chrudimensis.

L. S. Wenceslaus Joannes Piseczky,
senator et sindycus senior civitatis Chrudimensis.
Joannes Henricus Sebastiani (sic) de Czastalowicz,

p. t. scholae rector.

Když ta věc dostatečně vyšetřena byla, podal jest to k dal
šímu potvrzení vysoce důstojné konsistoři arcibiskupské pražské
často pravený pan děkan, kdežto všemožná inquisicí aneb vyše
tření, jak skrze kunstovné a přední malíře, tak skrze jiné důvody
se stalo i jsauce v pravdě zázrak shledán, po obdržení povolení
vystavil jest jej v farním kostele na Nebevzetí Rodičky Boží
chrudimském na velkém oltáři zhusta psaný pan děkan v létu
P. 1676. dne 5. dubna jmenovitě v neděli Velikonoční, o něm
pohnutedlné kázání měl, jej za zázračný vyhlásil, po kázání hlučně
Te Deum laudamus držel, ano potom ustanovil, aby každý pátek
před ním mše svatá slaužena a litanie o nejsladším jménu Ježíši
zpívané byly.

Po jedenácti letech, totiž v roce 1687., byl jest ten svatý
obraz z oltáře velkýho, na němž stále on stával, vzat a na nový,
schválně pro něj postavený, s náležitau úctivostí vstaven, kde
dosavad, když toho 1722. léta píši, se spatřuje.

Jaké milosti Bůh milosrdný a dobrotivý skrze ten sv. obraz
jeho ctitelům prokazovati ráčil, zvlášť morního nakažení léta
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1648 1680., poznati se může z mnohých příkladův zde doleji položených.
Hledej & čti dole v létu 1680.,1682.,1683.1682

1683 Dne 20. ledna měsíce Švejdové město Jičín a dne 29. téhož
23113533;měsíce město Jaroměř vybrali.

“*“ Dne 21. června Švejdi dostana město Falkenov, zámekFAI

.xypzišševl;jeho spálili.
Generál švejdskýWittenberg město Brandejs 1Beraun vyplunBrandejsi

33:23, droval, vyraboval, oblaupil.
magicw- Také švejdský generál Kónigsmark město Kadaň oblaupil.
33“ Cho Před vyjitím z Čech vojska švejdského město Brix neb Most,

mano"tdKomutov (sic) 1v Žateckým kraji mnoho městeček vesnic i zámkův
neb tvrzí ti neštastní příchozí oblaupili a do chudoby přivedli.

5533123- Tohoto 1648. roku císař a král český Ferdinand III. dvoje
?gdesntůmpsaní poslal studentům pražským, z nichž jednoho vejpis jest tento:

poslal Ferdinandus Tertius, divina favente clementia electus Roma
norum imperator semper Augustus.

Illustrissimi, magniňci, nobiles et strenui, fideles nobis dilecti.
Depraedicata nobis fuit vestra hucusque in defensione Veteris

et Novae urbis Pragensis continuata virtns atque in arcendo inva
dendoque hoste eminus cominusque impensum studium. Quod cum
maxime nobis peragratum (sic) acceptumque accidat, vobis vero
omnibus et singulis ad aeternae laudis memoriam cedat, et non
minus decorum sit pacis tempore legibus quam belli occasione armis
ornatum esse. Ita hanc vestram lidelitatem et eximium valorem.
quo pro viribus vestris Patriae communique bono subvenire con
tenditis, gratia nostra imperiali et regia (lata occasione benigne
recognoscemus nullatenus dubitantes, vos adhuc diutius in propu
gnatione dictarum urbium opera et alacritate vestra, prouti huc
usque strenue et laudabiliter et cum omnimoda nostra satisfactione
demonstrastis, ita penes militare praesidium fidelesque status et
cives nostros collaboraturos, quatenus non solum hosti ulterior
progressus praecludi, sed etiam Parva civitas Pragena ex manibus
ejusdem eripi et recuperari possit. Et nos de caetero vobis omnibus
et singulis imperiali regiaque gratia nostra benigne propendemus.
Dabantur in arce nostra Lincensi die 8. mensis Septembris, anno
1648. regnorum nostrorum Romani 12., Hungarici 23., Bohemici 21.

Ferdinandus m. p.

v P1649 Léta 1649. Měsíci března jedna chudobná. v Novém Městě
mší.; pražském bydlící žena, když z viničného díla před večerem domů

ŠÍŠÁŠĚLŠ.se navrátila & zvěděvší, že její všecken pracně shromážděný peníz
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skrze zloděje odnesen jest, do takého zovufání padla, že nejenom 1649
sebe, ale i svý dva synáčky, z nichž jeden devíti a druhý jede—3133112
náctiletý byl, živobytí zbaviti umínila i také ten zlý aumysl “331,35
v skutek uvedla, když udělajíce mladšímu synáčku svýmu svým "“"““
nožem tři rány, jej nelítostně zamordovala a přistaupivší k star
šímu, také ho několikráte tím nožem ranila, který se již dle
možnosti své bránil a velice křičel, s křikem svým okolní sau
sedy tak pohnul, že oni se do toho domu sběhli a co v něm se
děje, věděti chtěli; nešťastná pak matka po tak zlým aučinku
provaz neprodleně uchytivši, pod střechu běžela a tam se oběsiti
chtěla. Že ale sausedi od toho ještě polou živýho synáčka o ní,
kam by ona odešla, zvěděli a za ní pod střechu tak spěšně pospí
cbali, že ona k oběšení sama sebe dostatek času míti nemohla,
nicméně nožem tím, kterým synáčky mordovala, hrdlo sobě pod
řezati chtěla i také již podřezávati začala; však že živa i dosti
čerstvabyla, do žaláře vedena i tázána byla, proč takové tyranství
nad svými dítkami spáchala i nad sebau spáchati mínila? Ona
vyjevivsíjiž vejš dotknutnu příčinu, také i to žalostně vyznala,
že ji zlý duch hned, jak se z vinice domů navrátila & o ztrátě
svých věcí zvěděla, nůž do ruky dal a k tomu zlýmu skutku
ponaukal.V krátkým čase ta nešťastná matka od tý sobě v krku
učiněnérány v tom žaláři umřela.

Do Černolic vesnice české k svým rodičům dne 6. máje godičovgšy
měsícesyn zdravý z vojny, na který patnácte let pořáde trval, Liší-“;
se navrátil a jich za přeležení žádal i také nocleh od nich vyžádal;
&přinesa s sebau něco zachovalých peněz, je před svými rodi
čemi, kteří ho však ani neznali, ani on se jim také znáti nedal,
důvěrně počítal. Matka byvši těch peněz, jakožto chudobná žena,
velmižádostiva, svýho neznámýho syna času nočního, když on po
cestě velmi unavený bezpečně usnul, s vůlí manžela svýho ohavné
zamordovala, peníze pobrala a jeho s pomocí manžela svýho
v tajným místě zakopala; jich dcera (u který se ten neznámý,
z vojny k rodičům svým s radostí velkau se navracující syn a její
vlastní bratr, dne minulýho zastavil i také se jí, že on jest bratr
její, věrně vyjevil) následujícího dne ráno k svým rodičům přišedší,
jich se na svýho bratra a na jich syna tázala; oni když o žádným
věděti nechtěli, jim ona všechno pořádně oznámila a že se vče
rejšího dne u ní, k nim na nocleh pospíchaje, zastavoval, vyjevila.
Rodičovéslyšíce její řeč, vtípili se i ulekli se, aniž jináče sauditi mm na

oběsila, otec

nemohli,nežli že to jistě ten musel býti syn jejich, kterýho oni ..“má“ a
\ noci z ohledu těch při něm spatřených peněz tak ohavně zamor- Lumm
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dovali; a protož velikau žalostí přemožená matka, vlastního syna
mordyřka, vzavši tajně provaz, oběsila se, otec do studnice skoěiv,
ut0pil se a ta dcera jejich, hledajíc po malé chvíli svau matku
&ji oběšenau vidíc, hořem velikým i leknutím padla a umřela ').

Císařovna Maria Leopoldina dne 8. srpna měsíce symíčka
na svět porodila a toho ještě dne po porodu, nemajíc ona věku
svýho ani šestnácti let, umřela; synáčkovi dáno bylo jméno: Fer
dinand Karel Josef.

Jednoho švejdskýho auředlníka, který ještě s vojáky svými
švejdskými v zámku brandejským bydlel, manželka, náboženství
neb raději bludu Kalvinskýho, z brandejskýho zámku do kostela
staro-boleslavskýho (zázračný obraz Panny Marie staro-boleslavské
tehdáž ještě v Vídni přidvoře císařským se nacházel) všetcčně
vejdauc, v něm některé voskové oběti, po zdi vtom kostele visící,
vzala, domů odnesla a svým čtyrem malým dětem místo dětinských
hříček dala; ty pak všechny čtyry děti hned následujícího dne
nenadále se rozstonaly a strašlivého vzezření byly, žádný příčinu
té nemoci nemoha pochopiti. Děvečka jedna katolického nábožen
ství, vidíce při těch dětech ty voskové oběti, prosila tu paní, aby
ty oběti do toho kostela Panny Marie na předešlé místo zavěsiti
dala; což když se stalo, hned všechny ty čtyry děti se pozdravily.
I vyžádala to ona od svýho manžela, že on stráž před dveře toho
kostela ihned postavil, aby se budaucně žádný takovýho neb jiného
neslušnýho aučinku v tom kostele dopustiti nemohl.

V horním městě Českých Budějovicích obecný sněm, který
dne 11. srpna měsíce na hradě pražským měl býti držán, však
pro morovau ránu, v Městech pražských tehdáž silně proskaknjící,
na tom hradu držán býti nemohl, a protož do Českých Budějovic
přenesen býti musel, který se v těch Budějovicích dne 25. srpna
ve středu začal a v sobotu dne 2. října měsíce zavřen byl, v pří
tomnosti následujících císařských &královských pánův komissařuv,

1)V konceptu dodanapotéještě nasledujíctzpráva:Kral englický
stat. — V englické zemi škodlivé pozdvižení, které minulého roku proti králi
začátek vzalo, mnohem víceji se roznítilo, když on kral englický Karel I. od
zpronevěřilých peražen, jat, arrestem stižen, na smrt odsauzen a v Londýnu,
téhož kralovstvi městě hlavním, na zvláštním vyzdviženěm lešení šekel—audne
9. února stat byl. Pozůstalí po něm dva synové Karel a Jakub; a ti málo
před tím spolu s mateří do francké země od otce zaslání byli. Vrchní pak
zpráva královská, pečet i štíty zkaženy a místo krále parlament, aneb radda
v počtu čtyřidceti osob, ustanoven byl; a toho parlamentu neb raddy vrchni
zpravu měl Oliverius Gromwel.
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kteří byli: Vécslav, kníže saganské, kníže a vladař domu Lobkov
ského, knížecí hrabě na Šternšteině, pan na Holešově, Chlumci,
Raudnici nad Labem atd.; Jindřich Wolfgang Berka hrabě Hovora
z Taubu 1) a z Lípy na Novým Falkenburgu, Jabloně, Telně (sic)
Malešově, Ostrově a Ncmyslovicích, J. M. Cské rada, královský
místodržící a české komory královské president atd.; urozený
a statečný rytíř Fridrich Věžník z Věžníku na Bílkovicích a
Chotěšanech, královský místodržící a purgkrabí kraje Hradeckýho
atd. — Na tom sněmu stavové čeští mezi jinými věcmi také tuto
daň dáti se podvolili:

Z každýho čtyrvěderního sudu jakéhokoliv pivo.45 krejcarů;
z jakéhokoliv vědra vína buď přespolního neb českého (vynímaje
ta vína, která v Praze a okolo Prahy rostau, poněvadž J. M. Cské.
a Kská taková vína na 50 let od všeho tácu Pražany z ohledu
jich věrných služebností av čas švejdského při Městech pražských
obležení a velkých škod, jim Pražanům skrze to obležení učiněných,
osvoboditi ráčila) dáti se má 50 kr.; však na dolívku dovoluje
se tak mnoho, jak mnoho v předešlých sněmích svoleno bylo.

Z osení, totiž z pšenice, z žita, z ječmena, z ovsa, čtyry
cátý mandel, to jest: místo toho čtyrycátýho mandele 2 věrtele
pšenice, 2 věrtele žita, 2 věrtele ječmena a 3 věrtele ovsa, však
ovsa vrchovatá míra, ostatního pak obilí sháněná míra dáti se má.

Ti študenti, kteří v Praze v čas Starého i Nového Města
pražského od Švejdův obleženého při svým svobodným praporci
až do posledního času iaž do posledního od těch Měst pražských
nepřátelského odtrhnutí věrně i hrdinsky se chova'i, aneb kteří
také skrze nemoc neb skrze ranění, aneb skrze jiné důležité pří
činy až do konce obležení toho bojovati nemohli, kteří by koliv
kterékoliv vrchnosti v království českém poddaní byli, ti s třemi
následujícími spůsoby a vejmínkami aby z poddanosti propu
štěni byli:

Předně, že takové těch študentův z poddanosti propuštění
toliko na jejich vlastní osobu a ne na jich rodiče neb na jich
krevní se vztahuje & takoví z poddanosti propuštění študenti také
při jich všech dědictvích a nápadích zachovani býti mají;

za druhé, v příčině toho z poddanosti prOpuštění páni
krajští hejtmané jmenem J. M. Cské s tau každau vrchností, ku
který takoví poddací študenti přináleží, jednati mají;

za třetí, každý takový z poddanosti propuštěný študent

1) Správně: : Dubé.
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1649 revers neb zápis své vrchnosti dáti má a se upsati, že tý předešlý
své vrchnosti všechnu čest budaucně dáti chce a ničehož nesluš
ného proti ní pod ztracením té dosáhlé milosti a svobody činiti
nechce.

Statky a panství k stolu neb k komoře J. M. Cské a Krá
lovské patřící, totiž zejména Benátky a Lysau, J. M. Cská a Kaká
aby mohla prodati a místo nich panství Třeboňské k svý komoře
obrátiti, bylo tehdáž od stavův svoleno.

Pražané příročí na summu i na aurok pro celý rok trvající,
také od jiných sněmovních snešení, (mimo nápojného a obilného
tácu, také mimo kvartyrův v Praze ležícího vojska) jakož také
od tácu z svých vinic, okolo Prahy ležících, povinnovaného na
50 let osvobozeni byli. — NB. Vide de his obsidionem Pragensem
Vetero-Pragensis cancellarii Zatočil in Bohemico idiomate typis
datam ').

1533335 Dne 18. února z neopatrnosti jedné jiskry do prachovny
Prazena vletící na hradě pražském 14 tůn prachu ručničnýho, také granátův

zlmku 9 10— , . . .
„unum mnoho se zapahlo, prachovna byla rozhozena, ačkoliv ona Zdl

devět loketní tlusté měla; švejdský pozůstalý písař zbrojničný
530103 8 dvaumi puškářmi zabitý zůstal, okolní domy, také hlavní sv. Víta
“od“ 'na- kostel nemalé tehdáž porušení vzaly.

Dne 16. dubna voják císařský, že jednoho študenta, také
jednoho kupce zamordoval, byl na staropražském trhovišti neb
na rynku štát.

225? ma Vojanský zástupník leiitenant svau ženu, těžkým životem
233303? obtíženau, probodl proto, že mu víceji peněz do hry dáti nechtěla.

Hanzel Měsíce srpna v království švejdském blíž města Upsalu do
3331313 lesa sedlák přijda, od mordýřův dvau zaskočen & chycen byl,

"cm' kteří. ačkoliv bez milosti jej zamordovati mínili, však na velkou
prosbu a na ohavnau následující přípověď jej při živobytí zane
chali; ta pak přípověď ohavná byla tato. Ti dva mordýři žádali

Happellnn.od něho, aby jim těhotnau ženu, která by s prvním dítětem chodila,
přivedl; což když on učiniti připověděl, oni jej nejenom při živo
bytí zanechali, ale také sto říšských tolarův mu dali, připovídajíce
ještě jedno sto mu dáti, když takovau ženu do tohoto místa &lesa
jim přivede. Sedlák vezma od nich sto tolarův, k vesnici pospí
chal a domů se navrátiv, své ženě, která tehdáž těhotná byla
a první dítě v svém životě nosila, ty peníze ukázal, doloživ, že
jeden kus jejího pole dobrýmu příteli za velké peníze prodal,

') Viz nahoře str. 372. pozn. l.
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poněvadž když ona s ním k témuž kupujícímu příteli přijde a
svau vůli k prodání toho pole také udělí, že ještě jedno sto
říšských tolarův dostane; žena dajíc se muži svému namluviti,
s ním, ač dosti nerada, z chalupy vyšla a k jmenovanému místu
pospíchalai přišedši na cestě k chalupě svýho bratra, který mysliv
cem byl, do ní vešla a témuž bratru svýmu o všem zprávu
učinila, dokládajíc, že velkau těžkost na svém srdci cítí, prosíc
ho, aby on s ní za jejím mužem pospíšil. Bratr poručil, aby ona
sama toliko šla, on že za ní pozdaleka také půjde a co se s ní
dáledíti bude, že také pozorovati chce. Žena dohonivši muže svého,
tovše co s bratrem rozmlauvala, před mužem zatajila. Do lesa
ti dva manželově přišedše, na ně ti dva očekávající mordýři vystau
pili, připověděných sto tolarův muži dali, který s nimi ihned
ustranila domů pospíchal; ženu pak timordýři uchytivše, k jednomu
smrku ihned přivázali, která velice křičeti počala, vzláště když
viděla, že jeden z těch mordýřův veliký nůž brausiti počíná,
nímžjejí život odevříti a z něho plod vyníti chtěl, a tím křikem
bratru zprávu činila, jak zle s ní se díti začíná. Bratr pospíšiv
k tomu místu a to vše očitě Spatřiv, k jednomu mordýři ihned
střelil,jej na místě zastřelil a k druhému přiskočiv, jej svau
ručnicí udeřil, ranil, omráčil, do kozla svázal, jej ležeti nechal,
sestru od stromu odvázal, za svým bezbožným švagrem pospíchal,
jejna cestě dohonil, do Upsalu města dovedl, tam ho obžaloval a pro
svázaného mordýře do lesa pospíchal, kterýžto, jakož i ten nemi
lostivýmanžel za své provinění spravedlivě trestáni byli 1).

Léta -1650. V Kadani, městě českém, Žid jeden pětiletý
křesťanské pacholátko, učiniv jemu velkým nožem osum ran,
\' jedný veřejný ulici zamordoval, pro kterýžto tak ohavný skutek
tomu mordýři, Noě řečenýmu, dne 22. března měsíce nejprve pravá
ruka utata byla, díl jazyka uřezán, oba prsy rozpálenými kle
štěmi trhány, potom začnauce od noh až k hlavě kolem lámán,
do kola vpleten & na veřejnau cestu neb na silnici s tím kolem
postaven byl; v čas pak toho kolem lámání katolickau víru přijal
a od děkana téhož města také na tom popravním místě pokřtěn
byl. Po sedmi dnech, když to nevinně zamordované křesťanské
pacholátko z hrobu vyzdviženo bylo a do kostela přeneseno býti

]) V konceptu ještě další zpráva: „S tureckým císařem sultanem
lbraim, též s jeho následovníkem Machomedem IV. na dvadceti lot pokoj
zavřen byl.“

Beckov-kého Ponolkyně II. 8. 26
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1650 mělo, blíž toho hrobu na hřbitově jedno pacholátko v bílý košilce
se ukázalo, v jasnost se proměnilo a z očí lidem brzo se ztratilo.

Pižgíegf' Vměstě Nyrmberce plnomocníci z strany císařské, švejdské,
francauzské, kurfirštův, knížat, také měst říšských i jiných při
náležejících potentátův shromáždění dne 26. června měsíce mezi
sebau náležitě se porovnali, skoncovali i ustanovili, kdy a jak by
mnoho každá strana svých vojenských haufův propustiti a jak
mnoho by zdržeti měla. Také kdy, komu a které pevnosti navrá
titi se mají, podobně švejdský koruně po navrácení jistých měst
a pevností jaká se náhrada má dáti. Po skoncování toho všeho
po celý německé říši, jako i v Čechách, v Moravě, v Slezsku,
v Rakausích i jinde potvrzení toho pokoje nejenom vyhlášeno
bylo, ale také Pánu Bohu z toho pokoje díky se vzdávaly a v hlav
nějšich městech rozličné kolby, honby a jiné kratochvíle se dály.
Takové dávno vinšovaného pokoje všeckno porovnání když se mezi
jmenovanými stranami stalo, Oktavian Pikolominy, který při tom
sjezdu byl císařským plnomocníkem, k městu Řeznu a odtud po
Dunaji k Vídni odjel. Karel Gustav falckrahí, švejdský plnomocník,
do Švejd & jiní jinam s vojskem svým odjeli.

53015333; On Karel Gustav do Švejd přijeda, tam při konci října.
533125?měsíce po korunováni královny Kristiny, poněvadž ona panenský

stav až do smrti sobě oblíbila, za čekance království švejdského
na plným sněmu v městě Štokholmu přijat a vyhlášen byl.

Když s korunau švejdskau i franckau dokonalý pokoj císař
Ferdinand zavřel, potvrdil a také z království českého i z přivtě
lených zemí lid nepřátelský vyjel, (ačkoliv od všeho nepřátelství

1648 císařští i Švejdové hned roku 1648. nepřestali, nicméně mnohá.
ještě města, hrady i rozličná místa. až do toho času Švejdové
v Čechách i jinde drželi a je až do náležitého potvrzení téhož

om., p_m-pokoje postaupiti nechtěli) království české po Panně Marii staro
stare-bolíboleslavské, která dosavad v Vídni v kapli císařský pobožně ctěna
vune ní byla, velmi taužiti počalo, zvlášť tehdejší staro-boleslavský probošt
1131533?Rudolf Roder z Felsburgu, který všemožně o to se staral a císaře

častými a poníženými prosbami zaměstknával, aby obraz Panny
Marie stara-boleslavské do svého předešlého místa navrácen byl.
Že pak císař, císařovna i všecken dvůr jejich k tomu obrazu
zvláštní důvěrnost měli, jej ctili, milovali a jako za nejdražší
svůj domácí klenot jej měli, nemyslíce, aby jeho již více zbaveni
býti měli, poznával on probošt, že prosbami svými málo spůsobiti
bude mocti, k Arnoštovi kardinálovi hraběti 7.Harrachu, pražskýmu
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arcibiskupu, také k Jiřímu Adamovi hraběti z Martinic, tehdej—
šímu království českého nejvyššímu hofmistru, své autočiště vzal
a. je oba, aby jeho již začatý aumysl chvalitebný sobě poručený
měli, snažně žádal, také skrze ponížené psaní, od nich k císaři
tehdáž vyslané, tak mnoho spůsobil, že oni od císaře ten zázračný
obraz šťastně vyžádali; který z kaple císařské vzat, s processí
slavnau skrz město Vídeň, jejž Ferdinand IV., uherský a český
král, na místě svýho pana otce tehdáž nemocného, také všechno
duchovenstvo, auřad konšelský, také nesčíslný zástup obyvatelův
vídeňských vyprovázel, do předměstí Le0poldštat nazvaného nesen
a v kostele duchovních otcův Karmelitánův počestně na oltář
postaven byl, kdež po vykonání pobožných zpěvův a modliteb
z kostela vynesen a do císařskýho vozu do rukauch císařskýho
kaplana (jemu císař ten zázračný obraz k opatrování svěřili také
pro lepší bezpečnost čtyry svý harcíře s ním do Čech vyslal) dán
a do Čech k Jindřichovýmu Hradci (ačkoliv bližší cestau skrze
Jihlavu a Čáslav on vezen býti mohl, však Vilím hrabě Slavata,
h0rlivý toho zázračnýho obrazu milovník, od císaře to vyžádal,
aby ten sv. obraz skrze město téhož hraběte Slavaty, totiž skrze
Jindřichů Hradec vezen byl, což také vyžádal) počestně byl
d0provázen.

Když kaplan císařský, doprovázeje ten sv. obraz, Jindřicho
Hradeckým obyvatelům věděti dal, že s tím sv. obrazem ve dvě
hodiny z půlnoci z města Slavonice vyjel a před osmau hodinau
ráno téhož dne, jenž byl den 17. měsíce srpna, v středu do Jin
dřichovýho Hradce jistě přijede. jednau, po druhý, také i po třetí
velkým zvonem lid do kostela se svolal, který byv shromážděn,
napřed nesené byly korauhve, za nimi šla mládež z českých
i z latinských škol menších, nesauce všickni v rukauch věnce,
palmy a všeliké květiny, po nich šlo německé ilatinské bratrstvo,
za nimi nesen byl krásný trůn, do něhož ten zázračný obraz měl
býti postaven, následovali zpěváci, trubačové, probošt jindřicho
hradecký s duchovenstvem, za ním šel auřad konšelský, měšťané
a panny v počtu velkým, zpívajíce novau píseň, kterau v jazyku
českým Adam Michna o Panně Marii staro-boleslavské vnově
složil '), a posledně šel velký počet matron. Dosti daleko od města
potkavše oni ten sv. obraz, jej do přinesenýho a schválně krásně
zhotovenýho trůnu, an se zvučně traubilo ibubnovalo, postavili

') Jungmannova II L. V. 91.
26*

1650

Ten obraz
do J imlfí 
chovyho
Hradce,
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1650 a tehdejší jindřicho-hradecké koleje tovarýšstva Ježíšového páter
rektor i tři jiní kněží z téhož tovaryšstva ten trůn s obrazem
svatým na ramena vezmauce, jej do města počestně nesli, kde
před kostelíčkem sv. Máří Magdalény od latinských škol, an se
tehdáž také všemi zvonmi zvonilo, vítána byla. Na to ona do
kostela Panny Marie vnesena, na oltář v prostřed kostela stojící
postavena a litanie Lauteránská zpívána byla. Po ní Tobiáš Brázda,
z tovaryšstva Ježíšového, české kázání učinil, Marii Pannu staro—
boleslavskau vítal, z jejího do Čech štastnýho navrácení se těšil
a lid k jejímu milování a k úctění horlivě napomínal. Po kázání
tom probošt pod biskupskau čepicí před tím v prostřed kostela
postaveným oltářem. na kterým ten sv. obraz stál, mši svatau
zpíval, po které jindřicho-hradečtí obyvatelové k oltáři přistupo
vali, růžence, obrázky a knížky při tom sv. obrazu dotýkati dali,
což pořáde až do třích hodin z poledne trvalo a čas odjetí se
blížil. Ten pak čas k odjetí když se přiblížil, předstaupil jeden
krásně ozdobený mládeneček a Marii Panně na místě celého
města, že je navštíviti ráčila, povinné díky činil i také žádal,
aby je v svý mateřský ochraně poručeno měla. Na to se opět
litanie Lauretánská zpívala, svatý obraz do svýho krásnýho trůnu
postaven a předešlým pořádkem i Spůsobem, tak jako do města,
s slavnau processí z města až za předměstí, kde císařský vůz
istráž císařská očekávala, vyprovázen, do vozu od císařskýho
kaplana vzat a k Praze vezen byl, kamž také dne 20. srpna po

„Šlu- půl noci na Vyšehrad přivezen, tam v kostele svatých apoštolův
' Petra a Pavla na oltář počestně postaven a odtud, když se roze

100ÍÍŠŽŽŘÍ'dnilo, do kostela Panny Marie před Tejnem Starého Města praž
' ského nesen byl. Z Tejnského pak Marie Panny kostela s mnohem

větší slavností skrze Prahu (dle svědectví často zde jmenovanýho

.?"Ěfš'íídsařSkýho kaplana) do kostela sv. Víta na hrad pražský v příto
.vezen. mnosti všech královských místodržících, také nesčíslnýho počtu

pražských obyvatelův icelého duchovenstva, nežli skrze Vídeň do
předměstí Le0poldštatu k duchovním bratřím Karmelitánům (sic),
ještě toho dne vyprovázen, tam počestně k úctění všech horlhých
duší Mariánských představen a pozorně i úctivě opatrován byl.

3333336. Dne 7. září, ten den před Narozením Panny Marie, sejdauce se
.n'ŠŠŽ'ÍimŠ..duchovenstvo, královští místodržící a veliké množství panstva,

zen, také i obecnýho lidu na hrad pražský, opět s processí slavnau
odtud z hlavního kostela pražskýho sv. Víta do kostela Panny

„„ dm. Marie před Tejnem v Starém Městě pražském stojícího a odtud
"*“b'" s náležitau slavností do Starý Boleslavě na své místo, které sobě
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od dávna ona Maria. Panna vyvolila, slavně doprovázena byla, 1650
kdež se ona dosavad ctí a každodenními zázraky se stkví 1).

Císař Ferdinand ILI. ozdobný slaup mramorový & na něm 5le .P'g'!
obraz Nepoškvrněné Marie Panny v prostřed rynku Starého Města ;“šo ggg-„
pražského dne 8. července postaviti dal, také i nadal, aby při “““"“
něm v každau sobotu v přítomnosti jednoho preláta, jinak hradu
pražskýho kanovníka. podobně dvauch již jmenovanýho kostela
vikaristův letanie Lauretánská od královských zpěvákův zpívána
byla, což také dosavad v každau sobotu se zachovává. Toho mra
morovýho Panny Marie slaupu gruntovní kámen nejvyšší hofmistr
království českého hrabě Martinic položil. Samotný ten slaup
70 centnýřův váží. ——Také ten císař postaviti dal mosazný kru
ciíix na most pražský, kde on dosavad stojí, však již předělaný
a okrášlený.

Stavové čeští, na hradě pražském shromáždění, při obecným KŽ'ŠÍÍJŠ'
sněmu tři tisíce říšských neb rejnský ch zlatých k vyzdvihnutí neb sat—\;“ml;
k vystavení kostela sv. Vácslava v Starý Boleslavi, před lety chvi
desíti spálenýho, uvolili se dáti i také skutečně dali; k těm pak
třím tisícům ta také peněžitá summa, kterau v těch desíti letech
mnozí dobrodincové: Jindřich Libšteinský, hrabě z Kollovrat,
nejvyšší kanclíř království českého, také rytíř Přibík Jeuíšek
z Aujezda, nejvyšší písař, k vystavení téhož kostela štědře udělili,
připojena byla a také ten kostel ještě toho roku z svého Spále
niště vstávati a stavěti se začal. Podobně tehdáž také z těch řve—magi
peněz kostel sv. Klimenta, při kostele sv. Vácslava stojící a hned Banát—gl;
za časův svatých dvauch bratrův Cirylla a Methudia, jinak Crhy sh"
a Strachoty, do Čech příchozích, obnoven byl.

Kostel sv. Pankracia za Vyšehradskau branau pražskau když Kostel“sv.
byl 1650. (sic) 9) zbořen, aby nepřítel nový z něho škoditi nemohl „bor'Šn"by.
Vyšehradu, z jeho zvonice vzat byl malý zvonec a zavěšen byl "1 “mm
do vížky kostela sv. Klimenta tovaryšstva Ježišověho v Starém
Městě pražském. O tom zvonci ta byla tehdejších časův pověst, Zvoneo„
že když nějaké neštěstí mělo trpěti české království, on hnutím “MČ"“
neviditedlným zvoníval a výstrahu dával. — V tom kostele králov- Vygnlámo
ství uherské věčnau fundací neb nadání učinilo, aby se za duše “M"“
těch Uhrův, kteří, chtíce dobývati hrad Vyšehrad, léta 1420. dne 1420
1 listopadu v bitvě blíž toho kostela zahynuli (sic). Když ale _,mah
ten sv. Pankracia kostel byl zbořen (nyní on mnohem nákladněji “0m“\—

') Naděje str. 629.
') Snad lm.. když Švédové Prahu obléhali.
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1650 vystaven jest) ta uherská fundací do kostela sv. Víta na hrad
5:0; tzfun-pražský přenesena byla. Ten kostel sv. Pankracia býval farní
galaxií a 1650. (sic) roku dle raddy císařského generála Innocenciusa de

.... Conti byl zbořen.

Baxamšy Sněmem obecným, na hradě pražským zavřeným, mezi jinými
m„yuíi., věcmi & artikuly také i to ustanoveno bylo, aby 'žádný Žid, ani

JISP'ŠŠĚOŠŠZŽidovka žádnau křestanskau čeleď v svých obydlích nepřechová
“'““ vali k jich hmotným pracem, ani k jakémukoliv posluhování pod

pokutau 30 kop míšenských; a kdo by takovau pokutu složiti
nemohl, ten aby přísným vězením dva měsíce pořád stížen byl.
Kdyby se pak nepolepšil a takovau čeleď přechovával, tomu má
se znamení na jeho těle vypáliti a z celého království má ihned
vypovědín býti.

Židovkadna Jistí cizozemci do Prahy s elefantem neb s slonem přijdauce,
" clonu podob

néporodu.jej lidu ukazovali a peněz mnoho dostávali. Při počátku máje
měsíce z Prahy jinam sotva odešli, pražská Židovka dítě slonu
podobné s velkým podivením porodila, které i ona brzy oba
umřely a pohřbeny byly.

Krupobiu. Okolo Prahy dne 12. června velké bylo krupobití a padaly
kraupy jako vejce slepičí; mnoho škod udělaly, mnoho dobytka,
lidí ranily, mnoho ptactva ípobily a na mnoho mil velké škody
na zahradách, štěpnicích i na vinohradech spůsobily, zvlášť při
horách.

Zanasfata Z Nového Města pražského dne 21. dubna. žena vyvedena
502333311“a stata byla, že s dvaumi mužmi oddávati se dala a s obaumi

bydlela i obcovala.
„„k „ho, Dne 26. máje vyšel oheň v předměstí města Písku a dostana

“I' se velkým větrem do města, ten oheň více nežli jednu téhož města
polovici spálil.

Sullcoaho- Měsíce června v městě Sušici žena jedna máslo k salátu
"10 mwo' rozpalovala, chtíc ním jej políti; zatím máslo nenadále hořeti

' počalo, oheň spůsobilo tak velký, že 150 domův tehdáž v něm
shořelo.

hmmm Téhož června měsíce okolo Litoměřic krupobití na čtyry míle
daleko velké škody udělalo.

„„ „„k , V městě Gdáncku matka svých dvý dítek mejti chtíc, jedno do
“““ %““ vany posadila a druhýmu nůž sobě podati vzkázala, které s nožen

když k matce běželo, na zem padna, s ním se smrtedlně ranilo;
jemuž matka k pomoci chtíc přispěti, v vodě sedící dítě opustila
a spíše nežli se k němu navrátila, ono v té vodě zatím se utopilo.
Matka vidíc jedno býti zabité a druhé utopeué, hořem polau
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mrtva o té nešťastné příhodě svému manželu domu příchozímu
žalostně, jak se co dálo, oznámila; manžel pak, chtěje smrti svých
dvauch dítek na manželce mstíti, ji nelitostivě bíti počal, ano
také tak silně v hlavu ji udeřil, že ona padši, od té rány v tu
chvíli umřela..

Léta 1651. Dne 24. února měsíce hrabě z Lamberka. legát
neb posel císařský, z Vídně do města Mantui pro nevěstu Ferdi
nanda, císaře, mantuánskýho knížete Karla, toho jména II., dceru,
jmenem Eleonoru Gonzagu, která roku 1629. dne 18. listopadu
se narodila, přijel, kdež dne 2. března skrze jejího bratra na
místě Ferdinanda císaře stalo se zasnaubení i také ona za císa
řovnu byla vyhlášena, odkudž dne 21. téhož měsíce 5 doprová
zením mnohých vzáctných pánův z Mantui města slavně vyjela.
Nacházelo se při tý císařský nevěstě šedesáte krytých vozův,
v nichž téměř všechněch po šesti koních zapřažíno bylo, také
čtyrydceti šest krytých seslí koňové i mezkově nesli, mezi nimiž
ta, v který císařská nevěsta nesena. byla, čtyrmi orly, dvaumi
korunami & rozličnau okrasau draze ozdobena byla. Na svadebuí
raucho neb na šaty té císařské nevěsty, od svýho ženicha jí
poslané, přes šedesáte tisíc dukátův bylo naloženo. Při tom sva
debním z Mantui do Vídně vyprovázení nacházelo se také čtyry
dceti sedum vozův & pčtínecítma mezkův, na kterých potřebné
věci se vezly i nesly; též čtyry sta koní pro čeleď, jiných dvě
stě čtyrydceti koní pro urozený pány, pětmecítmá provodních
koní a sedum praporcův jízdného vojska, kteří ji pro lepší bez
pečnost vyprovázeli. Benátčané Ludvíka Morosini k tý nevěstě
vyslali, který ji s velkým počtem vzáctných urozených pánův
k službě stál & ji skrze jich veroneskau zem až na tridentskau
půdu d0provázel, také všudy jmenem a na autratu svých pánův
Benátčanův slavně ctíti dal. Ovdovělá císařovna Eleonora, knížete
z Mantui Vincencia, toho jména I., dcera, která potom dne
27. ledna měsíce roku 1655. umřela, proti tý císařský nevěstě až
do města Villachu z Vídně vyjela aji do města Naikirchu, dvě
míle od Vídeňského Naištatu, d0provodila, kam také dne 29. dubna
měsíce sám císař s dvorem svým přijel, svau nevěstu vítal a odtud
ještě toho dne do Naištatu neb do Nového vídenského Města
všickni přijeli, kdež následujícího dne v neděli 30. dne téhož
dubna měsíce skrze tehdejšího biskupa vídeňskýho v stavu man
želském potvrzeni byli. Z téhož města dne 2. máje měsíce do
Vídně přijedauce, slavně vítáni byli a do hlavního kostela sv.

1651
Nevěsta. cí

sařská. z
Mantui do

Vídně voze
na.

1629
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1651 Štěpána vejdauce, od vídeňskýho biskupa požehnání dostali. _
EleonoraTa Eleonora Gonzaga, císařovna, slavné paměti císaře Leopolda I.Gonzaga cí

Ugni—a_n-paní macocha, léta 1686. dne 5. prosince v Vídni před samým
1686 večerem umřela. — Dne pak 4. téhož měsíce mezi třímecítmau

ZŠ'ŠÍ'ŽÉÍÍda čtyrmecítmau hodinau na věži domu raddního v Novém Městě
mov—l.pražském velký zvon, na němž hlásni bijí hodiny, sám od sebe

pětkráte zazvonil, jako by v čas ohně šturmoval; hlásni na tý
věži bydlící velmi se divili, k tomu zvonu dolů po schodech běželi
& žádnýho člověka při zvonu tom nenajdauce, jako zmámení při
zvonu státi zůstali & následujícího dne co slyšeli &viděli, přísahau'
v tom domě raddním stvrdili; kteréžto zvonění snad smrt té
bohabojné císařovny vyznamenávalo. O tom zvonu také jsem již

1559 zde i o smrti té císařovny vejš v létu 1559. zmínku učinil 1).

?Šugui—ŽŽŽŽÍ V neděli dne 18. června začalo se Milostivé léto v Městech
pražských a byla slavná processí z kostela sv. Víta z hradu
pražského do Menšího Města k svatýmu Mikuláši, odtud do Tejn
skýho kostela na Staré Město pražské, posledně na Nové Město
k Panně Marií Sněžné; všechno duchovenstvo ze všech klášterův
i velké množství obyvatelův pražských přítomné bylo.

Karmelitáni Opět duchovní bratři Karmelitáni, v Starém Městě pražském
3303533; při farním kostele sv. Havla bydlící, o nové místo pro svůj klášter
" mm" se starali, zvláště Gabriel ab Annuntiatione, téhož karmelitán

skýho řádu v Čechách generální komissař, který při J. M. Cské
Ferdinandovi III. snažně to vyhledával, aby jemu dovoleno bylo,
pro jeho karmelitánský klášter v Starém Městě pražském při
kostele sv. Havla kaupiti obecní kuchyni 1dům pekařský neb Koce,
kde staro-pražští pekařové chleb a žemle prodávali, kteréžto oboje

1638 místo ti Karmelitáni v létu 1638. od obce stara-pražské již také
kupovati počali s').

Císař k tý potřebné duchovních otcův Karmelitánův žádosti
nejenom svau vůli dal, ale také tři vzáctný pány komissaře, totiž:
Jana Filipa,.kuríiršta mohutskýho, Bernarda Ignáciusa, svaté římské
říše hrabě z Martinic, nejvyššího purgkrabího pražskýho, a Jana
Hardvikai') z Nostice, nejvyššího kanclíře království českého, on

1) Beckovfský II. !. str. 250. — Nyní jest v koncjeptu zpráva:
„27. měsíce září Maximilián, kurfiršt a. kníže bavorské, v Pánu usnul, zane
chaje po sobě dva syny: Ferdinanda Marii a Františka Ignaciusa Viléma,
Ferdinand jakožto starší na stolici otcovskau dosedl.“

') Viz nahoře str. 265.
8) Správně: Hertvika.
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císař nejmilostivěji nařídil, jim poraučeje, aby se to oboje místo
zhlídlo a jestli býti může bez újmy města, aby pro vystavení
kláštera oboje to místo těm Karmelitánům postaupeno a prodáno
bylo. Že pak obec Starého Města pražského osum tisíc zlatých
rejnských za oboje to místo hotových míti chtěla a chudobní
Karmelitáni takovau summu sbledati nemohli, nic kaupeno nebylo.
Vyžádal sice po dvauch letech vejš jmenovaný Gabriel, komissař—
generální, od J. M. Cské Ferdinanda III. na sněmu v Řezně, léta
1653. dne 13. srpna měsíce držaným, osum tisíc zlatých rejnských,
kteří se na jistý terminy z komory české královské těm Karmeli
tánům pražským dávati měly; ale že ta Stam-pražská obec ne
na terminy neb po trochu a na díly, ale v jedný summě jednem
krátem těch osum tisíc zlatých rejnských míti chtěla, protož
Opět ta kaupě tak se prodlaužila, že ta obec již také ta dvě
místa ani více prodati nechtěla. Předce však léta 1664. Jan
a S. Bernardo v německé zemi, také i v Čechách téhož karmili
tánského řádu neb řeholi provinciál, též Chrysostomus a S. Huberto
i Bernard a Praesentatione B. V. M., tehdejší převor pražský,
o to dvoje zde často jmenované místo při tý Stam-pražské obci
ti tři duchovní otcové Karmelitáni tak snažně pečovali, že nejenom
tu obecní kuchyni, ale také i dům chlebný neb pekařský (jinak
menší koce; nyní někteří pekaři svý chleby a žemle v velkých
kocích prodávají) s přináležejícími uličkami za deset tisíc zlatých
rejnských obdrželi, kaupili, šest tisíc hned v hotovosti složili
&ostatní čtyry tisíce při svých dlužnících vykázali. Ta kaupě
také od J. M. Cské léta 1665. nejenom byla potvrzena, ale také
do desk zemských tohoto 1665. roku dne 21. srpna měsíce sub
lit. P. 5. byla vložena.

To oboje při kostele sv. Havla ležící místo když pro nový
Karmelitánský klášter již kaupeno bylo, snažili se ti duchovní
bratří karmelitáni co nejspíše nový klášter na tom místě stavěti;
ale že se jim peněz nedostávalo, proto také ten jich dobrý aumysl
nemohl býti uveden, až posledně velebný Jan a Bernardo, téhož
kláštera převor, poníženau žádost J. M. Cské Leopoldovi, toho
jména I., písebně podal, aby J. M. Cská Leopold místo nejistých
fiskálních,od již v Pánu odpočívajícího pana otce Ferdinanda III.,
císaře římskýho a krále českýho, tehdáž tomu svatýmu řádu
karmelitánskýmu při svý komoře české vykázaných peněz, jiný
jiStější peníze vykázati a pro ten nový klášter kámen gruntovní
pod jmenem sv. Le0polda položiti, milostivě sobě oblíbiti ráčila.
Na tu téhož Jana a s. Bernardo, převora pražskýho, poníženau

1651

1653

1664

1665

Gruntovní
kLmen aby
pololen byl.
pro Hater.
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žádost J. M. Cská Leopold následující psaní v německé sice řeči
psané tehdejšímu panu nejvyššímu purgkrabímu pražskýmu, svaté
římské říše hraběti Bernardovi Ignáciusovi Martinicovi z Eber
štorfu poslal, které v češtině takto zní:

Nejmilejší, nejvyšší purgkrabí pražský!
Velební otcové provinciál, převor a celý konvent řeholi

karmelitánské u sv. Havla v královském našem Starém Městě
pražském poníženě za to mne žádají, abych jim tu Císařskau
a Královskau milost udělil a první gruntovní kámen pro jejich
nový klášter, který stavěti oni začínají, pod mým jmenem polo
žiti dal; ano také abych i to jim milostivě dovolil, aby oni moje
císařský & královský erby veřejně zavčsiti mohli. Iponěvadž
jejich obojí prosbu za věc slušnau uznávám a mně se za dobré
vidí, takovau věc na Vás složiti, protož přítomným psaním Vám
navržení dávám, aby jste na žádost těch duchovních bratří k nim
se vypravili, gruntovní kámen pro ten nový klášter mým jmenem
položili a cokoliv k tomu základu potřebného býti uznáte, dle
nejmilostivější vůle a aumyslu mého budete věděti jak to vykonati;
a já vám zůstávám mau Císařskau a Královskau milostí příznivý.
Dáno v Ebersdorfu dne 18. října 1671.

Leopoldus.
Toto nyní pí-ipomenuté psaní nejvyšší pan purgkrabí pražský

Janovi a s. Bernardo, téhož karmelitánskýho řádu pražskýmu
převorovi, skrze svýho komorníka hned ještě toho dne poslal.
kterýho on je z Vídně dostal, jenž byl 22. den října měsíce, a na
to dne třetího, totiž dne 24. října, hluboký příkop pro ten grun
tovní kámen kopati se počal; den pak k položení gruntovního
kamene dle svolení a nařízení téhož pana nejvyššího purgkrabí
nařízen byl 21. měsíce listopadu. Ten den když se přiblížil, pan
Matauš, arcibiskup pražský, také nejvyšší pan purgkrabí hrabe
Martinic do farního kostela sv. Havla z svých obydlí přijedauce.
(kázání toho dne učinil v tom kostele Jan Ignácius Dlauhoveský.
hradu pražskýho, vejhradního kostela vyšehradskýho i staro-bole
slavskýho kostela kanovník) pan arcibiskup kámen gruntovní při
velkým oltáři po straně, při který evangelium se čítává, posvětil.
jejž čtyři karmelitáni: Alexander a s. Michaele, převor Chyský '),
Kristián a s. Barbara, vikarins rakovnicky, Eliáš a s. Huberto,
supřevor pražský a Spiridion a s. Maria, na krásně přistrojeným
lešeničku při velkým zvuku traub, bubnův a při zpěvích, také

,) Správně: Chýšský. NominativChýše.
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při velkém shromáždění jak panstva, tak také obecného lidu
(ačkoliv toho dne čas deštový a velmi nepříjemný byl) do vyko
paného příkopu po 40 stupních dolů nesli, kam také po těch
stupních pan arcibiskup a nejvyšší pan purgkrabí dolů sejdauce,
ten gruntovní kámen s obyčejnými slavnostmi církevními pod
hořejší zeď nynějšího refektáře neb jizby nejvyšší pan purgkrabí
pražský na místě a jmenem J. M. Cské položil, kdež také na
měděnný tabulce dobře postříbřené císařští i královští erbové
s doloženým tehdejším rokem 1671. i také obraz J. M. Cské
šťastně tehdáž panujícího Leopolda. I. vyrytí byli, i nápis v latinské
řeči těmito slovy také na ty' tabulce byl vyrytý, totiž:

Ad honorem et gloriam sacro—sanctae ac individuae Trini
tatis, Beatissimae ac Gloriosissimae Virginis Mariae de Monte
Carmeli et omnium Caelitum, praesertim s. Galli patroni ecclesiae
huic conventui contiguae, et jam olim eidem ordini a Ferdinando II.
gloriosissimae memoriae, Augustissimi Caesaris Le0poldi nunc
reguantis domino avo donatae, nec non ad augmentum S. R.
ecclesiae sub titulo ac patrocinio s. Leopoldi, principis Austriae, dum
universam ecclesiam gubernavit Sanctissimus dominus, dominus no
ster Clemens Papa X. et archi-diocesim hanc celsissimus et reve
rendissimus S. B. imperii princeps, ac Dnus Dnus Matthaeus Ferdi
nandus arcbi-episcopus Pragensis etc, tempore comitiorum genera—
lium Pragae de clementissima concessione praefati domini, domini
Leopoldi, Romanorum imperatoris semper augusti, Hungariae et
Bohemiae regis etc. primum fundamentalem hujus aediíicii lapidem
posuit illustrissimus et excellentissimus dominus, dominus Ber
nardus Ignatius, S. R. imperii comes a Martinicz, supremus burg
gravius Pragae. ejusdem majestatis consiliarius actualis intimus
et praecipuus in regno Bohemiae locumtenens, aurei velleris eques,
praesentibus etiam caeteris illustrissimis et excellentissimis d. d.
regiis locumtenentibus, totius ordinis Carmelitani magistro gene
rali reverendissimo P. Mathaeo Orlando, ejusdem ordinis provin
ciae superioris et Bohemiae provinciali, R. P. Avertano &s. Elia,
snb prioratu R. P. Joannis a s. Bernardo, deňnitoris provincialis,
primatore urbis Antiquae praenobili domino Nicolao Francisco
Turek de Sturmfeldt et Rosenthal, S. C. M. consiliario, p. t. con
sule nobili domino Nicolao Joanne Emmer de Waltershofen; archi
tectis domino Joanne Dominico de Orsi et Martino Lorago anno
reparatae salutis 1671. in festo praesentationis B. V. M., quod
erat sexta dies infra octavam s. Leopoldi. — To jest:

K větší chvále a slávě nejsvětější a nerozdílné Trojice a Marie
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Panny karmelitánské i všech vyvolených Božích, zvlášt sv. Havla
patrona toho kostela, při tomto karmelitánském obydlí stojícího,
již dávno tomuto řádu od Ferdinanda II. slavné paměti, císaře
Leopolda nyní panujícího pana děda, milostivě darovanýho, jakož
také k rozmnožení svaté římské církve, pod jmenem & opatro—
váním sv. Le0polda, knížete rakauskýho, za papeže Klimenta X.,
za arcibiskupa pražskýho Matauše Ferdinanda atd., v čas obecnýho
sněmu v Praze držanýho, dle nejmilostivějšího propůjčení a povolení
již jmenovanýho pána, pana Le0polda, římskýho císaře, vždyckny
rozmnožitele římské říše, uherskýho a českýho krále atd., první
gruntovní tohoto stavení kámen položil vysoce urozený Jeho
Excellencí a Milostí pán, pan Bernard Ignacius, svaté římské říše
hrabě z Martinic, nejvyšší purgkrabí pražský, J. Cské a Kské Mtí
skutečná tejná radda, nejpřednější královský místodržící &zlatého
rauna rytíř, v přítomnosti Jich Milostí Excellencí pánův, pánův
královských místodržících, v přítomnosti celýho řádu karmelitáno
skýho generála Matauše Orlanda, také v přítomnosti téhož sv. řádu
v hořejší německé zemi i v Čechách provinciála velebnýho kněze
Avertana & s. Elia, v přítomnosti Jana a s. Bernardo, téhož řádu
v Starém Městě pražském převora, podobně v přítomnosti uroze—
nýho Mikuláše Františka Turka z Šturmfeldu a z Rozenthalu,
J. M. Cské raddy, Starého Města pražského primasa, také v přítom
nosti Mikuláše Jana Emmra z Waltershofen, na ten čas v Starém
Městě pražském purgkmistra, také v přítomnosti téhož nového
stavení mistrův pana Jana Dominika dc Orsi a Martina Lorago
léta od narození Krista Pána 1671. na den Obětování Marie Panny,
jenž byl den šestý mezi oktávem sv. Leopolda.

Ten gruntovní [kámen] když s dotknutau již slavností položen
byl, velkau neb zpívanau mši svatau Jan Manner, u sv. Mikuláše
v Starém Městě pražském Opat a nejvyšší v království českém
berník, slaužil, při který také Matauš Ferdinand, arcibiskup
pražský, malau mši svatau u oltáře sv. Kříže odslaužil. A tak od
toho dne ten karmelitánský již docela vystavený klášter v Starém
Městě pražském jmenuje se sv. Leopolda klášter, pod kterémžto
jmenem toho sv. Leopolda, rakauskýho knížete, v hořejším dílu
téhož kostela po pravý straně Spatřuje se kapla vystavena.

Město Počátky dne 7. měsíce srpna vyhořelo a počátek toho
ohně byl na věži.

Měsíce prosince Vltava řeka tak se rozvodnila, že u Prahy,
zvlášť v Podskalí na několik set tisíc vordv utrhla a odnesla, také
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mnoho soli i obilí odnesla a lidu mnoho osob utopila, kteří to
hájiti chtěli.

Léta 1652. Dne 4. ledna' měsíce císař Ferdinand s svým
odevřeným listem, který všudy z kazatelnic v kostelích čten, také
na dveřích kostelních zavěsen byl, následující chvalitebné věci
nařídil:

Předně, aby každý v Čechách obyvatel, jak katolík tak
také nekatolík, v dnech od svaté církve katolické zapověděných
od masitých pokrmův se zdržoval, leda že by od své duchovní
vrchnosti dle důležitých potřeb &příčin takových masitých pokrmův
požívati dovoleno měl;

za druhé, žádný žádnau kacířskau a podezřelau knihu,
spisy a jakékoliv pohoršlivé knihy, buď psané neb tištěné, v svým
domě nezdržoval, méněji aby je četl neb čtaucího poslauchal,
také aby je žádný do zemí císařských & dědičných nevozil, ani
nepřinášel;

za třetí, žádnýho nečistýho obrazu neb malování v svým
domě neb kde koliv jinde aby netrpěl, ani také aby žádný do
země je nepřinášel & u kohokoliv by se něco takového našlo,
tomu aby to všechno skrze k tomu zřízený komissaře pobráno
bylo a těch takových věcí rozsívač aby náležitau pokutau trestán
byl, tu kde prohřešil; ten pak, který by takovýho vyzradil, třetí
díl té pokuty má užíti;

za čtvrté, žádný řemeslník žádného řemesla svého, žádný
nádenník a dělník hmotného díla v den nedělní a sváteční aby
před sebe nebral a nepracoval;

za páté, žádný bradyř, žádný holič, žádný lazebník svau
bradyřskau neb lazebnickau světnici před polednem v svátek
a v neděli, handlíř pak neb prodávač (nyní ho obyčejně kupcem
jmenujeme) přes celý den nedělní a sváteční aby svůj krám
neodvíral, ty však věci, které k každodenní lidské živnosti potřebné
jsau, mohau se po Službách Božích (Spíše ne) v svých náležitých
místech v neděli i v svátek prodávati;

za šesté, podobně kde se jarmarkové v neděli neb v svátek
držívají, aby v ty dni žádný žádných věcí 1: prodaji nevykládal,
až teprva po Službách Božích, to jest po zpívané mši svaté a po
kázání;

za sedmé, v tý často zde již jmenovaný dni aby žádný
svadební neb jaké koliv smlauvy a trhy před polednem nekonal,
méněji aby někdo celý den sváteční neb nedělní ryby lovil, ptáky
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1652 chytal, zvěř honil a v roli pracoval. Co se pak sena neb votav
klizení, vína zbírání & mandelů do stodol vození neb stohův kla
dení dotýče, kdyby v takových pracech nečasové překážku i škodu
působily a činily, bude se to mocti v neděli iv svátek (však
s vůlí duchovního správce) státi;

za osmé, kteří by se koliv a kde koliv ještě nějací evan—
gelíci nacházeli, ;ti aby k samospasitedlné katolický víře nepro
dleně přistaupili aneb císařských zemí prázdni byli.

Toho pak času několik tisíc z císařských a královských
dědičných zemí do rozličných měst a míst, kde trpeni byli (opu
stivše oni raději svau vlast i zboží, nežli své náboženství, roz—
ličnýho stavu a povolání) vyhostilo se.

ŠÍDŽŠĚŠŠŠ' V jiným odevřeným listu svým on císař Ferdinand II]. dne
7. března měsíce v Vídni daným a pečetěným také to chvalitebně
nařídil, aby když se nejsvětější Svátost Oltářní po ulicích neb
kdy koliv k nemocnýmu neb kam koliv ponese, každý buď jdaucí
neb jedaucí aby hlavu odkryl, na kolena padl & svýho Boha uctil.

VilímSlava- Vilém hrabě Slavata, království českého kancliř, vladař
“' “mm domu jindřicho-hradeckýho, pán na Jindřichovým Hradci, Telči,

atd., maje věku svýho 79 let, 6 neděl a 6 dní, v městě Vídni
dne 19. ledna měsíce v Pánu usnul, jehož tělo do města Jindři—
chového Hradce přivezeno, tam v kapli sv. Maří Magdalény, kterau
vystavěti dal a na ní dvanácte tisíc zlatých rejnských vynaložil,
dne 25. února měsíce pohřbeno bylo. — O tom jistě bohabojným
a Bohu milým muži ačkoliv zde vejšeji mnoho chvalitebného
& paměti hodného již jsem položil, však ještě něco kratičkého
o něm zde dotknauti musím, co následuje.

VilímBlavn- On Vilím Slavata měl otce Adama Slavatu a máti Kurcpa
“ kdobyl'chovskau; v svý ještě nevinnosti & mladosti předně pikhartskýmu,

potom také Pecínovskýmu, jinak Plačtivých bratří jedovatýmn
bludu vyučován byl .) a dosáhna on věku panickýho, do cizích
zemí jel, mnoho jich projel, všudy každýmu, jak katolickým tak
také nekatolickým pánům velice byl milý, šťastně se do svý vlasti
navrátil a nejvíce v Jindřichovým Hradci se zdržoval, proto že
děd jeho Diviš Slavata Alžbětu z Jindřichovýho Hradce, Joachyma
Jindřicho-Hradeckýho, zlatého rauna rytíře a nejvyššího kanclíře
království českého dceru, za manželku měl, otec pak tohoto Vilíma,
Adam Slavata, Adama jindřicho-hradeckýho, nejvyššího kanclíře,
potom pak purgkrabího pražskýho, všechna rožmbergská panství

') Viz v te' příčině J ircčkovu Rukověť II. 223.
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v nepřítomnosti již jmenovanýho Adama řídil a v zámku jindřicho
hradeckým bydlel. Ten pak Adam, držitel & vladař jindřicho
hradeckého panství, měl v kráse i v ctnostech spanilau dceru
jmenem Lucií, která Petrovi Vokovi Rožmberkovi, také Joachy
movi Švamberkovi i jiným pánům vzáctným dajíc výhost a vdavky
odepříc, posledně témuž Vilíniovi Slavatovi, když on, odřekna se
bludu pikhartskýho, víru katolickau, v níž od duchovních otcův
z tovaryšstva Ježíšového, zvlášť od Jana Rotariusa, tehdejšího
v Jindřichovým Hradci rektora, vyučen byl, zasnaubena itaké
za manželku dána byla. Mimo nad appellacími presidentství &mimo
nejvyššího pražského purgkrabství on Vilím Slavata na všechny
auřady království českého poslaupně vyzdvižen a pro svau věrnost,
kterau měl k Bohu svýmu, od 'zpronevěřilých z okna královské
kancelláře české na hradě pražským s Jaroslavem hrabětem Mar
tinicem & s Fabriciusem, při tý královské kancelláři sekretářem,
vyhozen byl, jakž se to zde vejš v létu 1618. dosti obšírně vypi—
suje '). On Vilím Slavata s pány Šternberky, s pány Waldšteiny,
s pány Tallmberky, s Kollovraty, s Lobkovici, s Berkami, s Vra
tislavi, s Černíny, také s jinými pány českými a s velkau svau
snažností od císaře Ferdinanda II., krále českého, vejš v létu 1627.
položený majestát vyžádal, v kterým se obyvatelům českým všechno
jich provinění neb zpronevěření odpauští, na milost se všichni
přijímají i také jich předešlé svobody, nadání a milosti se potvr
zují. Když on Vilím Slavata nejvyšším kanclířem českým učiněn
byl a při mši svatý, skraušeně se před tím z hříchův svých vyzpo
vídaje, Pána Boha přijmauti měl, hned jak se kněz, držeje v ruce
nejsvětější Svátost Oltářní, k tomu panu Vilímovi při oltáři kle
ěícímu- se obrátil, on Vilím slibem, přísahau té chvíle stvrzeným,
se zavázal, že nikdá žádnýho dárečku od žádnýho takovýho,
který by jakau při svau vedl, neb vésti chtěl, ani od jich přátel
pod jakýmkoliv titulem bráti nechce a na potvrzení toho svýho
slibu Pána Boha z rukauch kněžských ihned pobožně přijal. Mnoho
jiných heroitských jeho činův zde pomíjím klásti.

Císař Ferdinand dne 27. dubna měsíce sněm říšský do
Řezna k poslednímu dni měsíce října položil, k dokonalejšímu
porovnání toho všeho, co v předešlý smlauvě, veřejnýho pokoje
se tejkající, zavříno bylo. Potom on císař s císařovnau & s Ferdi

') To ale právě bylo z rukopisu vytrženo. Viz Beckovského II.
2. str. 92. ——Jakým asi spůsobem události roku 1618. byly v Poselkyni
sepsány, toho okus ——ale velmi maličký, — čísti lze v Naději str. 547.
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nandem, prvorozeným synem svým, uherským a českým králem,
měsíce června z Vídně do Lince odjel a odtud do Prahy dne
4. července přijel, kam také bavorská ovdovělá kuríirštka. také
jiní kuríirštové, mimo kurfiršta kolínskýho, osobně přijeli (saský
kuríiršt měl tehdáž při sobě 600 osob, proti němuž císař daleko
z Prahy vyjel, do svého vozu ho vzal a když do Prahy přijížděli,
z 84 kusův třikrúte se vystřelilo; také brandeburgský kurfiršt
do Prahy byl uveden a měl při sobě 276 osob) a z Prahy všickni
zase do svých zemí po několika dnech odjeli. Také císař, navštivíc
spíšeji staro-boleslavskau Pannu Marii, z Prahy do Řezna odjel,
tam dne 12. měsíce prosince přijel a slavně vítán byl.

Od dne 9. prosince až do třetího dne ledna měsíce roku
následujícího na obloze nebeské velká ocasatá hvězda vidina byla.

Tohoto roku v království polském přes čtyrykráte sto tisíc
lidí na. morovau ránu umřelo ').

Sněm obecný na hradě pražským v auterý dne třetího prosince
léta 1652. začatý, v pátek dne 14. února léta 1653. zavřen byl
v přítomnosti císařských a královských pánův komissařův: Maxi
miliána Valentina hraběte z Martinic na Planici, Hogensdorfě,
Prunnersdorfě, Trcmešku, Bystrý, Opálce a Mohru, nejvyššího
sudího zemskýho atd.; Františka Karla Libšteinskýho z Kolovrat
a na Rychnově, presidenta nad appellacemi na hradě pražském
atd.; Fridricha Leopolda Věžníka z Věžník na Bílkovicích a
Chotějšanech, podkomořího v království českém atd. — Na tom
sněmu mezi jinými věcmi také tyto od stavův českých svolené
a zavřené byly:

Na vychování vojska císařského a královského v Čechách
ležícího Židé pražští i v krajích se nacházející, mimo povinnované
roční daně, jeden tisíc zlatých rejnských aby měsíčně dávali; 2. že
stavové čeští rozložený v Čechách lid vojanský vychovávati a tomu
lidu, jenž z Čech do Uher vytáhl, jich žold neb plat, počítajíc na

') K tomu ještě v konceptu dodáno: „Radějovskýz Polska vyhnán
Také v Polště sněm do města Varšavy položen byl, na kterým spíše nežli se
o důležité věci rokovati počalo, velka nevole mezi Kazimírem, polským králem,
a mezi Radějovským, místokanclířem téhož království polského, vznikla a tak
se rozmohla, že Radějovský, nedůvěřnjíc sobě před hněvem královským déle
obstáti z Varšavy do Petrkova ustranil; naposledy z království V)“pOVědčný
v cizině bydleti musel anemoha při králi žadné milosti dosahnauti, k Švejdům
se obrátil, skrze což podala se potom velka příčina té vojny, která zem
polskau velice sužovala. Manželka téhož Radějovského s bratrem svým do
vězení vzata byla a statkové jich všechny k královský komoře případu.“
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každýho pěšího po_6 krejcařích a na jízdného na koně ina muže
po 12 kr., denně dáti chtějí; 3. J. M. Cské a Kské k rozšíření
pražské zbrojnice, také na pevnění pražských i jiných v Čechách
měst a míst, jakož také k vlastnímu J. M. Cské vydání páni
stavové na tento rok čtyrykráte sto a padesáte tisíc zlatých rejn
ských dobrovolně uvolili se dáti, však tak, aby ta při předešlým
sněmu J. M. Cské a Kské svolená pivná i vinná zbírka k sebráuí
této uvolené summý v rukauch jich stavův zůstala a jim od oby—
vatelův českých odvozována byla tak, jak léta 1650. dne 7. prosince
a od 7. ledna roku 1651. až do 7. téhož měsíce ledna roku

1652. ona se dávala. Co by pak k dokonalému vybírání těch
čtyrykráte sto a padesáti tisíc, mimo tuto pivnau a vinnau kontri
bucí, víceji zapotřebí bylo, to z poddaných sebráno býti má;
4. císařovně Její Milosti, jakožto královně české, ti stavové
k milostivému zalíbení místo darův 20 tisíc zlatých rejnských
dáti svolili.

NB. Těch pak J. M. Cské a Kské svolených čtyrykráte sto
a padesáte tisíc zlatých, též Její Milosti královně dvaceti tisíc
podobně místo jiných darův svolených zlatých rejnských všeckna
summa na čtyry rozvržený terminy neprodleně odvozovati se má
osobám k tomu od stavův českých voleným, tak aby při každém
terminu následovní summu každý kraj a každé málo nížeji jmeno—
vané město odvedl a odvedlo, totiž:

Pro Jeho Milost císaře daň svolená:
Kraj Kauřimský 2750 zlatých, kraj čáslavský sooo zl., kraj

Chrudimský 6000 zl., kraj Bechyňský 10250 zl., kraj Vltavský
1500 zl., kraj Prachenský 6000 zl.. kraj Podbrdský 2500 zl., kraj
Plzeňský 9000 zl., kraj Rakovnický 1000 zl., kraj Žatecký 4500 zl.,
kraj Slánský 1500 zl, kraj Litoměřický 6000 zl., kraj Boleslavský
7000 zl., kraj Králo-Hradecký 12000 zl., kraj Loketský s městem
Loktem 2000 zl., hrabství Kladské 5000 zl., Chebsko s městem
Chebem 2000 zl.

Pro Její Milost císařovnu daň svolená:
Kraj Kauřimský 137 zlatých 30 krejcarů, kraj čáslavský

250 zl., kraj Chrudimský 300 zl., kraj Bechyňský 512 zl. 30 kr.
kraj Vltavský 75 zl., kraj Prachenský 300 zl., kraj Podbrdský
125 zl., kraj Plzeňský 450 zl., kraj Rakovnický 50 zl., kraj Žatecký
225 zl., kraj Slánský 75 zl., kraj Litoměřický 300 zl., kraj Bole
slavský 350 zl., kraj Krám-Hradecký 600 zl., kraj Loketský
s městem Loktem 100 zl., hrabství Kladské 250 zl., Chebsko
: městem Chebem 100 zl.

Beckovského Pouolkyuěn. a. 27
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Ze všech ostatních královských měst v království tomto
českém, kterým na pomoc jich dílu i to, co z domů obyvatelům
z vyšších třích stavův v královských pražských i v jiných městech
přináležejících a šosem městským se řídících neb pod správu
městskau patřících, totiž třetí díl toho, co jeden usedlý měštěnín
dáti povinnen jest, přichází, spolu s opatřením k tomu přespol
ních i domácích handlířův, kupcův a kramářův se přidává a tak
dáti se má na čtyry terminy, jak následuje:

Pro Jeho Milost císaře daň svolená:

Z třích Měst pražských 4000 zlatých, z města Plzně 500 zl.,
z Českých Budějovic 500 zl., z všech královských horních měst
1250 zl., z všech jiných královských měst 2500 zl., z všech věnních
měst 1250 zl., z všeho českého Židovstva 6000 zl.

Pro Její Milost císařovnu daň svolená:
Z třích Měst pražských 200 zl., z města Plzně 25 zl., z Če

ských Budějovic 25 zl., z všech král. horních měst 45 zl. 30 kr.,
z všech jiných král. měst 125 zl., z všech věnních měst 62 zl. 30 kr.,
z všeho českého Židovstva 300 zl.

Spravedlivé rozvržení té summy každýho kraje hejtmané na
obyvatele téhož svého kraje tehdáž rozvrhovati museli, žádného
obyvatele, mimo faráře,z tý svolený daně nevynímajíce. Při tom
pak rozvržení oni hejtmané krajští 4 chalupníky, kteří některé
políčko osívati mohli, do jednoho usedlýho, podobně 8 zahradníkův,
kteří nějaké vyživení z svého dobytka měli, za jednoho usedlýho
počítali.

5. Která by koliv vrchnost na svých grantech ještě nekato—
lický poddaný měla a žádnýho faráře neměla, tamá dva duchovní
od arcibiskupa pražského, kteří by ty nekatolíky v katolické víře
vyučovali, žádati a podle autraty na cestu denně jednu kopu
míšenskau a to jednu polovici vrchnost a druhau polovici nekato
ličtí poddaní dáti mají. Farářovi pak, kdyby on z farních důchodův
náležitého vlastního vychování neměl, ta vrchnost jeden zlatý
rejnský denně dáti má.

Která by vrchnost těm farářům a duchovním otcům k vyučo
vání v katolický víře svých nekatolických poddaných svau pomocí
nepřispěla, ta má z toho svého nekatolického poddanýho tak
mnoho daní, jak mnoho by ten nekatolický poddaný dle rozvržení
odvésti měl, dotud z vlastního měšce do královské berně české
na místo toho svého poddaného odvozovati, dokad by ten jeho
nekatolický poddaný katolíkem učiněn nebyl.
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6. Snešeno bylo, aby z Moravy do Čech a z Čech do Moravy 1652
(což se i o Slezsku rozumí) zběhlí poddaní svým vrchnostem
navrácení byli. 7. Laupežníci, jenž vůbec. Petrovští slují, aby
z království byli vyplemeněni. 8. Rovnost v měrách i v vahách,
aby zachována byli. 9. Židé, kteří se od léta1618. bez J. M. Cské “518
a Kské dovolení do království českého vlaudili, také kteří
kdekoliv v Čechách jaká cla a mejta najaté. mají, i také kteří
proti zápovědi křestanskau čeleď sobě k službám chovají, aby dle
pokuty léta 1650. vyměřené trestáni i také skutečně ven z Čech 16.50
vyhnáni byli.

Dne 24. října roku tohoto 1652. na hradě pražském Fer— „321%22;
dinand III. řezníkům pražským svobody potvrdil, v nichž takéito 'ŠŠŽSŠŽOÍQ;
obsaženojest: žádný Žid na žádný vymyšlený spůsob aby ani po mmm“
zemi, ani po vodě žádné maso hovadské do Měst pražských nepři
važel, nepřinášel, nepřiplavoval; podobně žádný Žid aby ani
v neděli, ani v postní den jakýkoliv, od církve katolické ustano
vený od masitých pokrmův se zdržovati, křesťanům neprodával.

Dne 11. února v městě Mělníku 21 domův shořelo. “3th

Měsíce srpna 5 mlejnův na lodičkách vystavených v Praze “001338110
shořelo a na 4000 zl. ten oheň škod udělal.

Tohoto roku mnoho vlkův nacházelo se v Čechách, kteří Vlci“odiu
mnoho škod nedělali.

Léta 1653. Měsíce máje sjedauce se osobně někteří kuríir- 1653
štové i ostatních kuríirštův poslové a plnomocníci do města Aug- 3121333,
špurku, Ferdinanda IV., uherskýho a českýho krále, za krále Lama:
římskýho dne posledního téhož měsíce máje jednosvorně vyvolili '“
a odtud všickni do města Řezna, kamž také za nimi dne 5. června
měsíce Ferdinand císař s synem svým, jakožto již vnově vyvo
leným králem římským, přijel, odjeli, kdež on nový král dne
17. téhož června měsíce na to království římské byl korunován.
Po tom korunování následoval říšský sněm a po jeho skoncování
dne 4. srpna v tom městě také Eleonora císařovna byla koruno

Vána. — Vácslav pak z Lobkovic, Maximilián z Ditrichšteina, Hamru.
Oktavián Pikolominy a Jan Gwikard (sic) z Aueršperku za kní- '
žata říšská. v tom městě Řezně přijati a vyhlášeni byli.

V Novém Městě pražském dne 4. června měsíce sto a osum- ŠŠÍÍČŽŠŽ
nácte domův shořelo. telo.

Lidmila rozená. Kavkovna z Říčan, hraběnka Šternberková, 35333523;
Františka Karla z Šternberka pobožná manželka, Bolestné Panně “253320'

27*
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Marii bechyňský darovala druhau korunu, která se dosavad na
hlavě téhož obrazu většího Spatřuje.

V království českém nacházelo se tohoto roku 1653. měšťa

nův v honních i královských městech 3675 74; v poddaných městech
měšťanův nacházelo se 87; v městečkách měšťanův nacházelo se
396; sedlákův nacházelo se 64210; zahradníkův nacházelo se
23775; chalupníkův nacházelo se 34827; svobodníkův sedlských
neb dvořákův nacházelo se 426; mistrův polních nacházelo se
742; jich pacholkův nacházelo se 1744; dohromady 129882'l.
obyvatelův.

Židův tehdáž v celém království českém nacházelo se: Židův
přes dvacet let starých nacházelo se 2619; Židův přes deset let
mladých nacházelo se 970; dohromady 3589 Židův.

Když Karel kníže z Lichtenšteina, nejpřednější v Čechách
královský místodržící, řiditel a plnomocník, dovolil Židům pražským
léta 1623. křesťanský domy, okolo jich Židovského Města stojící,
skupovati, skrze tu kaupí to jich město Židovské dvakráte větší
netoliko se nyní spatřuje, ale také mnohem větší počet Židovstva
v tom jich Městě se počítá, než kdy prve; a protož (když se
v létu 1703. v pražských Městech jak křestanstvo, tak Židovstvo,
occasione consumptionis salis, za příčinau, jak mnoho se solí vypo—
třebuje, všechno spočítalo) vynašlo se tehdáž 1703. léta 11517
židovských osob neb hlav, v Starém pak Městě pražském toliko
o 101 osob víceji, totiž 11618 křesťanských našlo se hlav neb osob.

Vejš na stránce (sic) 1) v knize této nachází se zlý aučinek,
nad jedním křesťanským pacholátkem v městě Kadani spáchaný
mord skrz žida Noe řečenýho. Odpočívá to pacholátko v kadaň
ským kostele farním blíž velkýho oltáře, při straně, kde se evan
gelium při mši svaté říkává; leží to pětileté pacholátko v trn—
hličce, čistotně okrášleno tak čerstvě, oči maje odevřené a jasně,
jakoby živé bylo, jehož tělo jest dosavad neporušeno; také nůž,
kterým ono zabito bylo, nachází se při tom pacholátku, jeho
nevinnau krví dosavad znamenaný, kterau každý patrně viděti
může. Nad jeho tělem mramorová tabule jest do zdi vsazena a na
ní vytesán jest latinský nápis, jehož slova jsau zlatem okrášlena,
a jeho smysl jest tento:

Mathiae, innocenti puello, qui non loquendo, sed moriendo
confessor Christi simul et martyr ab impio Judaeo Noě per dilu
vium proprii sanguinis hinc in coelum directus suae caedis' imma—

,) Viz nahoře str. 401.



R. 1653. (1623. 50. 1703. 20.) 421

nitatem more Christiano plus quam justitia puericidae influit, et
poenam poenitentja pie impetrata illi in extremis reddidit salu—
tarem, dilectns Jesnlus Candidus et rubicundus candore Austri
acam pietatem purpuraque instituit, conciliavit 1650. (sic). Hinc
tumuli istius honorem Debet soLI CaesarI FerDInanDo. — To jest;

Matějčkovi, nevinnýmu pacholíčkovi, vyznávačovi i také
mučedlníku Kristovýmu, od nevážnýho Žida, Noe řečenýho, zamor
dovanýmu, který mordýři svýmu před poslední hodinkau smrti
vyžádal skraušené pokání i svatý křest, tuto památku a nápis
učiniti dal císař římský, král český Ferdinand III. 1653. roku.

Viděl jsem, četl jsem, vypsal jsem léta 1720.dne
24.5rpna.

NB. Ten Žid Noe bezbožný přijda tajně do města Kadaně
z Holešova, moravského města, potkal pacholátko v ulici kadaňské
a že ono před ním kříž dělalo, hned on je téhož dne (stalo se to
dne 11. března v čtvrtek) svým obyčejným nožem, při sobě stále
nosícím nevelkým, tak spíchal, udělal v jeho těle osum velkých
ran, až je na místě v té ulici zamordoval; byl on ten mordýř při
tom mordýřským skutku chycen a od královské appellací pražské
k ohavné smrti odsauzen, jak také vejš zde v 1650. roku o jeho
smrti stala se zmínka. Tehdejšího času ten mordýř i to pětileté
pacholátko, oba vyobrazení, vůbec nosenia prodávání byli s násle
dujícími německými rytmi neb nápisem veršovským:

Sehet hier den Juden Noach genannt,
der sich nennt von Holleschau aus Máhrenland,
welcher den 11. Martii gantz bžirmlich
ein Christen-Kind ermordt mit acht Messer-Stich
zu Kaaden der kóniglichen Statt in Bóheimb,
dahin er kam ohne wissen der Christen in geheimb;
ist wegen solcher jámmerlicher That,
gefánglich gesezt von E. E. Rath,
welcher dann freivvilig mit Trotz bekannt,
das er solches Kind vom Leben zum Tod gewandt,
weil es als ein unreiner Hund
vor ihm gemacht ein Kreíitz zur Stund;
so alles der hochlóblichen Appellation zu Prag
eingeschickt den 14. Martii an einem Freitag,
worauf ein schweres Urtheil kommen,
welches der Jnd mit schlechter Beil vernommen.
dieses den 22. hujus an ihm exequiret ist,
in welcher Pein und Schmertzen zu Gott bekehrt,

1653
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1653 dass er gestorben ein getaufter Christ.
Die wahre Abbildung des unschuldigen Kindlein eben
wird hier gezeiigt und zu Vernehmen geben,
dass es nach frecher Juden aussag,
mit augenscheinlichen Messer-Stichen hingericht am Dienstag
umb dass, das es ein Creiitz vor dem Juden hat gemacht,
destwegen er es auch hat umbgebracht,
bei welchen Córperl wegen seiner Unschuldigkeit
sich etwas wundersambes zugetragen, und erreůgt.

PÉČI—'$" Poděbrady město, mimo málo kterého domku, celé vyhořelo
" dubna měsíce.

1.3.13..STG Dne 12. [června v Novém Městě pražském v ulici Sauke
v pmeahoinické skrz neopatrnost rozhřívání másla vyšel oheň a do 300

tela. . . . .
domův 1 tu celau ulici v popel obrátil.

mm zabil Měsíce července lazebník s dvaumi tovaryši neb pomocníky
“" ' v kraji Králo-Hradeckým svýho faráře zamordoval, pomocníci

utekli a lazebník v Praze byl od noh kolem lámán a do něho
vpleten; on také tomu faráři 200 tolarův ukradl.

gama: Dne 2. října Nové Město v Čechách v Hradecku, jinak
shorelo. v kraji Krále-Hradeckém, téměř celé shořelo.

unum“ Dne 2. června v Menším Městě pražském nenadálý oheň,
“““““ když téměř lidé všickni v kostelích byli a také tehdáž velké

parno i sucho bylo, vyšel, několik domův spálil, také několik
měštanův se zadusilo, chtíce svý nábytky vynášeti.

1654 Léta 1654. Sněm obecní na. hradě pražským v přítomnosti

mŽ'ŠŠmpĚÍapana Ferdinanda Vilíma Slavaty, hraběte z Chlumu a Košum
akrm. burku, pána na Telči a Stráži, nejvyššího sudího dvorskýho atd.,

pana Františka Karla Libšteinskýho z Kolovrat a na Rychnově,
presidenta nad appellacemi na hradě pražském atd., pana Vilíma
Gerštorfa z Gerštorfa a z Mašvic na Neměřicích (sic), purg
krabího kraje Hradeckýho, jakožto císařských a královských komis
sařův, v pondělí po neděli Provodní dne 13. měsíce dubna se
začal a v sobotu po sv. Vítu dne 20. června měsíce byl zavřen,
na němž stavové o následující věci se snesli a je zavřeli:

Předně, aby každá vrchnost svý nekatolický poddaný pod
pokutau předešlými sněmy fvyměřenau v katolický víře vyučovati
dala; 2. stavové čeští na žádost J. Mti císaře sv. Josefa, Krista
Pána pěstauna, za patrona království a za ochrance pokoje v kra
lovství českém jednosvorně přijali a následujícího roku den vej
roční památky jeho světiti začali; 3. den Páně nedělní ijiní
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svátkové všickni aby svěceni, přestupníci pak a potupníci jich aby
trestáni byli; 4. farářové aby se rozmnožovali, také alumni, z nichž
farářové bývají, aby své náležité vychování měli a na ně zvlášť
od Její Milosti císařovny Anny, jakožto královny české, učiněná
fundaci, také i jiné fundací neb vychování aby se odvozovaly;
5. stavové čeští z celého království českého uvolili se dáti J. C.

Mti tak jako minulýho roku a to na ten předešlý spůsob čtyry
sta a padesáte tisíc zlatých rejnských. Aby pak ty peníze k svýmu
cíli, (zvlášť co se tejče peněz na pevnění Měst pražských a města
Chebu svolených) pro který svoleny & dány byly, skutečně obrá—
ceny byly, stavové z prostředku svýho následující pány volili:

Z stavu duchovního: Jana Krištofa Rainholda,hlavního
kostela pražskýho děkana; z stavu panskýho: Aleša Ferdi
nanda z Mitrovic na Nalžovicích a Ronově, J. M. Cské, také
saudův dvorskýhoa komorníhoraddu atd.; z stavu rytí řskýho';
Jiřího Štastnýho Jaroslava Vithu z Zerzavého 1), J. M. Cské raddu
a hejtmana MenšíhoMěsta pražského; z stavu městskýho:
Diviše Miserona. — Ti pak komissaři nad pevněním pražských
ijiných Měst českých správu měli, náklad na ně vycházející pře
hlíželi a jiné potřebné věci konali;

6. lidé pro sůl přijíždějící aby zdržování nebyli, v zemi berná
mince od nich aby brána byla a ulevení neb umenšení často
kráte zvejšené ceny solní aby bylo, jakož také pro uspoření dvoj
násobnýho, před J. M. Cskau a Kskau vysoce škodlivýho a potom
k obtížnosti stavům nevyhnutedlně přicházejícího nákladu, takový
handl neb obchod solní pod opatrováním a pod správau královské
komory české a osob při tý komoře slaužících zanechán a v krá
lovských městech českých, totiž: v Plzni, v Žatči, v Mladé Bo
leslavi, v Sušici, v Klatovech, v Královém Hradci, v Prachaticích
skladové solní aby vzdělání a vyzdviženi byli. Také dodávání do
Čech cizí soli aby zastaveno bylo, jakož i také pojezdní aby kvapně
a o svý vlastní újmě kontrabanty nečinili;

7. v Čechách dělaný sanytr kdo by koliv prodávati neb jej
ven z Čech vyvážeti chtěl, ten aby se při královské komoře české
na hradě pražském spíšeji ohlásil, zdaliž by takový sanytr k po
třebě J. Cské a Kské Mti od něho kaupen býti měl, na což od
té královské komory české jemu neprodleně místná a jistá odpo
věď dána a ten sanytr (jestli by v královské zbrojnici české po
třebný byl) od toho prodávače v obyčejný, v slušně mírný ceně

.) Správně:Vítu ze Rzavého.
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za hotový peníze ujat aneb (kdyby, ho potřebí nebylo) na jinde
toho sanytry speněžení bez všeho prodlévání a auplatku paleta
dána býti má, k čemuž stavové bez újmy jich práva a svobod svolili;

8. poněvadž někteří z řemeslníkův a z jiných obchodníkův
rozličná obdarování některá již dosáhli a některá ještě pohledá—
vati aumysl měli, která by proti svobodám království tohoto, též
stavův dobře nabytým právům velice čelili a jednomu každýmu
(zvlášt. lidu obecnýmu) škodlivé mon0polium po sobě táhli, jakož
pak jeden každý, zvlášť v pražských i v jiných královských mě
stech, ty odtud pocházející vysoké nadsazování všelijakých pro
dajných věcí bolestně pocitovati musí, aby J. Cská a Kská Mt
takové od poddaných obdržítelův, na potlačení a na utiskání chu
dých lidí, také na obtížení stavův, k vlastnímu toliko užitku jich
a k náležitýmu zisku patřící pohledávání a nález buď dokona
neslyšeti aneb ty, na nepříhodlné prosby již snad udělené svo
body, které by se na újmu vyšších stavův právům, spravedlnostem
a starobylým chvalitebným zvyklostem, také na újmu bližního
vztahovati mohly, tak dalece vysvětliti ráčil, že všeliká taková
nadání všudy nejinak, než bez ublížení bližního a starobývalých
chvalitebných práv rozumína býti mají, tak aby tudy oni stavové
proti svobodám zemským, obzvláštně proti tý k obnovenému krá
lovskému zřízení zemskému připojený smlauvě Svato-Václavské,
jakožto obecnému právu a ustanovení, žádným spůsobem obtěžo
váni nebyli;

9. kdekoliv by v království českém nehodná turecká vlna,
aneb z ní dělaná sukna zastížena byla neb byly, ta neb ty aby
v_kontrabant padly; kdyby za příčinau kontrabantu nějaká nesnáz
nebo spor vzešel, takový od královských místodržících rozeznán
býti má, což se také o kontrabantu solním vyrozumívá;

10. hrabství Kladské dle předešlýho spůsobu aby dvacátý
díl té daně dávalo, kterau království české kdykoliv dáti má.
Podobně kraj Chebský neb Egrský s městem svým Chebem aby
také svůj díl skládal;

11. aby laupežníci neb Petrovští vyplemeněni, silnice, mosty
a jezy neb splavy na vodách Opravovány, lesové při cestách
obecných neb při silnicích vysekáni, neslušně nadsazená mejta
i cla vyzdvižena, též rovnost v mírácb, v loktech i v váhách
zachována byla. Podobně žádný žádných lesův svých na pomezí
cizozemcům bez J. Cské a Kské Mti zvláštního povolení [aby]
neprodával;
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12. v krajích království českého bydlící Židovstvo aby třetí 1664
díl tý summy, která se na Židovstvo celé kdy ukládá, dávalo;

13. most přes Labe při městě Litoměřicích že stavové vyzdvi
hnauti chtějí, když jenom dokonalau zprávu spíšeji dostanau,
mnoho—li nákladův na něj potřeba bude. a Litoměřičtí co by
stavům proti takovému téhož mostu vystavení za užitečnau odměnu
před jinými učiniti mínili a chtějí atd. atd.

Tohoto roku stalo se popsání celého království českého. Dvojeučen!
V královském Starém Městě pražském dvoje literní učení, „331233

jedno od Karla IV. a druhé od Ferdinanda I., císařův římských
a uherských, českých atd. králův založeno, nadáno a s vůlí
císaře Ferdinanda III. následujícím spůsobem sjednoceno bylo:
V osum hodin ráno dne 4. března před polednem Jich Milosti
královští místodržící, saudcové a auředlníci zemští z hradu praž
skýho s deprovázením velkýho počtu rozličných pánův a slaužících
do Starého Města pražského přijedauce, tam před kostelem Panny
Marie před Tejnem, kde vojsko jim do zbraně také stálo, z vozův
svých vystaupili, od konšelův všech třích Měst pražských přiví
tání a do toho kostela (v tom kostele obojího učení, Karlového
i Ferdinandového, všickni doktoři v svých doktorských oděvích se
nacházeli) doprovázeni byli. Za nimi Arnošt hrabě z Harrachu,
svaté římské církve kardinál & pražský arcibiskup, také nejvyšší
zemský hofmistr v království českém, královský místodržící, jakožto
Karlového učení protektor neb ochrance a obrance, když k tomu
kostelu přijeli, proti nim duchovenstvo & doktoři až k dveřům
kostelním šli a je k velkýmu oltáři doprovázeli, mši svatau hlav
ního kostela pražskýho probošt Jan Raš z Ašenfeldu zpíval, po ní
četlo se v latinské i v české řeči císařské psaní, jehožto jest ten
vejtah:

Poněvadž mezi svobodným a literním učením od Karla IV. Liaotu(muž?
a podobně mezi takovým učením od Ferdinanda I., obauch císařův vuPnzodvo
římských a králův českých, v Starém Městě pražském založeném, “ho“o"
vyzdviženém a nadaném (doktoři Karlového učení v Karlově
kolleji a doktoři Ferdinandového učení v Svato-Klementské kolleji
tovaryšstva Ježíšového, jemuž také on Ferdinand to své založené,
vyzdvižené a nadané učení odevzdal, své lekcí mívali, dosavad
mají i také budaucně míti mají) po ta všeckna leta všeliké a časté
roztržitosti se dály, které aby aspon jedenkráte k dokonalému
přetrhnutí přišly, J. M. Cská s raddami svými po bedlivém toho
Všehopovážení na tom se snésti a to skutečně zavříti ráčila, aby
to dvoje literní učení spojeno a sjednoceno bylo, Karlovo-Ferdi
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nandovské budaucně se jmenovalo; nejvyšší hofmistr zemský
z auřadu svého protektorství v milosti císařské se propauští, pan
kardinál arcibiskup pražský hrabě z Harrachu za kanclíře, kněz
pak Molitoris z tovaryšstva Ježíšového za rektora magnifica při
tom sjednoceném učení pražském se ustanovují; kanclířství toho
obojího učení při budaucích arcibiskupích pražských aby zůstávalo,
rektor magnificus (který také auřad místo-kanclířství připojený
míti bude) z čtverého učení, totiž: z písma svatého, z učení
právního, z učení lékařského a z učení ňlozovského (také rektor
kolleje Nového Města pražského i probošt tovaryšstva Ježíšového
v Menším Městě pražském bydlící, k takovýmu auřadu schopný,
za rektora magnifica volen býti může) aby poslaupně každýho
roku jiný volen byl; aby se nad gruntami a nad statky Karlového
učení hejtman neb správce od královské komory české ustano
voval, rektorem magniticusem a s jinými k tomu vyvolenými téhož
Karlového učení staršími se řídil, jim svý počty hospodářský
k přehlídnutí skládal a oni je přehlídnauce, panu arcibiskupu
pražskému, jakožto obojího, Ferdinandového a Karlového, učení
kanclíři a od něho královské komoře české skládati je mají;
z těch pak Karolinských statkův plat jistým doktorům neb uči
telům juris a medicinae, neb práv a lékařství, aby se dával, po
třebné věci aby se také z těch důchodův opatřily, školy a učení
aby v svých předešlých i nynějších místech zůstávaly, však actus
publici et promotiones solemnes aby se v Karlově kolleji, jinak
v Karolinu dály atd. Po přečtení toho císařskýho listu Markus
Marci, doktor a professor neb skutečný učitel lékařského umění,
jakožto téhož lékařského umění děkan, nejvyššímu hofmistra zem
skýmu, jakožto na ten čas Karlového učení pražského protecto
rovi neb ochranci a obranci, z prokázaného opatrovnictví a ochrany
velmi učeně děkoval a po takovém děkování on protector 2 své
stolice, která hned do prostřed kostela před velký oltář postavena
byla a na kterau se potom nový rector magnificus posadil,
vyvstana, od učení pražského odpuštění vzal a na své místo mezi
Jich Milosti královský pány místodržící se posadil. Na to Karel
Grobendonk, z tovaryšstva Ježíšova kněz, panu kardinálovi z Har
rachu a knězi Molitorovi mnoho štěstí k jich novým auřadům
vinšoval. Po dokonaném vinši Te Deum laudamus atd., Tě Boha
chválíme atd., zpívalo se a z kostela Panny Marie před Tejnem
v 12 hodin poledních vyjedauce pan kardinál, také Jich Milosti
páni místodržící královští i doktorové a mistři do kolleje tova
ryšstva Ježišového k svatýmu Klimentu k obědu jeli.
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Sněm říšský v městě Řezně dne 17. máje měsíce dokonan, 1654
od císaře potvrzen a v knihy říšské pod titulem recessus vložen 51153;Re“
byl, na ktorým také to sneseno a zavříno bylo, jaké sedění
kurfirštové mezi sebau míti a zachovávati mají. Následujícího
dne císař po Dunaji k Vídni odjel a od Vídeňských slavně vítán
byl, kdež následujícího měsíce dne 17. června i také následují

cích dnův mezi 10. a 11. hodinau polovičnýho orloje před polednem 3:64:13
ua obloze nebeské, když slunce nejjasněji svítilo, jasná hvězda ÍŠÍĚÍLŽŽÍ
se ukázala. Ačkoliv mnozí mnohá zdání a vejklady o tý hvězdě
dávali a že něco šťastného vyznamenávati bude, vůbec mluvili,
nicméně mnozí, poněvadž podobná hvězda před smrtí císařovny
Marie Le0poldiny léta 1649. taky se ukázala, obávali se, aby 1649
něco podobného také tohoto roku se nepřihodilo, což se také
v skutku shledalo; nebot Ferdinand IV., římský, uherský & český
král, dne 2. července v čtvrtek na štvaní do Medlingu vyjeda
a sem i tam na koni jezdiv tak se zahřál, že na svém zdraví
velkau proměnu cítil, kterau však sobě k srdci nepřipauštěl.
Následujícího dne on Ferdinand z toho štvaní do Vídně se navrátiv,
patrné polepšení svého zdraví na sobě znamenal. V sobotu dne
4. července v devátau hodinu před polednem nenadálá zima ho
rozrazila a s ním dvě hodiny pořád třásla, po který velké horko
se ohlásilo. Lékařové domnívajíce se, že třetidenní zimnice bude, Fommd
ji předjíti chtěli a v neděli dne 5. července tomu králi lehké IX,-„29:33
počištění dali, po kterém ještě toho dne před večerem neštovice “"“"
po jeho těle vyrážeti se počaly. Dne 6. i 7. července ačkoliv on
král lípeji než předešlých dnův se vynacházel, tak že žádného
dalšího neštěstí se neukazovalo, nicméně dne 8. července v středu
k třetí hodině z poledne on král patrně umdlévati a celým tělem
třásti se počal i také nohy mnohokráte z tepla do zimy vyloživ,
nastudil se a toho času neštovice černati počaly. Na to přijav
málo pokrmův a znamenav se býti velmi zemdlenýho, dal před
volati zpovědníka a jemu z svých hříchův se vyznal, jsa žádostiv
s panem otcem svým, který tehdáž s manželkau císařovnau
Eleonorau Gonzagau v Ebersdorfl'u byl, rozmlauvati. — Toho dne Zam...
k čtvrtý hodině z poledne velký vítr se ztrhl i zemětřesení tak “"
silné bylo, že král nemocný vykřikl: „Kriste Ježíši, Synu Boží,
buď mně bídnému člověku a mé duši milostivl“ Po takovém
leknutí ještě více zemdlel &.na své hrdlo sobě stěžoval, že volně
dýchati nemůže. V tom těžkém dýchání neštovicemi hustě osypaný
celau noc trvaje, ve čtvrtek dne 9. července k druhý hodině po Ferdinand
Půl noci tiše v Pánu usnul, tato slova půl hodiny před svau " M
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smrtí promluvil: „Já již musím k Pánu Kristu a k Marii Panně
s církví svatau katolickau odjíti “ — Té noci z jedný, ke cti
téhož krále Ferdinanda, z města Řezna od korunováni do Vídně
se navracujícího, od vídeňských obyvatelův nákladně postavené
brány, téhož krále štít neb erb zpadl a několik dní před tím
jeden orel, který při jiných orlích v císařském obydlí vídeňském
pořád 16 let trval, nenadále odletěl.

Kristina, královna švejdská, žádostiva byvši země křesťanské
projeti i město Řím viděti, dne 16. června měsíce na plným sněmu
v městě Upsalu od království švejdského na jistý vejmínky upu
stila a Karlovi Gustavovi, falckraběti, to království postaupila,
který také od arcibiskupa upsalskýho kacířskými ceremoniemi po
mazán i korunován byl. Třetího dne ona Kristina po postaupení
téhož království k Hamburku odjela &odtud do Nydrlandu přijela,
kdež v městě Bryslu některý čas se pozdrživši, (také v tom městě
Leopold Vilím, arcikníže rakauské, císaře Ferdinanda III. bratr,
tehdáž bydlel) o jitřní v noci před narozením Krista Pána, ka—
cířstva ne sice veřejně, ale toliko v saukromí před svým duchov
ním otcem řádu sv. Dominika, který předešle pod spůsobem svět
skýho člověka při ní v Švejdích za sekretáře více nežli rok slaužil
a ji v pravé víře katolické vyučoval, cele se odřekla. Po učiněném
vyznání víry svaté katolické do společnosti římské církve přistan
pila, z svých hříchův skraušeně se vyznala a při mši svaté nej
světější Svátost Oltářní přijala, z čehož poznati se mohlo, proč
ona na tu cestu se vydala a království opustila. Z toho města.
Bryslu když ona následujícího roku dne 20. měsíce září k Římu
se hnula a do města Inšpruku přijela, tam před poslem neb le
gátem papežským v přítomnosti duchovenstva, panstva i velkýho
zástupu obecného lidu vyznání víry katolické dne třetího listo
padu při Službách Božích v kostele Sv. Kříže u františkánův Bo
sákův veřejně učinila. Vtom městě dne prvního listopadu její do
mnělý sekretář otec duchovní Jan Baptista Gwemmes, řádu sv. Do—
minika, své šaty světské z sebe složil, do dominikánských se
oblekl a dvořenínům té královny znáti se dal, že on na světská,
ale duchovní jest osoba.

Dne 21. listopadu z Inšpruku ona královna vyjedauc, do Lo
rety přijela, tam korunu i sceptrum (v tom obojím 368 velkých
diamantův a 160 rubínův se spatřovalo) Panně Marii Lauretánské
obětovala, svau pobožnost vykonala, dále k Římu pospíchala a tam
dne 23. prasince přijevši, slavně vítána byla.
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Léta 1655. Dne 26. ledna měsíce Leopold Ignácius císaře 1655
Ferdinanda III. syn, za dědiče a za pána arciknížetstvírakauského323%.
i jiných přivtělených zemí přijat a vyhlášen byl, stím doložením, "““““
aby se za živobytí pana otce svého žádné správy, žádného řízení
a. panování neujímal, jemuž také stavové rakauští věrnost slibo
vali a nová mince mezi obecný lid se házela, na které po jedny Novsmlnco.
straně spatřovalo se oko v prostřed oblakúv a slunečních paprškův,
z nichž vycházely dvě ruce, pravá meč a levá sceptrum držela;
okolo nápis se četl: Consilio et industria, raddau a rozšaf
n ostí. Pod těmi rucemi svět v obyčejným spůsobu kaule se spa
třoval. Na druhý straně toho peníze spatřovala se arciknížecí
čepice mezi dvaumi bobkovými ratolestmi s tímto nápisem: Leo
poldo Ignatio archi-duci Austriae homagium praestatur 26. Janu
arii 1655. Leopoldovi Ignáciusovi, arciknížeti rakauskému, věrnost
se slibuje dne 26. ledna 1655. roku.

Císař Ferdinand III.sEleonorau Gonzagau císařovnau, man- 35333:
želkau svau třetí, a s Leopoldem Ignáciusem, arciknížetem rakau- km'lšm
ským, z Vídně do Prešpurku, uherského města, vyjeda, tam dne
třetího března měsíce přijel a sněm držel, kdež v neděli dne
5. června měsíce uherskau korunau císařovna byla korunovaná.
Na to dne 16. téhož června měsíce v středu on Leopold Ignacius,
arcikníže rakauské, za krále uherského vyvolen a v neděli pátau
po svaté Trojici dne 27. června obyčejnau slavností, jako jiní
předešlí uherští králové, na to uherské království slavně koru
nován byl. Když pak o tom korunováni toho novýho krále uher
ského vrchnosti turecké dle obyčeje skrze jednoho od stavův
uherských vyslaného posla věděti se dalo a on do města Budy
k vezírovi tehdejšímu s tau novinau přijel i také před něho
předstaupiv, své poselství když přednášel, spatřil vezíra s hlavau magna
zavázanau seděti, který vyslechna přednášení téhož posla, potupně “MT“
odpověděl: „Nový král uherský Le0pold tak silně na Královským
vrchu svým mečem se oháněl a ním sekal, až i já zde od něho
raněný, jeho sílu jsem zakusil a mau hlavu pro bolest zavázati
musel.“

NB. Zde pozorovati sluší to, co již také častěji vejš dotknuto
jest, že nový král uherský po svém korunováni pod korunau
z města Prešpurgu za bránu Svato-Michalskau jede, kdež na
jednom vyzdviženém a okrášleném lešení stavům uherským přísahu
koná, že jim jejich obdarování, svobody atd. potvrditi a je při
jich privilejích zanechati chce a slibuje; odtud přijeda na Královský
vršek, na něm čtyři kříže k čtyrem dílům světa mečem svatého
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1655 Štěpána, uherského krále prvního, dělá, tím věděti dávaje, že to ?
uherské království ze všech stran hájiti chce. A tak ten budínský
vezír tomu starobylýmu obyčeji tehdáž ačkoliv se vysmíval, však
předce v pravdě on, ač pohan, dobře hádal i předpovídal, když
jeho slova tehdáž se vyjevila, když nejenom vezír z města Budína,
ale také z celého království uherského, z celého knížetství sedmi
hradského, z Charvát i z jiných přivtělených zemí všickni Turci
vyhnáni byli a ty země do rukauch křesťanských zase se dostaly.

Cmi? Právě toho dne, kterého Le0pold v Prešpurgu byl korunován,
Eleonora, ovdovělá císařovna, Vincenciusa I. knížete mantuán
ského dcera, maje věku svýho 55 let, umřela.

Sv. Josef Sv. Josef, Pána Krista pěstaun, za patrona království českého
“"$$“ přijatý, jeho svátek světiti se začal na žádost císaře Ferdinanda III.

a kardinála z Harrachu.

(33323 Eleonora Magdaléna Theresia, císaře Leopolda I. manželka
3:32:32 třetí, dne 6. ledna měsíce narozena; otec její byl Filip Vilím

mm.. falckrabí od Rejna a kurfiršt; máti její byla Alžběta Amalia,
landkraběte z Hessen-Darmštatu dcera.

mu. Dne 9. února velký mráz se začal a trval až do dne 13.
téhož měsíce tak ostře, že v těch málo dnech přes 20 pocestných
osob nalezených bylo zmrzlých.

305103133.: Dne 6. března Vltava nenadále se rozvodnila, císařskau
ĚLĚĚÍAŠŽ.prachovnu, solnici, novo-pražskau vodárnu, která tehdáž před

pranic-u 51. rokem z samého štukovýho kamene vystavena byla a 51 rok
Domu" pevně stála, to rozvodnění porušila, mnoho lidí a několik tisíc

rozličného dobytku utopila, pryč odnesla a v samých Cechách
přes 2 miliony zlata škod nadělala.

ngěogšlb Řeka Tepl tak se nenadále rozvodnila, že v městě Karlový
baadtrpěl.Vary neb Carls-Baad nazvaném 31 lázní v domích zdvihla a

odnesla, 52 lázně porušila i mnoho domův. Dláždění na rynku
i v Křížové ulici zdvihla & rozházela.

203.101 Podobně řeka Ohře neb Egrka mnoho škod nadělala, lidi
Lounvesni-i hovada mnohá ztopila, také celau vesnici blíž města, Launy
“ “nad“ řečeného, pobořila, roztrhala a odnesla.

1656 Léta 1656. Dne 17. srpna měsíce v osmau hodinu ráno

mg;—;;; císař Ferdinand III. s Eleonorau císařovnau, manželkau svan,
's Leopoldem Ignáciusem, synem svým, králem uherským a s Leo—
poldem Vilémem, bratrem svým, (byl on biskupem passovským,
štrosburgským, halberštatským, olomauckým, vratislavským, nej
vyšším magistrem rytířův německých, opatem v Hiršfeldu & Mur
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bachu, který odpustiv vrchní správu v Nydrlandu, odtud z počátku
téhož měsíce srpna do Vídně přijel) také s celým svým císařským
dvorem z Vídně vyjel a skrze Moravu, kde dva jeho císařský
[vozy] rozličnými drahými věcmi naplněný, od laupežníkův blíž
města Znojma obskočený a oblaupený byly, k Praze přímo jel.
Do Prahy dne 28. téhož měsíce v půl sedmé hodiny před večerem,
kteréhožto dne pořád bez přestání pršelo, on šťastně přijel, jehož
jedna kumpanie harcířův, (z nichž dva pohodnauce se, na pistole
se vyzvali a oba zastřeleni na cestě ležeti zůstali) také tři kum—
panie od Pikolominského rejtharstva i také páni stavové čeští,
proti němu v čtyrmecítmi krytých vozích na míli od Prahy vyje
dauce, slavně do Měst pražských d0provázeli. Císařovna, byvší
tehdáž těžkýho života, celau cestu od Vídně až do Prahy v kryté
sesli nesena byla. Do Prahy on císař s tím celým doprovázením
skrze Novau bránu (kde před tím mnoho sáhův zdí městských
léta 1648. Švejdové, dobývajíce Nové Město pražské, rozvalili,
která nedávno před tím císařským příjezdem vystavena byla
a ještě žádný skrze ní do města ani nevšel, ani nevjel a protož
tehdáž ona nazvána byla brána Císařská, která však nyní jme
nuje se dosavad Nová i také Horské brána, proto že skrze ní
k Hoře Kutný se jede) slavně vjel. Před tau branau stáli raddní
páni třích Měst pražských, kteří císaře kráso—mluvnau řečí přiví
tajíce, klíče Měst pražských jemu odevzdali, jimž ony hned zase
navráceny a ti raddní páni, aby císaři, jakožto svýmu králi, věrní
zůstali, napomenutí byli. Mimo farní kostel sv. Jindřicha skrz
Nové Město pražské když on císař jel, jeden smělejší bubeník na
knoflíku věže svato—Jindřichské nejvejš sedě, na vlaský bubny
bubnoval a jiný, na tom knoflíku stoje, s velkau korauhví čer
vené a bílé barvy, jakau to Nové Město pražské nese, rozličné
točil. Od té Nové brány až k bráně staro-pražské, která stojí při
kostele sv. Vojtěcha u arcibiskupského seminarium, proti kostelu
františkánův Bosákův Hybernúřův sedum kumpanií Novo-pražských
do zbraně stálo, jedna jizdnýho & šest pěšího lidu. Od té brány,
o který v nový Kronice České, Poselkyně starých příbě
hův českých nazvané, v kap. 62. na listu 943 se píše, až za
Minci do Celetné ulice stáli doktoři učení pražského s všemi štu
denty v velkým počtu, kteří s pěknau muzikau císaře vítali. Na
rynku staro-pražským stálo sedum městských kumpanií, jedna
jízdné a šest pěších; na rynku Menšího Města pražského stálo
pět kumpanií městských, jedna jízdného a čtyry pěšího lidn. Na
rynku hradčanským stály čtyři kumpanie vojanské pěchoty přes
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1656 tisíc mužův silné, od Ladronského regementu, který tehdáž
v Praze ležel.

5365, Při tom do Prahy císařským vjezdu následující pořádek za.
“"$$“ chován byl: napřed jeli v svých vozích stavové čeští, dvořenínové

arciknížecí, královští i císařští, také jiní vzáctní páni; za nimi jel
bubeník s vlaskými bubny a čtyrmecítma trubačův v arciknížecím,
v královským i v císařským barevným oděvu. Po nich jel král
uherský Leopold Ignácius s arciknížetem Leopoldem Vilímem. Za.
nimi jel samotný císař Ferdinand III. v krytým voze a císařovna
při jeho voze v kryté sesli nesena byla. Za císařem jela kumpanie
císařských harcířův, majíce při sobě bubeníka a šest trubačův.
Po nich jely císařovny dvořenínky v krytých vozích a rejthařstvo
Pikolominské. — Když císař k Nový bráně přijížděl, z třidcíti
děl neb velkých kusův, blíž té brány stojících, také od novo
pražských kumpanií, jichž sedum stálo, jedna jízdného &.šest pě—
šího lidu, střelbau vítán byl; když on na most přijel, z tolika kn
sův od Císařské zahrady neb z Letný. vrchu tak nazvaného, také
vystřeleno bylo, po nichž stare-pražské kumpanie všechny spo
lečně vystřelily a když do hradu pražskýho vyjížděl, podobně
z třidceti kusův, na Petříně neb na vrchu svatýho Vavřince sto
jících, také od malostranských iod vojenských kumpanií na rynku
hradčanským vystřeleno bylo. Císař k hlavnímu kostelu sv. Víta
přijeda, při prvních dveří toho kostela, když z vozu vystaupil, od
pánův královských místodržících, auředlníkův a saudcův zemských,
u druhých pak dveří velkých kostelních od Arnošta hraběte z Har
racha, arcibiskupa a svaté římské církve kardinála, také od pre
látův & kanovníkův pražských, od opatův a od duchovenstva praž—
ského slavně vítán a k velkýmu oltáři v sesli nesen &doprovázen
byl, Te Deum laudamus atd. Tě Boha chválíme atd., se zpívalo
i také střelba z devadesáti děl,.také z malý zbraně opět se dále.
Po vykonané pobožnosti do svého obydlí když přinesen byl, nebot
pro nedostatek svého zdraví choditi nemohl, po třetí se z těch
90 děl i z malé střelby vystřelilo.

533133; Spíše nežli potřebné věci k slavnému korunování Eleonory
“V“ 101—císařovny zřízené byly, císař, císařovna, Leopold král uherský,

Leopold Vilím, arcikníže rakauské, královští místodržící a velkým
počtu jiní vzáctní páni z Prahy do Starý Boleslavě jeli & tam
pobožnost všickni vykonali. Před odjezdem do Prahy císař s teh
dejším proboštem stare-boleslavským Rudolfem Roderem obšírnau
řeč měl o zvelebení a okrášlení Panny Marie stare-boleslavské,
vymlauvaje a omlauvaje se posledně on císař, že tu věc, kteran
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s kterýmižto vojáky nejvyšší Kopí a Ottovalský hned tím aužlabím
od kláštera svaté Markyty až pod šanc kláštera kapucínskýho, kde
při samým náspu ještě nevyvezený díl země po tom příkOpu ležel,
po němž snadně na šanc vylézti se mohlo. tiše (an také v tu noc
všechno ticho bylo) přišli, kdež sto svých mušketyrův on Ottovalský
s sebau vzal, kteří za ním kfsamým šancům pospíchali, a uchytiv
on Ottovalský tajně jednoho strážního, od něho parolu neb vojanské
heslo vyzvěděl, tiše ho zamordoval, stráž v tom šanci přepadl, ji
zmordoval, k bráně Strahovské, jsa on již tehdáž v městě, pospíchal,
vojanskýho auředlníka od Waldšteinskýho regementu, který tehdaž
v Praze ležel, příjmím Ammona, v tý bráně jal, stráž všechnu
pobil, zámky při bráně visící srazil, nebot při těch mušketyřích
jeden švejdský leůtnant 30 mužův vedl, kteří velký kladiva, palice
i jiný železný nástroje s sebau nesli, tu bránu (to když se dálo,
nejvyšší Kopi s dragauny svými k tý bráně pospíchal) mocně on
Arnošt Ottovalský odevříti poručil, před ní již stojícího nejvyššího
Kopi s tisícem dragaunův do města Hradčan pustil a že již bránu
odevřenau má, generálovi Khenigsmarkovi věděti dal, který s voj
skem svým jizdným i pěším skrze tu bránu do města neprodleně
přijel, na haufy rozdělil svý vojáky, některý do bran, na šance,
na Hradčany, do Menšího Města pražského na trhoviště i do hlav
nějších ulic postavil a s ostatním pořád k mostu pospíchal, kteří
kde koho buď z oken vyhlídajícího neb po ulicích jdaucího uhlídali
neb potkali, hned bez všeho osob rozdílu každýho mordovali, tak
že mnozí, nevědíce o nepříteli, z okna když vyhlídli, hned od
Švejdův, při okně stojící, zastřeleni byli; což proto Švejdové činili,
aby Pražané chvíle neměli na ně stříleti. Což se dálo mezi třetí
a čtvrtau hodinau ráno dne 26. července na den sv. Anny, když
ještě lidé tehdáž nejlípe spali & o žádným nepříteli žádnýho zdání
neměli. K bráně na mostě, při Menším Městě pražském stojící,
přijdauce Švejdové, ji hned opanovali. svými vojáky osadili, aby
z Starého a Nového Města pražského po mostě žádný do Menšího
Města k pomoci obyvatelům přijíti nemohl.

Toho když nejvyšší leiltnant neb zástupník od Waldštein
skýho regementu přijmím Šmid se dověděl, rychle na koně vsedl
a tu neštastnau novinu staro- i novoměstským Pražanům povědíti
chtěl; nenadále dvaumi kulkami před Saským domem v Menším
Městě pražském. při mostu zastřelen byl. — Fendrich od téhož
regementu, přijmím Příchovský, ačkoliv tehdáž od Švejdův také
smrtedlně raněn byl, však předce tu neštastnau novinu, že Švej—
dové Menší Město zrádně dostali, staroměstským Pražanům při—

Beckov-kého Poaalkynč D'. 8. 24
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nesl. Mikuláš František Turek z Rosentalu, Starého Města praž
ského primas a nejvyšší strážný nad kumpaniemi téhož Města
Starého, uslyšeje tu smutnau novinu, hned na bubny po všech
ulicích tlaucti, měšťany k zbrani svolávati a hejtmanové městští
s kumpaniemi svými, aby se na rynk postavili & dalšího nařízení
očekávali, poručil. Pražané novoměstští také o nepříteli zvěděvše,
svý kumpanie městské, nad nimiž nejvyšším strážným tehdáž byl
Vácslav Kavka, pod praporce neb pod korauhve postavili. Toho
také času všickni študenti, kteří mohli zbraní vládnauti, do Kar
lově kolleje v Starém Městě pražském haufně se sešli & vyslavše
některý z prostředku svýho k staro-pražskýmu panu primasovi,
žádali ho, aby je vojenskými potřebami co nejspíšeji opatřil. On
poznávaje udatnau jejich mysl, městskýmu strážno-zástupníku
poručil, aby do domu k Červenýmu orlu v Železný ulici (kde
normberský kupec Waltman pět set nových mnsketův měl, také
do domu 11Zelenýho kříže v Tarmarce, kde Židi muškety a roz—
ličnau pokautně schovanau zbraň měli) pOSpíšil, zbraň všechnu
vzal a do Karlově kolleje študentům dodal; jestli by se pak kdo
proti tomu nařízení stavěl a zbraň vydati nechtěl, toho aby bez
všeho ohledu vězením opatřil. Strážno—zástupník dle toho nařízení
z těch dvauch nyní jmenovaných míst šest set a padesáté, z domu
pak Debojsovskýho sto mušketův vyzdvihl a všechny študentům v tý
kolleji shromážděným odvedl. Nenadále tehdáž hospodář od Čer
nýho jelena, svého řemesla provazník, dva centnýře luntův neb
rozsvěcujícíeh knotův z sklepu od Zlaté hvězdy mimo tý Karlový
kolleje nésti dal, který hned na tom místě složiti a študentům
je zanechati musel.

Okolo hodiny sedmé ráno, aby se nepřátelé Starého Města
také nezmocnili, starOpražský nejvyšší strážník s jednau kampa
nií k bráně mostské proti křižovníkům s červenau hvězdau Voj
těcha mladšího Hada z Proseče vyslal, při kterýžto bráně již také
tehdáž šraňk, ano i železem okovaný v tý bráně visící hřeben
neb mříže zpuštěn byl a brána také s podstatnými sruby zasta—
vena byla, aby Švejdové přes most z Menšího do Starého Města
pražského tau branau jíti nemohli. Po malé chvíli v Menším Městě
po všech ulicích střílení. domův vytlaukání, po střechách &žlabích
lezení, rukau spínání, k Starému Městu kejvání a velké kvílení
od Malostranských vidíno i slyšáno bylo; také tehdáž Švejdové
z Aujezdské brány velmi hustě vyjížděli, nejináče, než jako by
oni, to Menší Město již oblaupíce, odtud s kořistí a s laupeží,
také s zajatými Pražany k polednímu (nebot naděje byla, že oni
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hrad pražský nedostanau) jinam pospíchali. Ale mimo vší nada—
losti, opanujíce Švejdové okolo hodiny deváté most před branau
hradu pražskýho, také té brány i toho královskýho hradu praž
skýho se zmocnili a z bašty pod domem knížete z Lobkovic do
Starého Města pražského z polovičního kartaunu první ránu do
staropražské celnice, druhau do domu Kašpara staršího Šweng
felda apatykáře & třetí do domu Saskýho proti kostelu tova—
ryšstva Ježišového učinili; po těch nenadálých ranách cokoliv
před kostelem křižovníkův s červenau hvězdau zevlujícího lidu
stálo, všickui se rychle rozběhli. Z toho trojího vystřelení pozná
valo se, že se nepřítel hradu pražskýho i královské zbrojnice
zmocnil a všechny potřeby vojanské opanoval.

Tehdáž arcibiskupa pražského svaté římské církve kardinála
Arnošta hrabě z Harrachu 1), také královský místodržící i jiný
pány, v Menším Městě pražském tehdáž se nacházející, Švejdové
zajali, je podle libosti šacovali, kostely i kláštery laupili, z císař
ské kunst-komory všechny drahé věci, také z knihárny všechny
knihy pobrali, všechnu nepřátelskau zlost provozovali a všechny
kořisti do Švejd poslali.

1648

Generál Kolloredo, kommendant pražský (jehož tvářnosti ggggndodo
vyobrazení zde vidíš 9), jemuž ta nešťastná a zemi české i císaři
velmi škodná příhoda byla přičtena, byv ještě tehdáž velkým snem
obtížený, sotva v lehkým oděvu z svýho domu skrze vinici a
zahradau svau vyšel, nepřátelům ušel, k břehu řeky Vltavy přišel
a odtud přes tu řeku do Nového Města pražského na lodičce
přeplavenbyl. On Rudolf Kolloredo hrabě z Valse, jinak z Zasse,
řádu sv. Jana Jeruzalémskýho v království českém, téhož řádu
Rhodyzskýho neb Maltejskýho velký převor, J. Cské a Kské Mti
tejná v věcech vojanských radda, nad jedním tisícem vojska
generál, v Čechách válečných věcí řiditel, Měst pražských kom
mendant, všemožně ta Města proti nepřátelům hájil.

Vácslav hrabě Michna z Vacínova v svým domě na Aujezdě
Poněkudnepřátelům odporoval a brániti se počal; vida však, že
nepřátelské moci oddolati nebude mocti, do Starého Města praž—
ského přes řeku své autočiště také vzal.

Tak hle nicméně Praha, ačkoliv Město Menší, však v jádru
nejlepší,Spolu s hradem pražským do rukauch švejdských přišla,
Přijejímžto opanování generál Khenigsmark toliko jednoho vojáka
-\——n

') O tom obšírněji se píše v Beckovském II. 2. 374.
') Beckovský II. 2. 193. pozn. 1.

24*
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1643 ztratil a dva ranění byli; tři dni to Menší Město bylo laupeno
a vojáci drahé věci za malé peníze prodávali; jako jeden voják
prodal prsten za pět tolarův, který za šest tisíc tolarův říšských
byl šacovaný, jednomu rejtharu prodal, za nějž mu generál
Khenigsmark 1000 zl. a dobrýho koně dal.

Hrabě Kolloredo kommendant pražský maje o tom zprávu,
že generál Puchaim okolo Kladcka v kraji Hradeckým s svým
císařským vojskem leží, nemeškal jemu skrze čerstvýho posla
oznámiti, že Khenigsmark Menší Město pražské zrádné dostal,
a jeho žádati, aby co nejrychleji k Praze pospíchal a švejdskýho
generála Wittenberga, nedaleko Velkýho Glogova s švejdským
vojskem ležícího, který bezpochyby generálovi Khenigsmarkovi
k dobývání ostatních dvauch Měst pražských na pomoc přijíti
nepomine, předjíti hleděl, což se také stalo; nebot on generál

smí:? 3-5Puchaim v čtvrtek z poledne s vojskem sobě svěřeným do Prahy
“Maýr“ přitáhl a po rynku i pod rozličným laubím, také po hostinských

domích se rozložil. Přitáhl také tehdáž do Prahy nejvyšší Deko
mitibus, jinak De Conte 1), s dílem svého císařského vojska. —
Podobně generál Wittemberg z Slezska skrze kraj Hradecký
k Praze na žádost generála Khenigsmarka přitáhl, něco vojska
svého do Menšího Města pro dostatečnější stráž poslal a s ostatním
k městu Táboru táhl, město vzal a kraj Bechyňský až k městu
Krumlovu projda, všechny napořád města, hrady a všeliká místa

213131: zdobýval i také generála Puchaima, který, chtěje do Rakaus jeti,
z Prahy odjel, na cestě blíž hradu Hluboká řečenýho nenadále
přepadl a jal. V krátkým čase potom Karel Gustav falckrabí, od
Kristiny královny švejdské nejvyšším auředlníkem a. vůdcem celého
vojska švejdského učiněný a do Němec s některými haufy Švejdův

(ŠÉŠFŠ'IÍÍ.a Finův vyslaný, také k Praze přitáhl, Nové Město pražské oblehl
m I“""—“'aje až do měsíce listopadu silně dobýval. — Švejdové z hradu.

i z Menšího Města pražského do 7 millionův vyvezli bohatství.

33.35.0315: O dosti dlauhém obležení a o silném dobývání téhož Nového
hra-agm- Města pražského kdo chce náležitau zprávu věděti, ten at sobě

přečte Leto a dennopis, knížku tak jmenovanau, kterau Jan
Norbert Zatočil, měštěnín a kancléř Starého Města pražského, léta

1685 16859) vlastní prací a nákladem svým vůbec vydal 3).

') Viz nahoře str. 351. pozn. 1.
') Správně: 1684.
8) Zajímavý spis Z ato čil ův vydán byl od té doby ještě dvakráte l. 1703.

a 1819. — Viz též Mikovcova Lumíra. r. 1855., J nn gmannovu Bist. lit. V.
282. a Jirečkovu RukověťII. 250.
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To obležení Nového Města pražského, (do něho i do Starého 1643

Města osumnácte tisíc ran z kusův nepřátelé učinili a do sta Ph„O;ĚŽM
sáhův zdí městských svau velkau střelbau tehdáž rozváleli) ačkolivipk“TQ“
čtrnácte neděl, totiž od dne sv Anny až do slavnosti Všech lo
Svatých trvalo, však z obležených toliko 219 zmordovaných a 475
raněných se počítalo. Švejdové pak, dle jich vlastního vyznání,
přes pět tisíc ztratili; nebot při šturmu u brány Horské, jinak
Nové neb Šibeničné. od životního regementu Karla Gustava falc—
kraběte, který patnácte set mužův silný byl, do jedenácti set
zmordovaných ležeti zůstalo, při hlavním pak šturmu přes osum
set, když rejtharstvo s pěchotau běžeti muselo, nepřátelův zahy
nulo, ostatní při jiných šturmích a. šarvátkách zmordováni byli.

Když generál Khenigsmark Města Menšího 1hradu pražskýho 35223;
se zmocnil, Švejdové kanovníky a jiné duchovenstvo kostela m0333,
sv. Víta, v tom hradu pražském bydlící, ztoho hradu vyvedli, po '
ulicícha ryncích potupně je vodili i také až do vylití jich nevinné
krve ačkoliv je bili, nicméně ti kanovníci, nemajíce žádnýho ohledu
ani na spůmé svých nepřátel pohrůžky, ani na těžké až do krve

bití, víru katolickau v místech veřejných směle rozhlasovali a proti Kadima
bludům svych nepřátel odporně se stavěli a proti nim kázali. Když lum kázni:
kazatelové kacířští v hlavním kostele pražským sv. Víta z kaza
tedlnice k svým poslauchačům mluviti a kázati počali, probošt
tohokostela František Raš i s ním děkan Krištof Itainhold před
generála Khenigsmarka směle předstaupili & jemu to všechno, co
se scestného od lidu jeho v tom kostele děje, přívětivě i pokorně
přednesli,žádajíce ho, aby to přetrženo bylo. Khenigsmark, ačkoliv
byl muž velmi prchlý & neústupný, přede však slovy těch dvauch

mužův duchovních tak byl pohnutý, že ihned, aby jeho predikanti 115311139“
z kostela sv. Víta do Královský kaple, jinak do kostela \šech ““Ša..Sva—
B\atých, v témž hradě pražským stojícího, se vystěhovali a v něm
SV)"pobožnosti konali, přísně jim poručil, co se také všechno dle
jeho poručení ihned stalo 1).

On generál Khenigsmark když Menší Město i hrad pražský “35:33
vzal, Švejdové z kostela sv. Víta na tom hradě zázračný obraz “"s" gmó
Panny Marie stem-boleslavské, který pro lepší bezpečnost z Bole- ““ vŽŽJuÍV
slavě v čas tý švejdské vojny do hlavního kostela sv. Víta na hrad
pražský přenesen a tam pobožně ctěn byl, svatokrádržně odnesli
a jej za drahou kořist měli, jináčeji nemyslíce, nežli že katolíkové,

') Viz Naději str. 602.
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1648 budau li chtíti jej míti, velkau summau peněz budau jej museti
vyplatiti.

varana... O tom zvěděvši Anna Magdaléna, knížete Juliusa Jindřicha
pouť: by sas lauenburgskýho manželka a kněžny Benigny Popelové z Lob

' kovic dcera, před Karla Gustava falckrabí, celého švejdského vojska
vůdce, který také potom králem švejdským učiněn byl, směle před
staupila a jeho k tomu svau žádostí tak šťastně pohnula, že on
falckrabí ten zázračný obraz Panny Marie stara-boleslavské Marii
Le0poldině, nový císařovně, do Vídně za obzvlaštní dar neprodleně
poslal; kterýžto tak vzáctný dar od císaře, císařovny a od celýho
dvora velmi vděčně i radostně přijat, do svého někdejšího počest.
ného místa v kapli císařské s největší úctivostí postaven a s nej
větší pobožnosti ctěn byl.

23.33? ; Na to císař jedno psaní po druhém z Prahy dostávaje, kterak
P'm- Švejdové mocně Prahu dobývají a k hlavnímu šturmu silně se

hotovějí, řekl k císařovně svý manželce: „Máme zlý noviny! Švej
dové nepřestávají naše město pražské mocně dobývati a dnes hlavní
šturm chtějí na město učiniti; obávám se, abychom co nejspíšeji
psaní nedostali, že Nové i Staré Město pražské do rukauch ne
přátelských se dostalo.“ — I odpověděla císařovna: „Nebojme se
toho, ale s důvěrností k Panně Marii boleslavské pospěšme a přeci
ní se jeden růženec vraucně pomodleme; onat jistě oboje to město
před nepřátelskau mocí opatrovati bude a nám je ona zachová.“ —
I přinesl posel nenadále noviny, že sice Švejdové hlavní autok neb
šturm na Nové Město pražské učinili, však ztratíce oni mnoho
lidu, s velkau ztrátau i s hanbau od zdích městských odstaupiti
museli; nebot Pražané chtějí raději všickni umříti, nežli ta dvě
Města, Nové a Staré, nepříteli hanebné vzdáti; kteréžto novin)“
císaře, císařovnu i celý dvůr velmi potěšili.

Pokojmezi Pii konci měsíce října, když ještě Švejdové při dobřniní

Éššgmz Nového Města pražského trvali, žádostivé noviny do Prahy přine
nm" sené byly, že dávno vinšovaný pokoj (o němž se v městech Minstru

1645 a v Osnabrugu léta 1645. jednati počalo) mezi J. M. Cskau, domena
rakauským i celau německau říší z jedné strany a mezi korunau
švejdskau i franckau z druhé strany dne 24. měsíce října zavřen
i také následujícího dne vůbec vyhlášen jest a na to od dalšího
nepřátelství jak při Praze tak i jinde, z jedné i z druhé strany
mezi vojskami přestáno bylo. A tak svůj konec tehdáž vzala ona

1618 třidcetiletá vojna, která se léta 1618. s Prahau začala i také
& Prahau přítomnýho 1648. roku se dokonala.

Začátek pak toho pokojného snešení byl tento: Když oboje
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strana, císařská i švejdská, v městě Homburgu 1) léta 1643. dne 1648

25. měsíce prosince na tom se snesla, aby se v městě Ossna-Zlýgčrfg'čojgý—
bruku i v městě Minstru (oboje to město leží v zemi westfálské) 1643
z obojí strany, totiž: v Ossnabruku císařští a švejdští, v městě

pak Minstru jiní císařští a francauští komissaři v den určitý 530131333;
sjeli a tam o budaucí pokoj rokovali a jednali; od císařské strany
k tomu v I-Iomburku jmenovanýmu dni do Ossnabruku sjeli se:
Maximilián hrabě z Trautmansdorfu a Wainsburgu, zlatého rauna
rytíř, císařská tejná radda, komorník a nejvyšší hofmistr, který
léta 1650. dne 7. června v Vídni umřel, zanechaje na živé sedum 1650
svých synův, totiž: Adama Matiáše, Jana Fridricha, Maximiliána,
Karla, Františka, Ferdinanda a Zikmunda, také Jan a Crane
obojích práv doktor, císařskýho říšskýho dvoru radda. Od švejdskě
pak strany přijeli do toho města Ossnabruku: Jan Oxenstirn, Alše
Oxenstirna syn, království švejdského senátor a kancelláře radda,
také Jan Adler Salvius královská švejdská tejná radda, senátor
a dvorský kanclíř; posledně ti z obojí strany plnomocníci násle
dující artikule zavřeli:

1. Aby mezi římskau říši císařskau, mezi domem rakauským tŠŠiŠŽŘŽŠÍ.
& mezi všemi s tan říší is týmž domem sjednocenými pány, s jich
dědici a s potomky, jakož také mezi králem španihelským, kur
ňršty, knížaty a stavy římskými s jedné strany a mezi královstvím
švejdským i mezi všemi s tan korunau švejdskau sjednocenými
pány, také všemi jich dědici a potomky s druhé strany upřímné
přátelstvo i sausedstvo se začalo a začaté na věčný časy nepo
rušeně trvalo;

2. cokoliv se nepřátelského od obojích těchto zde jmeno
vaných stran, buď veřejně neb tajně, hned odpočátku této vojny,
na jakýkoliv spůsob a kdekoliv dále, na to aby oboje strany vše
možné i věčně zapomenuly a jedna na druhé ani dle práva, ani
jiným jakýmkoliv spůsobem veřejně ;neb tajně, osobně buď skrze
jinýho. buď škod autrat, neb cti laupení, které se buď vojenským
neb jiným spůsobem dále, se tejkajícího, budaucně ničehož nepo
bledávala;

3. všickni ijeden každý kuríirštové i kuríiršt, všechna římské
říše knížata, rytířstvo, stavové, jich manové, poddaní, měšťané,
také všickni římské říše obyvatelé, kteří při ty vojně od jedné
neb od druhé strany pod jakýmkoliv vymyšleným spůsobem nějakau
škodu buď na mohovitém zboží, buď na cti, na svobodách, právích

1) Správně: Hamburku.
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a spravedlnostech, jak v duchovním, tak taký světským stavu
trpěli, aby tak toho zase auěastni byli, jak jim to předešlých časův
přináležela neb dle práva a spravedlnosti přináležeti má;

4. aby to kurlirštství, které od domu falckrabskýho na dům
neb na knížetství bavorské přeneseno jest, také Hořejší falckrab
ství i hrabství Chamské (sic) s celau příslušející důstojností.
s předností, právem, s spravedlností a s vším příslušenstvím, jak
předešle při kurňrštích a falckrabatech od Rejnu nazvaných to
všechno se tak nacházelo, budaucně při Maximiliánovi, knížeti
bavorském (který se také falckrabí od Rejnu jmenuje) i při jeho
dědicích Vilímovské línie neb poslaupnosti tak dlauho trvalo, jak
dlauho by se z tý Vilímovské poslaupnosti který dědic po meči
neb mužského pohlaví při živobytí nacházel. Naproti tomu on
kurfiršt nynější bavorský Maximilián a dědicové i potomci jeho
všickni od třinácti milionův (o nichž vejš již dotknuto jest) sku
tečně upustiti, aniž na Hořejší Rakausy jaký víceji potah míti
mají. Kdyby však Vilímovské poslaupnosti dědicové mužského
pohlaví zemřeli & ta poslaupnost by zahynula, poslaupnost pak
Rudolfa falckraběte od Rejnu v mužském pohlaví tehdáž kdyby
ještě trvala, tehdy nejenom Hořejší falckrabství, ale také kurtiršt—
ská důstojnost při bavorských kuríirštích až do zahynutí Vilímovské
poslaupnosti trvající, aby s vším příslušenstvím falckrabatům od
Rejna cele postaupena byla a to osmé kuríirštství aby dokonale
zahynulo. Aby pak bratři Karla Ludvíka. novýho kuríiršta v počtu
osmýho, žádnýho nápadu na něm nevyhledávali, jim čtyrykráte
sto tisíc tolarův říšských, každý rok sto tisíc, s anrokem pět
zlatých rejnských z jednoho každýho sta počítajíce, ovdovělé pak,
toho nového kuríiršta paní máti dvaceti tisíc tolarův a sestrám
téhož kuriiršta, kdyby oné svůj stav panenský proměniti chtěly,
jedné každý deset tisíc tolarův říšských císař dáti připověděl. Co
se pak domu falckrabskýho dotýče, dle vůle císařské i celé římské
říše osmé kurfirštství se ustanovuje a takové kuríirštství Karlovi
Ludvíkovi od Rejnu, jeho dědicům i potomkům celé Rudolfovské
poslaupnosti s tau však vejmíukau se uděluje, aby ani on, ani
jeho dědicové a jich potomci na Vilímovské poslaupnosti ničehož,
co by se Hořejšího falckrabství tejkalo, nikda nevyhledávali.
Také celé Dolejší falckrabství s duchovními i s světskými statky,
s vším právem, s spravedlností, s všemi spisy, s registrami
a s celým příslušenstvím, kterékoliv ta kuríirštská falckrabata od
Rejnu před začatau v Čechách vojnau dědičně a_pokojně užívali.
tomu Karlovi Ludvíkovi, novýmu kurfirštovi, dědicům i všem
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potomkům jeho král španihelský a ti všickni, kteříkoliv v tom
Dolejším falckrabství skrze nynější dlauho trvající vojnu neb
jakýmkoliv jiným spůsobem to Dolejší falckrabství a k němu
přináležející věci sobě osobili, neprodleně aby postaupili, ty toliko
statky vynímajíce zde, který léta 1463. kurfirštové, falckrabové
od Bejna kurfirštu mohutskýmu zastavili, ty aby tak dlauho při
tom mohutským kuríirštství zastaveny zůstaly, dokad by od kur
firšta falckraběte při Rejnu vyplaceny nebyly.

Při tomto čtvrtým artikuli mnoho se panství, statkův, měst,
práv, svobod, i spravedlností jmenuje, také ty osoby zejména jsau
položené, kterým takové panství, statky, města, práva, svobody,
navrátiti se měly, kteří a která poněvadž se našeho království
českého netejkají, pro jich obšírnost a množství je zde klásti
a jmenovati pomíjím;

5. mnohé těžkosti statkův i auřadův duchovních isvětských,
katolického i evangelického náboženství se tejkajících, obšírně
v tomto artikuli obsažené, které pro jich obšírnost také zde
jmenovati pomíjím, k pokojnému porovnání ačkoliv přišly, že ale
tento artikul pátý, ano také mnoho jiné věci, v některých násle
dujících artikulích obsažené, s velkau újmau některých arcibiskup
ství, biskupství, opatství i jiných důstojnosti a zboží duchovních,
která. kacířům mocí tohoto artikule dědičně dána byla, proti
církvi katolické velmi čelil, protož Fabius Chisius, tehdáž legát
papežský, který také potom papežem učiněn a Alexandrem VII.
nazván byl, dne 26. měsíce října tomuto artikuli i mnohým
věcem, v některých následujících artikulích obsaženým, velmi
odporoval; také i tehdejší papež Innocentius, toho jména X., léta.
1650. dne 26. listopadu v čas Milost-ivélio léta v Římě to učinil
a to snešení tohoto pokoje za nespravedlivé a církvi katolické za
velmi škodné vyhlásil;

6. švejearská země svých svobod potvrzení iněkterých tem
nějších věcí vysvětlení dostala, jakož také že obyvatelé její od
říšské komory nikdá sauženi býti nemají, poněvadž ona země švej
cařská svobodná jest & žádnýmu v světě rychtáři poddaná není;

7. kalvínské náboženství (neb raději blud a kacířstvo) kdy,
kde a kterak provozováno a trpeno býti, taky jaké svobody míti
má, porovnání se stalo;

8. všickni kuríirštové, knížata i všickni stavové římské říše,
duchovní i světští, při svých starobylých svobodách, nadání a při
zvyklostechmají neporušené zůstaveni býti;

9. všechna cla, mejte, táce a všechny daně, které se v čas

Š
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této dlaubo trvající vojny bez vědomí a bez dovolení J. M. Cskě
1 také celé německé říše na vodách od některých obyvatelův
z vůle vlastní, proti právům & svobodám ukládaly a skrze to
svobodu v plavbě i v bandlích zastavili & mnoho zlého v tý říši
německé spůsohili, aby takové daně neprodleně byly zdvižené;
které pak daně, cla i táce před tau vojnau s vůlí J. M. Cské
i celé německé říše komukoliv i z čehokoliv se dávaly a platily,
takové daně, cla i táce aby svůj běh a právo budaucně pořád měly;

10. Kristina, královna švejdská, (poněvadž mnohá místa, země
a města v tu dlauho trvající vojnu v německé římské říši sobě
podmanila, je dosavad v svém držení má) žádána jest, aby je
svým předešlým držitelům zase postaupila, za které aby se jí
dostatečná stala náhrada, to také ona žádala. Pročež císař s vůlí
všech kuiíirštův a říše německé stavův tý Kristině, královně,
i všechněm jejím dědicům, potomkům a koruně švejdské následu
jící místa s jich vším příslušenstvím &právem, světských i duchov
ních věcí se tejkajícím, na věčný časy, s tau však vejmínkau,
aby ty země i místa pod léno té německé říše neodcizitedlně
patřily, dokonale že postupuje, totiž: předně, celý Přední Pumry,
knížetství i ostrov Rugia řečený, města Štětín, Graz, Damm,
Golnovu'), ostrov Volting) s mezujícími řekami, totiž s řekau
Odrau, s Painau 3), s Svinau, s Divenavau i s mořskau zátokan
Frišhaf nazvanau. Titule pak i erbu těch Přednich Pumrův jak
švejdské království, tak také dům brandeburgský (však švejdské
království na věčný časy, dům pak brandeburgský, dokad se toho
domu dědic po meči neb mužského pohlaví nacházeti bude) uží
vati má; po zahynutí pak posledního dědice z téhož brandeburg
skýho domu samo království švejdské titul i erb těch Předních
Pumrův nesti a jeho na věčný časy užívati má; za druh ě,
Kristině, královně, & koruně švejdské na věčný časy, však pod
lénem římské říše německé, Wismar město s zátokau mořskau
a 8 tun další vejmínkau, aby to město Wismar při svých svobo
dách neporušené zachováno bylo; také postupuje se koruně švejdské
pevnost Wallíiš řečená, též Pol 4), (vynímaje čtyry vesnice, špitálu
sv. Ducha, v městě Lubeku založenému, patřící) také Novy' klášter
s vším příslušenstvím a právem, jakéhokoliv knížata meklenburgská

)

1) Správně: Golnov.
') Správně: Vollin.
') Správně:Pcenou.
') Správně: Poel.
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kdy užívali; za třetí, postupuje se koruně švejdské s vším
právem a příslušenstvím arcibiskupství bremenské, biskupství
werdenské s městem i s panstvím Wildeshausen, ta však města.
při svých starobylých svobodách a právích aby pokojně zachována
byla; za čtvrté, koruna švejdská pod titulem ajmenem vejvod—
ství bremenskěho, werdenského a. pumerského, také knížetství
rugianského a panství wismarského k říšským sněmům volána býti
a při něm sedění i hlas svůj míti má, tak jak těch míst předešlí
držitelové místo neb sedění i hlas mívali. Také ta koruna švejdská,
kdykoli se toho potřeba ukáže, má. císaři a římské říši věrnost
slibovati v příčině těch již jmenovaných míst, která vždycky pod
léno římské říše patřívaly a z něho se dosavad žádným spůsobem
nepropauštěj í ;

11. poněvadž pak Fridrich Vilím, kurňršt brandeburgský,
z ohledu obecnýho pokoje svý Přední Pumry a knížetství i ostrov
Rugia řečený s všini právem a příslušenstvím koruně švejdské
na. věčný časy postaupil, pročež na vynahražení toho všeho
císař a celá. římská říše tomu Fridrichovi Vilímovi, kuríirštu
brandeburgskýmu, dědicům i všem potomkům jeho, jak dlauho ta
poslaupnost při mužském pohlaví trvati bude, s vším příslušen
stvím postupuje biskupství halberštatské, hohenštainské, mindenské
a kamminské, také arcibiskupství magdeburgské i ostatní místa,
jak světská tak duchovní, s jich vším právem a. příslušenstvím,
v Zadních Pumřích se nacházející, také Kollberg s celým kam
minským biskupstvím i ta místa, která. království švejdské v marg—
krabství brandeburgském s vojskem svým osazeno má, ano také
statky rytířův Melitenských, kteří na. půdě koruny švejdské nele
žejí, s vším právem a příslušenstvím ta koruna švejdská postau
piti má;

12. knížeti meklenburgšwerinskýmu Adolfovi Fridrichovi
i dědicům jeho na místě postaupeného města Wismaru & zátoky
mořské má s právem svým celým připadnauti a postaupeuo býti
biskupství šwerinské i racenburgské 1), vynímaje právo k domu
saslauenburgskýmu a jiným sausedům přináležející;

13. poněvadž knížecí dům brunšwig—lineburgský, jakožto
spoluřiditel arcibiskupství magdeburgskýho a bremenského, také
biskupství halberštatského a racenburgského od svého práva upauští,
pročež postupuje se jemu biskupství osnabrugské, s takovým však
vysvětlením, že nynější biskup ,osnabrugský katolík byl, po jeho

') Správně: raccburské (Ratzeburg).
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pak smrti aby byl biskupem evangelík; po něm zase katolík
a potom opět evangelík a tak budaucně vždyckny aby v tom ten
a takový řád se zachovával. Když by koliv pak biskup osna
brugský evangelík byl, tehdáž, dokad by on to biskupství držel,
duchovní správa téhož biskupství přináležeti bude arcibiskupu
kolínskýmu;

14. na místě ty summy na dvanácti tisíc říšských tolarův
se vztahující, (kterážto summa Kristiánovi Vilímovi, brandeburg
skýmu markraběti, z arcibiskupství magdeburgského každoročně
dávati se má) postupují se dvauch klášterův Zina a Loburg na—
zvaných statkové s vším právem, tak aby on margkrabí brande
burgský těch statkův jako dědičných užíval a z nich žádnýmu
žádný počty neskládal; však lidé, na těch klášterských gruntích
bydlící, při svých starodávních právách & svobodách aby zacho
vání byli;

15. knížecímu domu hessenkaselskýmu opatství v Hiršfeldu 1),
proboštství gellinské 2), také panství Šaumburg, Biikeburg, Saxen—
hagen a Stadthagen má. dáno býti;

16. všickni duchovního i světskýho stavu a ti, jaké by koliv
důstojnosti byli, aby to, co zavříno jest, vyplnivše, žádné příčiny
k nový roztržitosti nedávali, ale vždyckny budaucně aby pokojně
živi byli;

17. Při jednání tohoto pokoje po straně J. M. Cské, jakožto
s tau Milostí Císařskau sjednocení. do téhož pokoje jsau potažení:
král španihelský, dům rakauský, římské říše kuríiršti, knížata
i jiní stavové a rytířstvo té říše, také kníže savojské, města před
mořska, král englický, král dennemarský a norvejský, knížetství
šlesvigské, král polský, kníže lotrinské, všechna knížata i res
publicae neb země a obce rozličných mocnářův ve Vlaších, sjedno
cený Nydrland, Švejcaři, Graubindrové i kníže sedmihradské. Po
straně pak švejdský do toho pokoje připuštěni byli všickni s tau
korunau sjednocení kuríirštové, knížata, rytířstvo, stavové říští
spolu s městy předmořskými, král francký, englický, dennelnarský
a n0rvejský, velké kníže moskvanské, Benátčané, sjednocený
Nydrland, Švejcaři, Graubiudrové i kníže sedmihradské.

A tak tito zde v krátkosti obsažení artikulové přítomného
1648. léta dne 24. října měsíce v městě westfálském Osnabrugu

') Správněli crsí'eldu.
') Nominativ:Gcllingen.
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zavření a od přítomných císařských i švejdských plnomocníkův
podepsání byli.

V meště Minstru mezi císařem a králem franckým, také
mezi všemi s jednau i s druhau stranau sjednocenými tohoto
také roku i dne, totiž léta 1648. dne 24. října měsíce, veřejný
pokoj zavřen, podepsán a následujícího dne také vůbec vyhlášen
byl, jehož artikule pro obšírnost zde klásti pomíjím, poněvadž se
jich každý čtenář jinde dočisti může, kteří se již také v rozlič
ných knihách tištění nacházejí & čtaucímu malý užitek a pově
domost přinášejí.

Že jsem pak snešení s korunau švejdskau zavřenýho pokoje
mezi císařem a Švejdau zde položil, to jsem proto učinil, abychom
věděli, kterak se ta dlauho trvající vojna švejdská, království
českýmu, s přivtělenými k němu itaké jiným okolním zemím
velmi škodná, skoncovala.

To ještě zde o Švejdích dotknauti musím, že dokavad oni
město Holomauc v své moci měli, z rozkazu švejdského všudy
po Moravě, po Rakausích i v Čechách poručeno bylo, aby všechna
města, hrady, panství a jiná. ostatní místa do Holomauce přišly
a od švejdskýho téhož města IIolomauce kommendanta písebný
list ochranný aneb i vojáka švejdskýho přijali a jistau daň za tu
ochranu Švejdům skládali; což se také stalo. ——Podobně vůbec
vyhlášeno bylo, aby do města Holomauce, kdo by chtěl, svobodně
a *bezdečně přišel, své věci prodával & potřebné kupoval. Když
se pak toho lidu velmi mnoho do toho města scházívalo, vykázané
bylo prostrané místo před tím městem a nařízeno, aby se na tom
trhovišti věci prodávaly. V prostřed toho trhu stávala švejdská.
stráž, kde prve stával kapucínský klášter. Mnozí lidé z ovoce
a. mnozí kupujíce setlelý a předešlým morem (o tom moru vejš
v létu 1642. zmínka se stala) nakažený šaty, hustě lidé na rozličný
nemoci, také na morní ránu mřeli, z té příčiny ten trh 11Holo
mauce zapověděn byl.

Holomaucký kněhtištec Mikuláš Hradecký, muž bohatý,
svýmu vojákovi Švejdovi, jeho v svém domě míti musel, každý
den 4 dukáty půl léta pořád dával, druhýho pak půl léta dával
jemu každoročně tři dukáty, skrze poslední čtyry léta dával
mu každý den jeden dukát. Z tý summy poznati se může bohatství
toho impressora neb kněhtišce, který když Švejdové po zavřeným
pokoji z Holomauce jinam do Švejd se vystěhovali, umřel, zane
chaje po sobě vdovu Dorotu a impresí za několik tisíc ná
kladnau.
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Jedné vesnice Velký Senic') nazvané, míli od Holomauce,
k holomaucké kapitole přináležející, nikdá se Švejdové zmocniti
nemohli, ačkoliv šest let Holomauc v své moci měli; nebot té
vesnice sedláci tu svau vesnici dobře ohradili, pole svá osívali,
atd. a když viděli neb zvěděli, majíce dnem i nocí po vyšších
místech svý stráže, Švejdy se blížiti, všickni z polí svých, uslyšíce
znamení od stráže, do vesnice se zběhli a nepřátelům vždyckny
dostatečný odpor činili; z čehož je také tehdejší švejdský v Holo
mauci kommendant velmi chválil.

Jednoho večera velké množství čápův do Holomauce od západu
slunce přiletěla, kteří se na kostelní, na kanovnický, na domu
raddního i na vyšší měštanův střechy pěkným řádem rozsadili,
celau noc tiše seděli a při východu slunce k půlnoci letěli. —
Po čtrnácti dnech holomaucký kommendant švejdský dostal psaní,
že v říši s korunau švejdskau pokoj jest zavřen; ten pak pokoj
toho dne a toho večera zavřen byl mezi císařem a mezi korunau
švejdskau, kterýho ti čápi do Holomauce přiletěli, totiž léta 164 8.
dne 24. října měsíce.

Když Švejdové, zanechajíce po sobě v ulicích mnoho neřádův
i v domích mnoho nečistoty, z Holomauce vytáhli, takoví neřá
dové času zimního se vyklizovali. Před kollejem tovaryšstva Ježí
šového velká hromada takových neřádův ležela, který když voz
kové k tomu najatí počali měsíce července odvážeti a hlauběji
kopati, tak velký smrad z tý hromady vyšel, že hned na. místě
dva vozkové padli a umřeli; také 20 študentův, duchovních
z tovaryšstva Ježíšového devět a pater té kolleje rektor, pater
prokurátor, páter minister, páter prefekt a sakristián téměř
všickni ti jedním dnem umřeli. V městě do kterýhokoliv domu
ta nakažlivá nemoc se dostala, z něho všickni umříti museli.
Posledně ten mor se přetrhl, když se nemocnýmu časně žíla pod
jazykem odevřela & protož toliko 500 obyvatelův na tu jizlivau
nemoc umřelo. — Tyto nyní i vejš položený o Holo
mauci příběhy očitý svědek tehdáž sepsal a potom
kům k další památce zanechaP).

V prvním dílu Kroniky Českě, Poselkyn ě sta rý ch
p ří b ě h ů v če s k ý c h nazvané, při létu 1309. na stránce 483.
dotekl jsem, kterak nějací Ruthardové (rod jistě velmi bohatý)

') Správně:Velká Senice.
') Viz nahoře str. 268. pozn. 1.
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slavní byli a své obydlí v Kutný Hoře měli, z nichž nejpřednější
byli: Kunrád z Hořejšího rynku, Jiří od Zlaté husy a Markvard
od Černýho orla, k nimž také zde přiložiti musím Jana Rutharda
i následující příběhy. Ten Jan za časův krále českého Vácslava,
toho jména IV., v Kutný Hoře bydleje, do svýho dvora předhor
skýho, na Kolmarce (jak v Kutný Hoře říkají) ležícího, -k obědu
toho dobrotivýho krále pozval, k němuž také on král s celým
dvorem svým přijel. Když pak bylo po obědě, řekl král Vácslav
k tomu Janovi Ruthardovi: „Rutharde, musíme do Sedleckýho
kláštera na nešpor jeti, pojeď s námi!“ — Ruthard odpověděl:
„Dobře, milostivý králi! posečkej toliko maličko, at tobě něco
ukáži.“ I vedl krále do podzemních sklepův hlubokých a ukázal
mu veliké hromady peněz imnoho kruhův litého stříbra. To když
spatřil král, s podivením se tázal: „Čí jest to všeckno Rutharde?
snad tvoje ?“ Jemuž Ruthard odpověděl: „Milostivý králi! když
jsem já tvůj přirozený poddaný, to tehdy všechno jest Tvé Milosti;
pokudž toho ráčíš do své komory potřebovati, mě to poručiti
pobrati.“ — Král na to řekl: „Nepotřebujeme toho na ten čas;
chvála Pánu Bohu, že ještě takový poddaný máme, k nimž v čas
nauze budeme se mocti utecti; schovej sobě své zboží a Pánu
Bohu z toho děkuj.“ —- Ruthard pak, pokloniv se, řekl: „Milo
stivý králi! však z požehnání Božího v důlích Ruthardův & Zek
hardův, který mně s bratrem mým náležejí, máme toho bez nedo
statkům“ — V tom král pobídl, aby jeli do Sedleckýho kláštera;
i jeli spolu přes lauky od Kolmarku, které se tehdáž Královské
lanky jmenovaly, přes který jedauce, tázal se král Rutharda:
„Či jsau ty lauky?“ „Milostivý králil“ odpověděl Ruthard, „jsau
sice tvoje, ale plat z nich náleží do kláštera opatu, já pak
jich k mýmu dvoru užívám & každoročně z nich deset bílých
grošův platiti musím, mně se pak vidí, že jest to hrubý plat;
přimluv se medle králi u opata, at jej urazí a na půl osmu
bílým groši at zůstane; věru, dosti má!“ — Král zasmáv se,
slíbil tak učiniti a vztáhna ruku svau k vrbě, ulomil kus růžky,
jinak větvičky neb ratolístky & dal ji Ruthardovi, řka k němu:
„Tu máš Rutharde za ten oběd a za tu lásku, kterau's nám
ukázal; má tobě to naší Královskau Milostí i tvým dědicům při
pomínáno býti“ Ruthard přijav růžku neb větvičku s poklonau,
poníženě za ten dar králi děkoval. — Do kláštera Sedleckého
král přijeda všel do kostela; Ruthard pak do Hory Kutné pro
malíře ihned poslal a tu větvičku s rukau královskau, kterau ona
to větvičku držela, v štítu vymalovati dal, žádaje, aby jemu na
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1643 ten erb pro budaucí památku majestát Královské Milosti udělil,
což se také stalo.

33:33? Ten Jan Ruthard měl vlastního bratra jmenem Jiřího,
Rumm- kterýžto Jiří ačkoliv svýho bratra Jana bohatstvím převýšoval.

však tak se chudým dělal, jako by on ten nejchudší člověk byl.
a proto velkau skaupostí ani haleře, když nemusel, nevydal. Měl
on také jedinau toliko dceru Rozinu, kterau, od mnohých panicův
i vdovcův k manželstvu žádanau, žádnýmu dáti nechtěl, dokládaje
a předstíraje tu vejmluvu, aby snad nevděčnýmu zeti tak velké
bohatství a nábytek 8 jeho dcerau do ruky nepřišel. I povolal
jednoho dne ten tyranský otec zedníka do svýho domu, nad potokem
Pachem pod děkanstvím nákladně dle tehdejších časův sprostnosti
a spůsobu vystavenýho, zavázav toho zedníka přísahau, aby co
pracovati bude, žádnýmu nikdá do své smrti nevyjevil a v jednom
svýho domu sklepě podzemním, v kterým on všechno své zboží
zavřené měl, dal je i dceru svau Rozínu zazdíti, řka k ní: „Tu
hle, dcero má, pokojíček manželský i lůžko míti budeš; s tímto
stříbrem a bohatstvím všelikým jakožto s ženichem tvým bydleti

33:33:31: v tomto kautě bohatá šestinedělka odpočívati budeš“ —Rozína,
mam au. před tím sklepem stojící, když ta žalostna slova uslyšela, do něho

ač vjíti se spečovala & jak nejvíce mohla se bránila i velkým
křikem lidi k pomoci svolávala, však že žádný hlasu jejího neslyšel
a jí k pomoci nepřišel, chtíc neb nechtíc musela do toho sklepa
vjíti, zazděna býti a v několika dnech hořem, hladem ižížní
umříti, která. po své smrti často se v tom domě otcovským lidem
ukazovala a plačící toho domu zkázui mnohých osob zařícení

Nem-u předpovídala. I stalo se, že toho roku 1648. dne sobotního před

ŠŠĚEŠÉFŠ'-Květnau nedělí před večerem ten dům náhle se zbořil a patnácte
osob se zasulo, z nichž sedum hned na místě mrtvých ležeti
zůstalo, ostatní pak ač živi, však velmi pomačkání s nemalau
prací se vyrumovali 1).

Předměstí Když vojsko saské i také švejdské na den sv. Anny dne

Kč?—ššššššé26. července ve středu léta 1634. k Praze se přiblížilo a na. Bílau
mnohoupe-Horu se položilo, chtěje Prahu mocně dobývati aneb ji vzdáním

dostati 9), předměstí za pořickau branau, křižovníkům s červennu
1634 hvězdau v špitále při konci mostu pražského bydlícím, přinále

žející, ačkoliv velké škody trpělo, však tohoto 1648. roku všechno

') Vypravování toto, také odjinud známé, dojemně zpracoval v povídku
rodák Kutnohorský J. K. Tyl.

") Viz nahoře str, 222.
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František Adam hrabě Žďárský, své psaní do Jindřichova Hradce
k těm tam shromážděným Františkánům poslal a jich žádal (nebot
on byl k tomu sv. řádu velmi náchylný), aby z nich někteří do
Hájku k Panně Marii Lauretanské vysláni byli a v té kapli své
duchovní služby vykonávali. Na tu žádost hned z té kapitoly kněz
Donulus Palea, sv. písma doctor, témuž panu hraběti již od dávna
známý, za prvního presidenta neb vrchního s jinými také třemi
byl vyslán, kteří zatím v jednom skrovným při té kapli novým
domečku paustevnickým své obydlí měli; aby pak jich víceji
bydleti mohlo, o založení nového kláštera ten pan hrabě pečovati
počal. O čemž dáleji v létu 1663. zpráva se činí.

Vejš jmenovaný císař Leopold I., maje věku svého 65 let,
dne 5. máje roku 1705. na den sv. Gotharda v svém obydlí
v městě Vídni v Pánu šťastně umřel a v císařským sklípku u ka
pucínův v městě Vídni k svým slavným předkům tělo jeho dle
obyčeje slavně i žalostně pohřbeno bylo, které před pohřbem na
vyzdviženém lešení položeno bylo lidem k spatření, že na tomto
světě nic stálého není, nýbrž všechněm uloženo jest jednau umříti,
k pravdivěmu přemýšlování do dne třetího ležeti zůstalo.

Dne 1. srpna měsíce pan kardinál pražský arcibiskup hrabě
z Harrachui také pan Bernard hrabě Martinic, nejvyšší purgkrabí
v království českém, navštivili cistercienský klášter zbraslavský
mílí od Prahy.

Alžběta, královna česká, kostel zbraslavský (při němž 22 let
nic se nestavělo, proto že důchody kláštera zbraslavskýho k dosta—
vení a k zvelebení téhož kostela postačiti nemohly, nebot sotva
ony všickny k vyživení bratřím duchovním postačovaly) dostavěla
a. v něm jedenácte kaplí po obauch stranách k polednímu, totiž
kapli sv. Ducha, sv. Petra a Pavla, sv. Víta, sv. Neviňátek, sv.
Tomáše, sv. Klimenta, sv. Řehoře, sv. Háty, sv. Cecilie, sv. Havla,
sv. Marty vystavěla (byli také tehdáž jiní dva kostelové při klá
šteru zbraslavským ne sice velicí, jeden blíž dveří klášterských
a dmhý v nemocnici, z nichž v jednom, nyní prostranějšíj nežli
on prve býval, vystaveným Služby Boží se slaužily). Již jme
novaná královna při dostavování zbraslavskýho kostela tehdej
šího a při dokonání těch již zde jmenovaných kaplí postaviti dala
do nich oltáře krásný.

V jedné vesnici nedaleko Prahy narozeno bylo dítě divně,
které na pravý ruce tureckau šavli, na levé šipku, na prsách
máry, na nohách pistole a jiné zbraně, na hlavě turban neb ture
ckau čepici kulatau [mělo].

Montano Pondhněn. s. 29
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roce Léta 1660. Sněm obecní na hradě pražským v přítomnosti
““Mám" vysoce urozeného pána, pana Maximiliána Valentina sv. římské

říše hraběte z Martinic atd., urozeného pána, pana Vilíma Fran
tiška z Tallmberga na Heralci, Humpolci, Suchomastech & Prčici,
saudce zemského atd., také urozeného a statečného rytíře pana
Fridricha Leopolda Věžníka z Věžník, podkomořího v království

1059 českém atd., dne třetího listopadu léta minulého 1659. začatý
a tohoto 1660. roku dne 20. dubna měsíce zavřen byl, na němž
stavové čeští mezi jinými věcmi také o této se snesli:

Předně, místo těch od Jeho Mti Cské žádaných čtyrykráte
sto tisíc zlatých opět dvě stě a padesáte tisíc zlatých rejnských
na spůsob minulýho roku zavřeného snešení k vlastní J. M. Cské

Tut,-měnídisposici dáti svolili; za druhé, k dalšímu pevnění všech v tomto
"019W kiálovství se nacházejících branných míst, obzvláštně pak okolo

Měst pražských tentokráte, však k žádnýmu budaucímu příkladu,

ZitopkwTOj'dvaceti tisíc zlatých svolili; za třetí, třiceti tisíc strychův žita
k vyživení J. M. Cské válečného lidu dle spůsobu v předešlým

“%$“ sněmu zavřenýhodáti svolili; za čtvrté, na každý třiceti dnův
pro vychování válečného lidu čtyryceti pět tisíc, šest set a deva
tenácte zlatých stavové se dáti podvolili. Od těch pak zbírek
žádný město, žádná vrchnost, ani žádný obyvatel se nevynímal,
toliko děkanové a farářové, poněvadž ta jich daně nemnoho vyná
šívala, osvobozeni byli.

153331?- Za páté, zemský tumlíř koní aby pod roční plat přijat
"olen- a jemu v příhodlném místě škola k takovému tumlování vysta

vena byla.

?:;ggmgš“ Měsíce ledna řezník pocestný z Rakaus do Čech, maje něco
zamordoval-při sobě pro skupování dobytka peněz, pospíchal a jda on pořád,

ačkoliv se již k večeru blížilo, mimo jednu hospodu, byl od hospo
dářskýho napomenut, aby dalej nechodil, poněvadž na tý cestě,
kudy jíti míní, velmi jest nebezpečno. Řezník nechtěje uposlech
nauti dobré raddy, s psem svým dáleji předce pospíchal & přijda
do lesa, k němu nejprve jeden, potom i druhý, pak i třetí se
přitovaryšil laupežník; on nevěda, že by škůdcové byli, rád je
viděl a těšil se, že má. tak nebezpečné cesty dobrý tovaryše.
Nenadále žádali oni, aby jim peníze dobrovolně dal. aneb že umříti
musí. Řezník svýho psa na jednoho z nichž ochotně poštval, který
taký hned na něho skočil a s tím mordýřem se tahal; sam pak
řezník druhýho tak ranil, že na zem raněný padna, umřel. Na
třetího, který svýmu tovaryši od psa pomáhati počal, pospíšiv,
jeho také zmordoval, moha i třetího zamordovati, kterýho pes za
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krk držel, však jej běžeti a utíkati nechal. U těch pak dvauch 1650
zamordovaných,když je přehledával, tři tisíce dukátův našel aje ggg;
odnesl.

Neštastní rodičové, voják s manželkau svau, vlastní své dítě Rodičovódí
v Praze zamordovali takto: Mrskali je až do krve vylití, tak vall03333
zšlehané na ostrý trámec jako na osla posadili, k nohám kamení
přivázali a dítě tak zemdlené když ani křičeti, ani plakati nemohlo,
ven před dveře do since vyhodili a do pití se dali, na dítě zapo
menauce. Po dlaubé chvíli vejdauce do sínce, našli to své dítě
mrtvé, které chtíce by ono obživlo, železo rozpálené pod ně
vložili; když to nic nepomohlo, vřelau vodau je polili Opět darebně.
Posledně poručili služce, aby je na hřbitov sv. Alžběty do Nového
Města pražského odnesla a tam je pohřbila; to když ona již již
vykonati mínila, byla papadena a i s tím dítětem do raddního
novo-pražskýho domu dovedena. Hned také matka pepadena a do
stráže vedena byla, muž pak časně ustranil. Tělo toho nevinného
dítěte do jedné kapličky v kostele sv. Martina pohřbeno bylo.

Beraun město královské s kostelem, s školau i s domem Ber-ashe
raddním shořelo.

Léta 1661. Na hradě pražském obecní sněm dne 17. června 1661
měsíce v přítomnosti císařských a královských komissařův vysoce Sněman
urozených pana Vilíma Albrechta Krakovskýho z Kolovrat, pána ze
na Tejnci, Kulrnu, Aderspachu, nejvyššího sudího zemskýho atd.,
a pana Jana Františka hraběte z Vrbna a Freidenthalu na hradě
Fulneku, Paskově a Záhřebu, při appelací na hradě pražském
raddy atd., také urozeného a statečného rytíře pana Jana Vilíma
Gerštorfa z Gerštorfu a z Malšvic na Slatinách a Lukavci, purg
krabího kraje Hradeckého atd., zavřen byl, který hned minulýho
roku dne 9. listopadu se začal. Na tom sněmu od všech čtyr
stavův snešeno a zavříno bylo:

Předně, jistá summa peněz na zaplacení žoldu císařskému Zoldn. vo
vojsku povinnovanýho svolena byla; za druhé, na Města pražská, “ky“

také na jiná místa branná, aby se ona pevnily, deset tisíc zlatých “25323“
svoleno bylo; za třetí, na opravu měděné střechy hlavního

kostela sv. Víta na hradě pražským na ten a takový spůsob, jak supe-hannao
jest se předešle na vystavení kostela sv. Vácslava v Staré Bole- 22:15:33
slavi stalo, bez ujmy a porážky jinších svolení, avšak k žádné '
další konsekvencí 5000 zlatých rejnských sebráno a vynaloženo
bylo, na kteréhožto kostela oprávku jindy sice z komory české
královské náklad se vedl i dával.

29*
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Takové zbírky a těm podobné daně i tuto zbírku oni stavové
čeští s tau vejmínkau svolili a svolovali, aby žádnými jinými
daněmi, berněmi, půjčkami, vejkazy atd. obtěžováni nebyli. Poně—
vadž pak těch 5000 zlatých rejnských na oprávku té měděné
střechy postačiti nemohlo, jiných 5000 zlatých oni stavové
léta 1663. opět svolili, zvlášť poněvadž věž při tom kostele
sv. Víta nebezpečně se trhla a také oprava její velkýho nákladu
potřebovala.

Obraz Panny Marie v kostele kláštera cistercienskýho na
Zbraslavi, velkau míli od Prahy, zázraky se stkvějící, (když Hu—
sitský, Žižkovský vojny (sic) kostel jeho iklášter zapálený i dobo
řený byly) obraz ten starodávní (o němž se také zde vejš v létu
1618. zmínka stala 1), po některým roce v rumu zbořenýho a
spálenýho kostela nalezen byl sice od ohně neporušený, však dosti
patrně od tíže rumu skřivený a tak skřivený až do tohoto 1661.
roku stále trval. Bratr jeden v tom zbraslavským klášteře duchovní,
konvers Zachariáš Šváb, dobrý malíř, také spolu i dobrý řezbář,
chtěje ten na dřevěný tabuli malovaný a skřivený obraz narovnati
a k pohlížení spanilejší udělati, jej na tři díly pozorně přeřezal,
je k sobě zase sklížil, šraubami v hromadu stáhl a pilně srovnal.
Klih když náležitě usecbl a šrauby odšrauboval, s velkým podi
vením i leknutím ten Zachariáš spatřil mnohem skřivenější býti
ten sv. obraz nežli předešle býval, nad čím velice tehdejší opat
Jiří Junker, také a mnohem víceji on Zachariáš byl zarmauceu,
svého aučinku, ačkoliv dobrým a pobožným aumyslem před sebe
vzatýho, litoval a pro velkau lítost v nepokojnosti své mysle
celau následující noc trval, žádaje Boha a Rodičku jeho, aby ten
skutek k všetečnosti, ani k opovážlivosti přičítán nebyl. Ranního
času klekl před ten sv. obraz, chtěje své modlitby konati a s velkau
radostí spatřil jej ne víceji jako předešlýho dne skřivený, ale tak
pěkně srovnaný a rovný, jak dosavad se vidí; on té noci mezi
žádnými šrauby zavřen a zašraubovan nebyl, z čehož on Zachariáš
i všecken s svým panem opatem zbraslavský klášter nevyslovi—
tedlně potěšen byl. Nad to on pan Jiří Junker, téhož kláštera

oktalovůndvacátý osmý opat, s tímž Zachariášem Švábem, při němž se
mnozí zázrakové stali, perlami a drahými kamínkami okrášlil,
také z prstenu svého velký a drahý smaragd vylaupil a jej do
zápony, která plášt Panny Marie spojuje, vsadil. V poslednějších
vojanských, zvlášť švejdských dlauho trvajících letech, duchovní

') To jest_vytrženo. Beckovský II. 2. str. 62. pozn. 1.
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bratří z svýho zbraslavskýho kláštera na své panství do Slap mezi
hory a lesy odešli, vezmauce ten drahý klenot sv. obraz také do
těch svých hor, jej na oltář počestně postavili, dle své pobožnosti
ctili oni i lid všecken okolní, který se k němu haufně scházíval,
za ochránění před nepřátelskými škodami žádal a jiné své potřeby
přednášel lid pobožný a vždycky v strachu velkým postavený.
Ačkoliv tehdáž nejvyšší švejdskýho vojska Durštenson ') svý
vojanský haufy do všech okolních míst a kautův postranních, skrz
které celé jeho vojsko volně jíti nemohlo, tehdáž posílal, aby
laupili a nepřátelstvo provozovali, kam by koliv přišli, nikdá však
do Slap ti haufové, ačkoliv v blíž ležících místech své stanoviště
aneb měli aneb projedauce, je oblaupili a dáleji odjeli, mocí
nebeskau jako oslepení, okolně a téměř okolo samých Slapův
blaudíce, nikdá nepřijeli.

V tehdejších starých letech před Husitskými bauřkami
neštastnými v kostele kláštera zbraslavského pohřbena byla ná.
sledujících rodův slavných těla: Vácslava, krále českého, téhož
klášterai kostela na Nebevzetí Panny Marie horlivého i štědrýho
zakladatele; Vácslava, krále českýho, téhož zakladatele syna, který
v Olomauci zrádně & nevinně byl zamordován; Alžběty, královny
český, téhož zakládatele dcery, Karla IV. matky, kláštera i kostela
zbraslavskýho velké dobrodincové. — Od kacířův byla z hrobu
vyhozena.

Otakara i Alžběty, nyní jmenované královny české Alžběty
milých dětí obě těla; Margarety neb Markýty, zakládatele Vác
slava krále českého dcery, knížete lignickýho manželky, také
i jejího syna Mikuláše; Vácslava, krále českého, kláštera zbraslav
ského zakládatele, těla dětí nedospělých let Jana a Guty neb
Judity; Johanny, Vácslava Lcnocha, císaře a krále českého man
želky, jejíž blahoslavený Jan Nepomucký byl zpovědníkem i almuž
níkem. Téhož Vácslava Lenivýho také v tom kostele tělo sice
bylo pohřbeno, však potom z toho kostela vyzdviženo, do Prahy
tiše vezeno a v kostele hlavním sv. Víta pohřbeno bylo i').

Anyžky, krále Vácslava, zakladatele zbraslavskýho kláštera,
sestry, Rudolfa, vejvody švábského, manželky srdce, jejíž tělo
v kostele duchovních pannen řádu svaté Kláry léta 1296. v Staré
Praze tehdáž „u Spasitele“ nazvaném slavně bylo pohřbeno, jakž

') Rozuměj:Torstenson.
') Tomkovy Děje m. Prahy str. 95. a 292. jinak a obšírněji věc

tt! líčí.
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kámen hrobový v kostele tom, nyní u sv. Anyžky obecně jmeno
vaném, vysvědčuje.

Karel IV., císař a král český, slavný kostel sv. Víta na hradě
pražským když vystavěl, pohřeb králův českých, manželek idítek
v něm ustanovil.

O tom králi často zde jmenovaným Vácslavovi v starých
památkách nachází se taky to, že on v své nemoci královské
raucho své z sebe složil, hlavu neb vlasy svý na spůsob cister—
cienských řeholníkův oholiti dal, oděv z prostého sukna šedivé
barvy s širokými rukávy na sebe vzal, říkaje: „Jestli z této
nemoci povstanu, moje království postaupím jinýmu a mezi bra
třími cistercienskými v Královým Dvoře 1) (na Zbraslavi) až do
smrti Pánu Bohu slaužiti budu.“

Když kacíři Husitové klášter i kostel zbraslavský oblaupili,
hroby královské i jiných v něm pohřbených těl, hledajíce zboží
časné v nich, těla mrtvá z nich vyházeli a je rozházený ležeti
nechali; horliví katolíci je shledávali i také od těch bezbožníkuv
prosbami i penězi skupovali & do bezpečnějšího místa saukrom
ného pohřbili. Toho i jeho syna, obauch králův českých Vácslavův,
také Alžběty, dcery téhož staršího Vácslava, a Karla IV. matky
hlavy s jinými jejími kostmi v zbraslavské sakristii počestně se
chovají a dne 21. června, když se v tom kostele za duše jich
i jiných dobrodincův mše svatá zpívaná koná, na máry neb na
umrlčí truhlu každoročně se vystavují. Ostatních maličko vejš
jmenovaných těla kde jsau složená, věděti se nemůže. Hlavu neb
lebku krále Vácslava, zbraslavskýho kláštera zakládatele, když
jeden pilně a blízko pozoroval, z ní jeden zub vyňal a sebau
odnesl. Té chvíle cítil on ihned čím dýle, tím větší bolest zubův
svých a ní tak dlauho trápen byl, dokad ten odnesený zub nepři
nesl a do svého předešlého místa počestně nevložil.

Léta 1662. Dne ll). máje měsíce v pátek po na Nebevstau
pení Pána Krista tak velký sníh v Čechách napadl, že on všechno
osení přikryl, dopoledne ležeti zůstal a po poledních zase sešel.

Na sněmu obecným léta minulého, dne třetího prosince na
hradě pražským v přítomnosti vysoce urozeného pána, pana Vilíma
Albrechta Krakovského z Kolovrat, pána na Tejnici atd., vysoce
urozeného pána, pana Františka Arnošta Šlika hraběte z Posaunu
a z Lokte, na Planý, Gottšově, Hauenšteině, Kupferberce, Veliši

*) Doslovný překlad z lat. Aula Regia : Zbraslav.
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Kopidlně, a Starých Hradech, saudce zemského atd., urozenýho 1662
a statečnýho rytíře pana Fridricha Leopolda Věžníka z Věžník
na Bílkovicích a Chotěšanech, podkomořího v království českém
atd., jakož pánův císařských a královských komissařův začatým
a léta přítomného dne 21. dubna skoncovaným, mezi jinými
věcmi také tyto svolené byly:

Předně, k vychování rozličných poselství, k rozličným
korunám i do říše vyslaných, k zaopatření uherských hranic,
k dokonání začaté pražské zbrojnice atd., dvakráte sto a pade

sáte tisíc zlatých rejnských; za druhé, k dalšímu opatrování N—ěťežešgí
branných míst deset tisíc zlatých, Židovstvo také svůj díl mimo Žili-Š-dŠu.

již dotknuté summy obzvláště dáti má; za třetí, cesty a silnice 3235333;
pod propadením ročního cla aby se Opravovaly a lesové při silni- quam?
cích, dle předešlých sněmovních snešení, aby se vysekati dali;
za čtvrté, zvěřčernau každý pán na svých gruntích od 15. října
měsíce až do postu aby svobodně stříleti mohli.

K Loretánský kapličce, častěji zde již jmenované, do Hájku WW“Hé'ku bill

když čím dýle, tím více pautníkův přicházelo a pro své, zvlášť gaiman“o nale

ěasu letního, ochlazení žádné čerstvé ani studánky se nevyna- “'““
cházelo, vzali na sebe někteří tu milosrdnau starost a vodu v místě
blízkým hledati dali & studnici kopati. Po dlauhém a již taky
pochybném skály lámání a studnice hledání, od práce bylo pře
stáno, proto že žádné vody dokopati se nemohau. -— Divná věc!
dne 8. září měsíce na den Narození Panny Marie v jednom
místě, nedaleko od té Lauretánské kaple ukázala se nad zemí
čistá voda, kterau mnozí rukama berauce, ji pili a se občerstvo—
vávali. Následujícího dne hned na tom místě kopáno bylo a pramen
hojný čerstvé i čisté vody byl nalezen, kde se také potom hluboká
studnice vykopala a obezdila. Nachází se posavad k straně půlnoční
ven z kláštera prostranná studnice zdí obehnaná, o jejížto vodě
dávná jest pověst, že mnozí, kteří tu vodu z té studnice, neduhy
rozličnými obtíženi lidé, pili, uzdravení byli.

Císařovna, Ferdinanda císaře manželka, tohoto 1662. roku, „123333
Eleonora Gonzaga nové bratrstvo založila Otrokyň neb poddaných 2505333?
služebnic stálé ctnosti. Znamení neb štít a erb téhož bratrstva
jest zlaté slunce, papršlky z sebe vydávající, s tímto nápisem:
Sola triumphat ubique. Sama všudy vítězí cnost.

Brod Německý, město královské, velkau škodu od ohně domá- g;;d ČLŽTŠÍ
Cíhotrpělo. Vyšel oheň na rynku z domu krajního, blíž ohrady
kostela farního a táhl se dolů s celým pořadím až k bráně Dolejší,
která tehdáž taky všechna shořela i s hodinami. Od té brány
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táhl se ten oheň druhau stranau té Dolejší ulice nahoru až na.
rynk za radní dům, v němž tehdáž bývala obecná kuchyně i při
ní pivovar obecný a ty všechny domy shořely i dům raddní; dálej
nic více v městě neshořelo.Na ten oheň tehdáž díval jsem
se z bílidel, na nichž se plátna bílívaly, maje tehdáž
věku mého 4 leta.. V čas toho ohně matky s dětmi svými
z města odešly na ty lauky obecní a na nich smutné noclehovaly,
když jedna polovice téhož města tehdáž shořela.

Léta 1663. Dne 17. března obecný sněm na hradě pražským
v přítomnosti Cských a Kských komissařův vysoce urozeného
pána, pana Vilíma Albrechta Krakovského z Kolovrat atd., vysoce
urozeného pána, pana Michala Osvalda hraběte z Tůnu, pána na
Klášteře, Felixburgu, Žehušicích a Pětipsích, saudce zemského
atd., urozeného a statečného rytíře Jana Vilíma Gerštorfa z Ger
štorfu atd., dokonán byl, který minulýho roku dne 17. prosince
byl se začal. Na tom stavové čeští na opravu měděné střechy,
také i velký věže kostela sv. Víta na hradě pražským, která se
velmi trhala, opět pět tisíc zlatých rejnských dáti svolili. Svoleno
také bylo na tom sněmu to, co v minulém sněmu.

Zázračný obraz Panny Marie stara—boleslavské u vigilii na
Nebevzetí Panny Marie v truchlivau barvu se proměnil, na kterau
se tehdáž mnoho set lidu dívalo; ta barva truchlivé noviny vyzna
menávala, když v krátkým čase pravdivá jistota přinesena byla,
že mnoho tisíc Tatarův do Moravy nenadále vpadlo, kteří několik
tisíc lidu zmordovali, kam přišli všechno pálili, mnoho také lidu
zajali a s sebau odvlekli.

Pan František Adam hrabě Žďárský v svým Hájku při kapli
Panny Marie Lauretánské, při který někdy tři, někdy čtyři kněží
Františkáni Bosáci v jednom malým domku jako paustevníci bydleli,
položil gruntovní kámen pro klášter Františkánský, který se velmi
zdlauha stavěl, až i on pan hrabě František Adam dne 5. dubna
měsíce, léta 1670. na svém panství a v zámku Kladně v svým
panickým věku, ještě neženatý umřel, jehož tělo, dle jeho poslední
vůle, v hlavním kostele pražským a. srdce v tý kapli Lauretánské
v Hájku pohřbeno bylo.

Když se gruntové pro ten nový klášter zakládali, jednoho
starého dubu &jednej třešně staré k straně polední při tý Lau
retánské kapličce, při jejím pravém rohu, ještě tehdáž staří dva
pařezové (o nich vejš v létu 1589. již zmínka se stala) 1), spíše

1) Bcckovský II. 1. str. 359.
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nežli na tom místě ten čtvyrhraný Hájek stával, který také dosa- 1663
vede stojí, se spatřovali sice, však nebyvše oni k žádnýmu užitku,
zzemě byli vkapáni. A tak nejenom to téhož kláštera začaté
stavení státi zůstalo, ale také ten starožitný rod Žďárský s nena
dálým toho Františka Adama Žďárského z světa odjitím, v kré
lovství českém skončení vzal

Vyšla tohoto roku česká knížka na světlo, obsahující v sobě
zprávu kaple Lauretánské, v Praze u Pavla Sessia tištěné 1),
v jejížto předmluvě spisovatel položil, jak mnoho duchovního
užitku již tehdáž pocházelo z té kaple Lauretánské v Hájku
vystavené. — Toho hájeckýho kláštera stavení ačkoliv ač jenom
na některý čas státi zůstalo, předce však ono z důchodův pana
Františka Adama hraběte Žďárskýho, za jeho živobytí na to sta
vení klášterské odevzdaných, přičiněním pana Jaroslava Bernarda,
sv. římské říše hraběte z Martinic, léta 1680. bylo dokonáno. — 1680
Nacházím v jedný knížce, která. o tý Lauretánské kapli i o jejím
v Hájku klášteru píše a vytištěna jest v Praze léta 1689. *), že 1689
pan Maximilián Valentin sv. římské “říše hrabě z Martinic, nej

Vyššíkrálovství českého hofmistr, fundator Františkánskýho v Hájku 33333
kláštera, dne 10. máje měsíce léta 1673. šťastně v Pánu usnul, Hamri :o
který té Lauretánský kapličce mešní, nešporní i oltářní raucha, 1673
také jiné kostelní potřeby daroval.

Tohoto roku turecký vezír dne 17. srpna, maje 70 tisíc Ng" ZĚÝÍ
vojska, oblehl Nový Zámky v Uhřích a jich, ztrativ v 6 šturmích
přes 12 tisic svého vojska, dne 16. září měsíce se zmocnil. Víceji
od těch Nových Zámcích čti sobě fol. .(sic).

On vezír zmocniv se Nových zémkův, hned ještě tohoto roku Komárno
obrátilse zpátkem k pevnosti Komárnu a jí také od tehdejšího bab- “35 do
Skýhoa ne vojanského hejtmana neb kommendanta vzdáním dostal.

Roku pak následujícího tu pevnost generál de Souches oblehl, ji Je nití-tn
dObývala po půlšestým týhodnu dne 3. máje zase Turkům odjal.

Měsíce máje přivezeni byli do Prahy tři paličové, kteří také Pméové
Při sobě dvě ženy měli a mnoho vesnic páliti pomáhali i městeček;
ti všichni svau náležitau mzdu dostali, jako před nimi čtyři jiní,
kteří u spravedlnosti byli upáleni.

') Jaký spis tu se míní, udnti neumíme. — O Hájku psal Horatius
Tursellinus (viz nahore str. 10. pozn. 1. a str. 87 ), ale spis jeho vyšel
dle Jungmanna (V. 1160 a) piekladem Jirího Ferra již r. 1630, ač
Jestnapadno,že za nakladatele uvádí se r. 1630. i 1663. Pavel Sessins.

') Sepsanú.od Jindř. Labe. Jungmann V. 1188., kdež však rok vy
daní udán 1690.
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1664 Léta 1664. Dne 16. máje měsíce sněm obecní na hradě
Sněm“>" pražským v přítomnosti vysoce urozenýho pána, pana Humbrechta

Jana Černína, sv. římské říše hraběte z Chudenic, pána na Petrs
purku, Kysibli, Nejdeku, Šenhofu, Mildčovsi, Kostomlatech, Kosmo
nosích, Kosti, Mělníku a Šmidbergu, J. M. Cské a Kské raddy,
skutečnýho komorníka, saudce zemského & královského místodrži
cího v království českém atd., též vysoce urozoného pána, pana
Michala Osvalda, sv. římské říše hraběte z Tunu atd., urozeného
a statečného rytíře pana Jana Vilíma Gerštorfa z Gerštorfu
a z Malšvic atd., jakožto Cských a Kských pánův komissařův
zavřen byl, který minulého roku dne 19. listopadu se začal, na
němž od všech čtyr stavův mezi jinými věcmi také tyto byly
svolené:

1. aby fary a kollatury v pořádnost uvedené, farářům povin
novaný desátky neb co jim sice dle zádušních odkazův a pořízení
náleží, aby se odváděly; _

2. z každýho usedlýho po půldruhým strychu hodného
a k mauce spůsobného žita aby se odvádělo. Kdoby místo žita
mauku odvésti chtěl, ten místo jednoho strychu žita pět věrtelův
dobré a spravedlivé mauky odvésti má, však tak, aby vrchnost

Židovstvojednu polovici & poddaný druhau polovici odvedl. — Židovstvo
oŠŽŽdŠÍiŠŠ.pak v Čechách čtyrydcátý pátý díl toho, co na celé království

10“ přichází, odvésti má. Takové obilí do vykázaného města každý na
svůj náklad dovézti musí; kdoby pak svýho potahu neměl, ten
aby od každýho strychu a od každé míle po třích krejcařích platil;

3. na vyvežení téhož obilí do dalších míst, jako do Uher atd.
stavové 25000 zl. rejn. uvolili se dáti;

4. z každého vědra jakéhokoliv vína 20 kr.; z každého
čtyrvěderního sudu jakéhokoliv domácího piva na tři leta 1 zl.
rejn.; z každé pinty medu picího 3 kr.; z každé pinty pálenýho
3 kr.; však na dolívku piva k desíti sudům jedenáctý sud a k šesti
vědram vína sedmé vědro sraženo býti má. Ta pak zbírku do tři
kráte sto tisíc a padesáte tisíc zlatých ročně vynesla;

5. na pevnění Měst pražských i Chebu 2000 zl. rejn.;
6. na jiné" potřeby zemské i k zaplacení mnohých auřadův

30000 zl. rejn.;
7. domácí kupci, handlíři, kramáři iŽidé, v jakýchkoliv zbo

žích obchod vedaucí, z jednoho sta zlatých rejnských 30 kr.; přes
polní kupci, kteří skrze toto království svá zboží jinam vozejí, ze
sta zlatých rejnských 1 zl. rejn.; z každé truhly kauřícího tabáku,
který se v Čechách speněží 3 zl. rejn.; který by pak skrze zem
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byl vezen 1 zl. rejn. 30 kr.; z každých piketních karet 9 kr.; 1664
z trapulí a z jiných prostějších karet 5 kr.;

8. NB. dne 17. listopadu svoleno bylo, aby se J. M. Cské a osm seda.
Kské každý třicátý mandel žita, pšenice, ječmene. a ovsa, aneb “10 cm'"
místo téhož třicátýho mandele na zrně půl korce žita, půl korce
pšenice, půl korce ječmena a tři věrtele ovsa dávalo.

Léta 16651) Dne 18. máje v městě Raudnici sto a deset 1665

domův, také kostel sv. Vácslava, nedávno před tím vystavený, 111133035;
též celý zámek a co jenom v něm hořeti mohlo, všechno shořelo— lo.
Jan František Žatecký, měštěnin téhož města, “2 Staré Boleslavě
domů se navrátil a třiceti devět papírových obrázkův Panny Marie
staro-boleslavské v škatuli domů přinesl, v čas toho ohně svý
lepší věci do podzemního klenutýho sklepu vnosil, tu škatuli dře
věnnau s těmi obrázky, v plátěným pytlíku zaobalenau, na ty věci
vhodil a sklep dobře zavřel, jináče se nedomnívaje, nežli že ty
všechny věci vtom sklepu před ohněm budau bezpečné. Když ale
ten celý jeho dům shořel, také ten oheň do sklepu prorazil a
v něm všeckno, zvláště ten plátěný pytlík a škatuli, v které ty
obrázky zavřený byly, v popel obrátil. On Jan Žatecký po udu- Obrázky
šeným ohni do svého spáleniště vejda, viděl, že všechny věci ŽŠĚŽBŠŽŽĚÍ
v sklepě shořely, mimo obrázkův Panny Marie stara-boleslavské, ly'
kteří nejvejš na popeli těch Spálených věcí neporušené ležely, při
nichž sice taký okolní papír na mnohých místech od toho ohně
porušen, očazen, také někde spálen byl, však rytina těch obrazkův
neporušena zůstala: z nichž někteří Arnoštovi kardinálovi hraběti
z Harrachu, arcibiskupu pražskému, i jiným vzáctným pánům da
rovány byly, který oni vždyckny v veliké úctivosti a vážnosti měli.

Když morová rána království české opět sužovati a také „mam,
v královském městě Brodě Německém rozmáhati se počala, teh- 233522153
dejší téhož města děkan, staro-boleslavský kanovník Jan Hynek "“““
Dlauhoveský lid horlivě napomínal, aby v tý tak velký potřebě a
v tom patrném nebezpečenství své autočiště k Panně Marii staro
boleslavské vzali a slibem se jí zavázali; což když německo-brodští
obyvatelé učinili, šťastně ti, kteří již tau morovau ránau obtíženi
byli, předešlého zdraví nabyli a to jizlivé nakažení také nena
dále přestalo.

V přítomnosti Cských a Kskýcb pánův komissarův: vysoce Sněm„m.
nrozenýhopana Humbrechta Jana Černína hraběte z Chudenic atd., "'

,) V rkp. připsáno: Deest descriptio cometae.
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vysoce urozenýho pána, pana Jana Františka hraběte z Vrbna atd.,
urozenýho a statečnýho rytíře pana Lamberta Hřebenáře z Har
rachu na Žruči, J. M. Cské a Kské raddy, purkrabího kraje
Hradeckýho a královskýho místodržícího v království českém atd.
sněm obecný na hradě pražským dne 9. listopadu léta minulého
začatý, dne 18. července léta přítomného zavřen byl, na němž
mezi jinými také následující věci svolené byly:

Předně, místo třicátýho mandele, minulého léta svoleněho,
aneb za každý strych pšenice po 1 zl. rejn. 6 kr., za každý strych
žita po 1 zl. rejn. 6 kr., za strych ječmene, také i každý strych
ovsa, jedno druhému na pomoc, po 45 kr. obyvatelé království
českého dávati mají;

za druhé, z uherskýho vola ipolského, tak z jednoho jako
z druhého, který by v království českém k zabití přišel. po 1 zl.
rejn. dávati se má;

za třetí, Petrovi Theobaldovi, někdejšímu rytmistru, kau
řící tabák na jeden rok dovoleno bylo prodávati a ten Petr z kaž
dýho centnýře takovýho tabáku dva tolary říšský aneb 3 zl. rejn.
dáti má;

za čtvrté, o silnice, na pevnění měst pražských a Chebu,
o příroči, o vychování vojska císařského atd. jako v minulých
sněmích.

Kostela vyšehradskýho v Praze jeden duchovní a pobožný
kněz církevní velice a těžce od zlýho ducha pokaušen býval, že
s ním také posledně tuto smlauvu učinil, řka on kněz k tomu
pokušiteli: „Když já mši svatau v tomto kostele začnu slaužiti,
ty jdi do Říma, zkostela Panny Marie za řekau, Tiberis řečenan,
vezmi jeden kamenný slaup a jej sem na Vyšehrad přines; při
neseš-li ho spíšeji, nežli já mši svatau odslaužím, duše moje, o
kterau vždyckny usiluješ, at jest tvoje“ — Kněz mši svatau slan—
žiti a pokušitel do Říma pospíchati začal, kde také z předjmeno—
vanýho kostela Panny Marie slaup kamenný vzal, jej přes benát—
skau mořskau zátoku nesl, pospíchaje s ním do Prahy na Vyše—
hrad, by jej spíšeji přinesl a duši pobožného kněze vyhrál, nežli
by on kněz mši svatau odslaužil. Že ale svatý Petr, věrný zá
stupce téhož pobožnýho kněze, ten slaup z ramen pokušitele do
té mořské benátské zátoky třikráte zhodil & toho nosiče třikráte
do vody pro ten slaup podtopiti, jej vytahovati a s ním se opoz
(liti přinutil, protož také s ním na Vyšehrad pozdě přiletěl a
znaje, že již ten kněz poslední mešná slova: Ite missa est vy
řekl, velikým hněvem, že duši toho pobožnýho kněze míti nemůže,
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ten slaup velmi dlauhý a těžký hněvivě na střechu téhož kostela
vhodil, střechu i klenutí tehdejšího kostela vyšehradského prorazil
a ten slaup na tři díly přerazil, kteří všichni tři v dvauch téhož
kostela kaplích dosavad se spatřují, totiž v kapli jedné sv. Fran
tiška a v druhé kapli Obrácení na víru sv. Pavla jmenovaných a
posvěcených. V tom Panny Marie kostele za řekau Tiberis řečenau,
na tom místě, na kterým ten kamenný slaup stával, nyní stojí kru
ciíix. K ostatním v tom kostele stojícím slaupům jest ten vyše
hradský na tři díly přeražený slaup v barvě, v vysokosti &v okrauh
losti celý podobný.

Domnívají, avšak velmi mejlejí se Čechové i jiní národové
mnozí, že ten slaup v kostele Panny Marie Sněžné, při němž
nyní bydlejí Františkáni Bosáci, vzat byl a roztlučen, kusy pak ty
jeho od tehdejší vojanské zběře tehdejším nástrojem do Vyšehradu
na ten kostel vhozeny byly. Dosavad v tom Panny Marie Sněžné
žadný se tomuž slaupu podobný, ani k tomu kamenu kámen po—
dobný v celém království českém se nenachází. — Kdy se to,
totiž kterýho dne a roku stalo, věděti se nemůže, poněvadž ty i
jiné památky všechny s celým Vyšehradem svau zkázu vzaly a
protož i ta díra v kostelním klenutí zahynula (kterau ten slaup
prorazil jak v střeše, tak v klenutí), když tehdejší kostel s jinými
ostatními, jich na Vyšehradě 14 se počítalo, kostelmi i s celým
Vyšehradem zapálen byl a rozbořen, jehož tehdejší podobizna vtom
nynějším kostele na zdi malovaná se spatřuje.

Jeden církevní kněz bohabojný a příkladný, v městě Kladsku
rozený, z arcibiskupství pražského 1665. do Říma putoval a tam
svau pobožnost konaje, počal z jednoho člověka bídnýho Jakuba
Zimmermonna, rozenýho Švejcara, horlivě, na žádost duchovních
i světských pánův i také dle poručení Svatosti papežské, veliký
hauf ďábelstva vymítati, mezi nimiž jeden přední pokušitel jmenem
Zardan dobrovolně vyznal, že on z kostela římského kamenný slaup
vzal, jej do Čech na Vyšehrad nesl a dosti časně byl by jej při
nesl, kdyby ho byl i s tím slaupem sv. Petr třikráte do benát—
skýho moře nebyl zhodil; což potvrzuje následující psaní, který
ten pobožný kněz panu Janovi Manderovi, při konsistoři pražské
tehdejšímu sekretáři, dne 21. února 1665. z Říma psal a které
v kniharně neb v listovně vyšehradské dosavad se nachází
a opatruje; jest pak toto:

Praenobilis, Clarissime domine, patrone observandissimel
Quis novit judicia Dei? aut quis consiliarius ejus fuit? homo

preponit, Deus disponit. Perrexi inconsiderato impetu Romam,
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Romae quaesiturus, qnod Pragae invenire poteram. Verum ad
aliud Romam eo impctu impulsus, nimirum ad certamen cum
daemonibus, quod a variis persuasus tum saecularibus tam eccle
siasticis cum licentia et obedientia Beatissimi vices gerentis
S. D. N. Alexandri suscepi, et incepi in festo s. Joannis Chry
sostomi.

Est Helveta Jacobus Zimmermann 30 annis obsessus in
variis locis cxorcizatus, qui Romae octo mensibus inter exorcismos
sine eň'ectu moratus, quem occuparunt daemones cum lacte matris
male imprecantis, secundum aetatis annum tunc agentem.

Exorcizo autem singulis diebus bis, interdum duodecim con
tinuis horis. Deo sint laudes, et magnae Matri Oenipontensi, in
festo enim Virginia Matris Puriňcatae major pars discessit. Die
5. Februarii reliqui adhuc erant in eo Jacobi corpore pertinaces
principes: Dragon, Zardan, Belzeebub, et primarii principes Se—
quentes : Lucifer, Hodel, ',Genitus,Psegzet (sic),Irio. Nomina sua non
voluerunt indicare, nisi sub juramento facto adacti edixerunt fuisse
legionem unam. Est obstupescendus processus, nam responsa
quantum possibile semper annoto inter exorcizandum. Ex omnibus
responsis unicum do et communico mihi inexpectatum et mirabile.

Dum adjurarem Zardan, principem daemonem, et meum
Reliquiarium parvum rotundum capiti obsessi apponerem, dire
idem daemon ex obsesso clamavit: haisslhaiss! es brennt! (erant
in eo Reliquiario sacrae reliquiae s. Patris Ignatii, S. J. Funda
toris). Wehl wehl ich wollte lieber einen Miihlstein tragen, oder
ein Sául bei s. Peter. Dum hoc dictum notavi, in honorem
ss. Reliquiarum nihil aliud cogitans, nec aliud suSpicari poteram;
addidit idem malignus spiritus a nomine interrogatus sua sponte:
Ja! ich musste einsmahls eine Sául nach Prag tragen und ist
mir dreimahl in die Lacken gefallen (vocabat ille sal magnum
Veneticum mare eine Lacken) mirum in modum obstupui hoc
dictum et populus adstans; reliexi me illico de columna in
Wyssehrad.

Idem Zardan ausus est mihi objicere: Dass ich vor 32 Jahren
falsch gespielt hatte und den Obermann fůr den Kónig ausge—
worfen. Post longas reňexiones deprehendi verum edixisse. Novit
ille omnes, qui erant in statu mortalis peccati, novit etiam spe—
ciem peccati, confundit publice tales, ut cum rubore ex ecclesia
abire cogantur. — Hinc daemon horrende se defendit, ex obsesso
exire noluit, donec debuisset, quia est ab ipso Deo ex hac creatura
determinatus ad inferni poenas tolerandas, quod etiam saepins
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lamentando fassus, prout ex processu meo videtur, de quo jam
folia in quadrante phylyrae seu 18 philyras cum media habeo
jam conscriptas.

Aliqui vocant eundem Zardan principem infernalem, da man
die Brádle macht,alii vocantillum Kuchel-Hund, qui etiam semper
ante, inter et post responsa latratum ut canis exercet. Caeteri
jam superius nominati habent etiam certas interjectiones, aut
mugitus, aut hinnitus etc. Superius mentionatus princeps Dragon
est praefectus aulae Potz! cum magna. superbia etc.

Magna spe trahor in diem crastinum pro 22. Februarii íinem
exorcizationis imponere. Deus det et Virgo potens.

Caeterum sum jam plene cum gaudio expeditus. Apportabo
rursum s. Corpus mecum s. Martyris Urbani, qui mirum operatur
contra daemones etc. Datum Romae in Vaticano 1665. 21. Februarii.

P. S. Reverendissimo domino decano Wyssehradensi reve
rentem salutem a me, et dicat, quod illam ecclesiae suae columnam
Zardan culinae infernalis Princeps apportaverit, quod sponte fassus.
Rapuit autem illam ex ecclesia B. V. M. trans Tiberim. Non cupio
aliud, quam pro Salute animarum laborare etc.

Toto psaní obsahuje v češtině tento smysl:
Urozený, mnoho vzáctný a učený pane!

Patrone :! příteli mně velmi vzáctny'i — I kdož může znáti
saudy Boží a kdož (Boha) kdy rádcem byl? Člověk umíňuje sobě
a ukládá, Bůh předsevzetí člověka řídí a pořádá. Pospíchal jsem
ne velmi rozvážlivým aumyslem k Římu, chtěje hledati & nalez
nauti v Římě to, co naleznuuti jsem mohl také v Praze. Nicméně
mimo všeho nadání a aumyslu mýho pospíchal jsem k Římu i také
do Říma jsem přišel, bych já s duchy nečistými v boj všel, na
který jsem nikdá nepomyslil a ku kterýmu jsem byl vzbuzován
od mnohých jak světských, tak i duchovních pánův, také s dovo
lením a na poručení nejsvětějšího náměstka Kristovýho, nejvyššího
biskupa římského Alexandra. K tomu velkýmu boji s ďábly bojo
vati svolil jsem a v den vejroční slavnosti sv. Jana Zlatoústého
z jednoho posedlýho ďábelstvo vymítati začal jsem.

Jest on Jakub Zimmermann, Švejcar rozený, 301etý člověk
bídný a od téhož ďábelstva velice sužovaný. V Římě rozliční
duchovní z něho osum týhodnův již to ďábelstvo snažili se vyhnati,
které on s mateřském mlékem, nejsa ještě tehdáž dvauletý dítě,
nešťastně vypil, proto že bezbožná matka jeho, musejíc mu píti
dáti, zlolajíčně mu vinšovaln, řkauc: „Fi, abys hauf ďáblův s tím
mlékem vypili“ — Protož také ihned s dopuštěním Božím legio
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neb tém ďáblův do toho dítěte vpito bylo & vstaupilo. (Legio,
jinak tém rozliční staří učení muži na rozličný počet uvádějí.
když někteří pravějí, že legio neb tém 6666, jiní že 1250 a opět
jiní že 1250 (sic) osob v sobě zavírá.)

To ďábelstvo každýho dne a někdy 12 hodin pořáde s ním
bojuji, mocně vyháním. Bohu milosrdnýmu a Marie Panně, mocné
Chiňský (sic) matce buď čest, že na den Očištování jejího neb na
Hromnice velký díl téhož ďábelstva z těla téhož posedlýho Jakuba
vyšlo; zůstali pak dne 5. února měsíce v tom těle ještě následu
jící pekelní, mocní a vzáctní duchové, neústupná knížata„ totiž:
kníže Dragon, Zardan, Bellzebub, také slavnější knížata: Lucifer.
Hodel, Genitus, Psegzet (sic), Irio. Dlauho svoje jména, také
mnoho-li jest jich bylo v tom těle, vyznati nechtěli, až donuceni
byvše mocí Božskau, přiznati se museli pravdivě, že se jich v tom
bídným těle celá legio nacházela. Jest hrozné to divadlo a pracné
téhož ďábelstva vyhánění! Jakau odpověď od nich dostávám. když
je zaklínám, každau sobě dle moje možnosti zapisuji pro věčnau
památku. Jednoho pekelnýho knížete Zardana odpověď a pravdivé
vyznání zde toliko připomenu. Když jsem téhož Zardana zaldí
nati a vyháněti počal, vložil jsem na jeho hlavu můj malý okrauhlý
Reliquiář a sotva jsem ho položil, hned on Zardan strašlivě kři
ěeti počal: „Auvél auvé! pálí, pálí! (nebot v tom Reliquiáři
zavřené byly reliquie neb ostatkové aneb díly z těla sv. Ignáciusa,
zakladatele Ježišového tovaryšstva) auvél auvél raději bych mlejn
ský kámen i také kamenný slaup sv. Petra nesl.“ — Ta slova
poslední když jsem sobě rozjímal, hned on Zardan, nebyv od
žádnýho nucen, ani tázán, doložil tato slova svobodně a svévolně:
„Musel jsem já jednau kamenný slaup velký do Prahy něsti,
který mně třikráte do lauže zpadl.“ — Skrze tu lauž rozuměl on
benátské moře, do kterého sv. Petr třikráte ten slaup jemu Zar
danovizhodil, & on jej zase vytahovati, s ním se tahati a zame
škávati musel. Já ta slova když jsem uslyšel, velmi jsem se jim
podivil i všichni přítomní a také hned vzpomenul jsem na ten
roztluěený slaup kamenný, v kostele vyšehradským se nacházející.

Ten pak Zardan hned mne zahanbil veřejně, křičíc, že před
32 lety falešně jsem v karty hrál, když jsem místo krále vyhodil
většího pacholíka; já rozmejšleje sobě ta slova, upamatoval jsem
se, že ovšem jednau se to stalo. Poznal on ihned všechny přísto
jící, kteří smrtedlným hříchem vinni byli a jakým; protož také
jim jich hříchy skutečný těžký vyčítal, je zahanboval, že oni
s velkým zarděním a s hanbau z kostela ven jíti museli. Protivil
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on se velice, nechtěje z toho těla vyjíti, věda, že od Boha odsauzen ker,
jest, aby hned z téhož těla přímo se navrátil do pekla, což také
častěji s velikau žalostí sám vyznával. Jakau sem práci s tím
Zardanem já měl, to všechno na 74 čtvitarchovních listech papí
rových mám sepsáno.

Téhož Zardana ďáblové někteří kuchyňským psem, jiní
kuchyňským knížetem neb kuchlmistrem (sic) jmenovali, který také
když měl odpověď dáti, také když odpovídal, podobně když mlu
viti přestal, vždyckny jako pes štěkal neb štěkavě mluvil; jiní
ďáblové neb bečeli, aneb řičeli neb mňaukali atd. S velkau
žádostí očekávám zejtřejší den 22. února a tomu zaklínání konec
uěiním. Pán Bůh a Rodička jeho rač dáti, aby on byl šťastný.
Jsem již také s mým potěšením od mé duchovní římské vrchnosti
odbytý a dovolení mám do Čech z Říma odjíti. Přivezu sebau
opět do mé vlasti jedno tělo sv. Urbana mučedlníka, (on již předtím
poslal z Říma do své vlasti do Kladska také jedno tělo sv. Pri
mitiva)ikterýžto sv. mučedlník mnoho může proti ďábelstvu. Psáno
v Římě v obydlí vatikánským léta 1665. 21. Februarii neb února.

P. S. Vysoce učenýmu panu vyšehradskýmu děkanu pěkné
zkaznji pozdravení a věděti dávám, že ten jeho vyšehradský
kamenný slaup Zardan, pekelné kuchyně kníže neb kuchlmistr,
přinesl, jakž sám dobrovolně a nepřinuceně vyznal. Vzal pak on
ten slaup z kostela Panny Marie za řekau Tiberis stojícího. —
Nic jiného nechci, nežli pro spasení duší pracovati. — Na jehožto
místo postaven byl kruciíix, který dosavad stojí.

Léta 1666. V přítomností pánův Cských a Kských komis- 1666
sařův: vysoce urozeného pána, pana Humbrechta Jana sv. římské SumYP"
říše hraběte Černína atd., vysoce urozenýho pána pana Adolfa
Vratislava sv. římské říše hraběte z Šternberka a na Zásmucích
atd., více-presidenta nad appellací na hradě pražským atd., také
urozeného a statečného rytíře pana Františka z Šejdleru na
Kácově, Libochově atd., J. Cské a Kské Mti raddy, královskýho
místodržícího a podkomořího v království českém sněm obecný
na hradě pražským dne 23. března začatý, dokonal se dne 14.
července přítomnyho roku, na němž také tyto věci snešené byly:

Předně, k svatbě J. M. Cské jedno sto dvaceti tisíc zlatých xI.".ílbě
rejnských; za druhé, která by vrchnost na svých gruntech lesy, du.

háje, křoví a porostliny při silnicích na dobrau ránu z pistole Domácí::
mejtiti a vypleniti nedala, za každý provazec toho nevymejceného houpa-il
místa po 30 zl. rejn. dáti má atd.

mmm mama rr.s. 30
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1655 Císař Le0pold I. pojal první manželku Margaretu Theresií,

„Š,Žipollllkrále španihelského Filipa IV. aMarie Anny arcikněžny rakauské,
'clku Prvnídceru, s ní 011 skrze svého plnomocníka, kníže Medina de las

Forres nazvanýho, léta 1666. dne 25. dubna v Madritu a potom
téhož roku 1666. dne 12. prasince v městě Vídni byl odáván,

1673 která. 1673. roku dne 22. března umřela; z ní zplozen byl:

13:33:32; lcrdinand Vácslav Leopold Jozef Michael Eleazar dne 16. září
dítek. léta 1666. zplozený, umřel dne 3. ledna roku 1668; Maria Antonia

1668 Jozefa Benediktina Rosalia Petronella dne 18. ledna 1669. narozená

1682 Maximiliánovi Emanuelovi, bavorskýmu kuríirštovi, dne 15. července
1692 1685. roku zasnaubena a potom dne 24. prosince léta 1692. v Pánu

usnula.
Jan narodil se a umřel 20. února 1620. (Sie); Maria Anna

2 Jozefa Antonia Apollonia Školastika dne 9. února 1672. narozená,
toho ještě měsíce 23. dne i toho 1672. roku umřela.

1399 Uznáno a ustanoveno bylo 1389. roku, že kostel farní v městě
Sušickýko Sušici přivtělen jest kanovnictví a prebendě sv. Petra na Vyšeatel farní

31318vmbenhradě blíž Prahy tehdáž stojícího kostela; a protož téhož sušický ho
“bradě-ykostela farního vikař neb třídník stálý jest povinnen i také tehdáž

povinnen bý,val ročně platiti 24 kop grošův pražských tomu
kanovníkovi vyšehradskýmu, který na ten čas býval kostela farního
sušickýho prebendář.

Sv. Longina tělo z Říma do Prahy 1409. roku přivezena,

mlýnek; v kostele vyšehradským do kamenné truhly počestně bylo vloženo,
“hradPh- které čeští kacíři, roku 1420. zmocnivše se Vyšehradu, i s tím

„21420 jeho kamenným hrobem do řeky svalili. Ta kamenná hrobová
truhla s tím sv. tělem když se v tý řece Vltavě potopila, jasné
světlo nad tím místem se ukazovalo, tím znamení dávajíce a lidi
napomínajíce, aby se tělo z místa toho vyzdvihlo a do počestněj
šího místa se přeneslo; mnoho lidí přes to místo se utopilo. —
Kacíři nechtíce to sv. tělo dáleji v té vodě pro jasnost tohoto
světla trpěti, z vody jej s hrobem kamenným vytáhli, do rad
dního domu Nového Města pražského dovezli a tam složili.
Ale ani v tom místě ono dlauho odpočívati nechtělo, protož něko
likráte když do téhož raddního domu Boží posel, hromový kámen,
udeřil, konšele téhož Města obávajíce se od Boha těžkého trestání,
na hrad Bezdězí pro katolický kněze (jichž se tehdáž v Městech

1233111.pražských velmi málo veřejně nacházelo) poslali, kteří přijedauce
do Prahy, to sv. těloztoho domu raddního a z té truhly kamenné
vyzdvihli, je s sebau na hrad Bezdezí neb Bezdězí, 8 mil od
Prahy, vezli a na něm počestně v starožitné kapli složili; truhla

16\'I
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pak kamenná v tom vyšehradským kostele sv. apoštolův Petra. 1666
a Pavla dosavad, ač bez téhož sv. těla, se spatřuje. Kde ale ono
sv. tělo odpočívá, věděti se nemůže.

Dne 8. máje měsíce den před posvěcením kostela 14 svatých Tachšrvnhw
Pomocníkův blíž města Tachova vyšel oheň v tom městě Tachově 0'
z domu jednoho pekaře a shořela jedna celá polovice téhož města.

Dne 17. dubna vyšel mezi Židovstvem pražským oheň velký; Ohehžídův.
pražská chasa ai vojáci chtíce ten oheň pomáhati hasiti, k Židov
stvu běželi, Židé však do svého Města pustiti [je] nechtěli. Z tý
příčiny povstala velká rvačka, několik křestanův Židy, kamení
na ně házejíce, ranili, několik také Židův křesťané zastřelili. Že
ale Židé pilně tomu ohni odporovali, toliko tři domy shořely.

V Čáslavským kraji velké bylo krupobití, na tři míle široce mapou„ ,
a mnohem dáleji dlauze všichny užitky polní, zahradní, 50 [kusův] ““““
velkého dobytka, mimo menšího hovězího, také do sta ovčího
s pastuchami is poces'tnými mnohými potlauklo itaké mnoho
zabilo.

Dne 6. července nejvyšší vojanský strážný Šneidau') a nej- Antadlnjci
vyšší vojanský Staufenberg (měli oni již dávno proti sobě nepřá- "MŠ ““
telství tajné) nenadále potkali se v Novém Městě pražském před
kostelem Panny Marie Sněžné a Františkánským klášterem a. hned
se španihelskými holmi do hlav bili, Šneidau na zem p_adl.
Náhodau nejvyššího Staufenberga bratr, vojenský hejtman, přiskočil
a ležícího Šneidau těžce probodl. Hejduk Šneidův, jehož koně on
držel, vida že pán jeho na zemi leží, hned svau šavlí Staufen
bergovému pážátkovi rameno s celau rukau jedním seknutím
uťal, ty pak dva bratři Staufenbergery tak posekal, že do kláštera
Františkánskýho rychle ustraniti museli. Následujícího dne pán
jeho Šneidau od té rány a od bití umřel a třetí den v čtvrtek
pohřben byl, který následující neděli dne 13. července svadbu
míti měl.

Při počátku měsíce srpna při Zbraslavi velké škody na vini- unum,
cích povětří učinilo. — Do kláštera Uršulinskýho, v Nový Praze “31,33"
bydlících, udeřil hrom, dvě Uršulinky po jedný [straně] šťastně (sic)
každau tak opálil, jako by opečené byly. Jednoho hlinaře za
branau Strahovskau na místě zabil.

Velké sucho zem českau sužovala, že lidé na šest mil pro Sucho. „.
vodu choditi museli, že potokové istudně tehdáž vyschlé byli, “““
hovada i lidé žízní umírati museli.

') Správně: Schneider.
30*
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1667 Léta 1667. V přítomnosti pánův Cských a Kských komissa
511ml;“*" řův: vysoce urozenýho pána, pana Humbrechta Jana Černína sv.

. římské říše hraběte z Chudenic atd., urozenýho pána, pana Fran
tiška Hynka sv. římské říše hraběte z Rozdražova, pana na
Blatný atd., J. M. Cské a Kské raddy a saudce zemskýho v krá
lovství českém atd., urozenýho a statečnýho rytíře pana Fran
tiška z Šeidleru atd., obecný sněm na hradě pražském dne
10. března začatý, skoncoval se dne 5. máje a na něm svo—
leno bylo:

Na pevnění Měst pražských a Chebu 30 tisíc zlatých rejn
ských atd.; ostatní věci jako v předešlých sněmích svolené byly.

Am“ = Arnošt Vojtěch hrabě z Harrachu, svaté římské církve kar
“"Unf' dinál, pražský arcibiskup čtrnáctý, protector Germaniae et hae—

reditariarum provinciarum, obrance německé říše a dědičných
domu rakauského zemí, stálýa ustavičný učení pražského kanclíř,
skutečná tejná císařská radda, království českého primas, sv. bojo
vnickýho a rytířskýho řádu křižovníkův s červenau hvězdau skrze
království české, skrze Moravu, Slezsko i Polsko nejvyšší a gene
rální mistr, když se z Říma, kde on při volení novýho papeže
Klementa IX. se nacházel, do města Vídně navrátil, v tom městě
on dne 25. měsíce října, pravdivý a milosrdný otec chudých
lidí. s velkým zármutkem všech lidí chudobných v Pánu usnul,
maje svého věku 69 let, a tam v Loretě vídeňský pohřben byl.
Víceji o tom Arnoštovi pražském arcibiskupovi, ač v krátkosti

1622 velké, dotknul jsem vejšeji zde v 1622. roku 1).
1665 Snažili se 1665. i také tohoto 1667. roku duchovní otcové

Karmelitáni do města. Tachova se dostati a klášter i kostel pro
svůj sv. řad stavěti; jakož také snažili se své obydlí \! špitále při
kapli sv. Anny ustanoviti. Ale tehdejší děkan tachovský křižovník
s červenau hvězdau Krištof Šlecht jim to učiniti zhraňoval, doklá
daje, že on na místě svýho svatého křižovnickýho řádu jest řiditei
a obhájce kaple svatý Anny a svatý řád jeho že má té kaple jus
patronatus.

1668 Léta 1668. Sněm obecný na hradě pražským dne 6. února
Bnéman- v přítomnosti Cských & Kských komissařův: vysoce urozenýho

"' pana, pana Humbrechta Jana sv. římské říše hraběte Černína atd.
a vysoce urozenýho pána, pana Alše Ferdinanda Vratislava hra
běte z Mitrovic, pána na Lnářích, Hvožďanech a Hradišti, J. M

.) Beckovský II. 2. str. 872. a násl.
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Cské a Kské raddy, komorníka, král. místodržícího a komory české 1668
presidenta atd., též urozeného &statečnýho rytíře pana z Šeidleru
atd. začatý, dokonal se dne 3. srpna měsíce, na něm jednáno
a zavříno bylo mezi jinými věcmi také co následuje:

]. aby kollatury a fary v pořádnost uvedené byly, zpustlé
aby se vyzdvihly, farářové dostatečnau živností aby zaopatření
byli a kteříž by tolik far měli, že by jim zadosti činiti nemohli,
zbytečné jinému faráři aby postaupili;

2. z každého čtyrvěderníbo sudu piva l zl. rejn.; z každýho
vědra domácího i přespolního vína 20 kr.; z každé pinty picího
medu 3 kr.; z každé pinty pálenýho 3 kr., tak jak se dávalo
léta 1664. s dotknutými vejmínkami; 1664

3. na pevnění Měst pražských 20000 zl. rejn.; na pevnění
Chebu neb Egru 10000 zl. rejn.;

4. o myslivosti, silnicích, příročí, tak jak v minulých sněmích
svoleno bylo.

Jan Vilím Libšteinský hrabě z Kolovrat, hlavního kostela eŠÝ'ĚvĚŠt
sv. Vácslava v Holomauci kanovník a školastikus, po smrti Arnošta pruští?
hraběte z Harrachu od Leopolda, uherského a českého krále, '
potomi císaře toho jména I., za arcibiskupa pražského jmenován
byl a když on z Holomauce do Prahy jel a do Brna přijel, tam
léta 1668. dne 31. máje měsíce umřel, jehož srdce do Čech při
vezeno a v Rychnově Saukenickým v kraji Králo-Hradeckém,
16 mil od Prahy vzdáleném, pohřbeno bylo. Tělo pak jeho v hlav
ním kostele holomauckým & střeva s jinými vnitřnostmi těla jeho
na Petersbergu v kostele sv. Petra v Brně nacházejí se pohřbené.

Císařovna Eleonora Gonzaga tohoto 1668. roku nové druhé nr;trst)v3ý_
bratrstvo ustanovila pod titulem Povýšení sv. Kříže, k památce neníŽim"
neb k stálému připomínání někdejšího velkého vídeňskýho ohně.
Znamení toho bratrstva jest zlatý kříž, který na bílý pentli visí
a na levým boku leží; skrze ten zlatý kříž táhne se barvy červené
na kříži složená částka, na jejímžto vrchním dílu 4 hvězdy a 4
orlice se spatřují, s tímto nápisem: Salus et gloria. Zdraví a sláva,
chvála, čest, dobrá pověst.

Královské město Stříbro dostalo od císaře Leopolda I. jns Junpatro
patronatus neb právo starodávné & někdy mívalé svých kostelův, 2:352332
aby ono duchovní správce hodný a příkladný voliti a pražské "kým“
konsistoři představovati moblo, kteréžto práva duchovního a té
milosti císařské jest vejpis tento z téhož psaní, které on císař
Leopold poslati ráčil Jicb Mtem král. místodržícím na hrad
pražský:
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Leopold, z Boží milosti volený římský císař, po všecky časy
rozmnožitel, uherský, český král atd.

Vysoce urození, velební, urození a stateční, věrní milí!
Nečiníme vás tejna, že jsme se na ponížené toho při nás

purgkmistra, konšelův, starších obecníchi na místě celé obce města
našeho Stříbra prosby tak milostivě nakloniti & tu od J. M. Cské
Ferdinanda II., jakožto krále českýho &pana děda našeho zvláštně
milýho, slavné a vzáctné paměti, na onen čas suspendirovanau
& dosavad v moci naší zůstávající kollaturu aneb jus patronatus,
při kostelích jich i s tím vším, což k nim od starodávna, také nyní
přísluší, vedle čehož by oni Stříbrští jak nyní, tak i budaucně
svý správce duchovní a kostelní osoby, však příkladné, hodné
a spůsobné, praesentirovati a za confirmací neb za potvrzení jich,
kdež náleží, žádati mohli, z jistých pohnutedlných příčin (dokavadž
u víře svaté samo-spasitedlné, římské, katolické, v kterýžto nyní,
dle zprávy nám dané, upevnění jsau, setrvali) zase navrátili a nic
odtud nevynímajíce, úplně postaupiti ráčili. Vám při tom milostivě
poraučejíce, abyste to, kde náleží ad notam vzíti, nad tímž obda
řením jich Stříbrských netoliko každýho času ruku ochranau
držeti a je při tom náležitě |chrániti, alébrž i to dále, kde toho
zapotřebí uznáte, intimirovati nepomíjeli, vědauce, že na tom
milostivá vůle naše císařská i královská, naplněna bude. — Daino
v městě našem Vídni 16. dne měsíce června, léta Páně 1668.

Leopold.
Joannes Hartvigius comes de Nostiz

praes. 19. Julii 1688. Regis Bohemiae Cancellarius.
Ad mandatum S. 0. P. Mtis. proprium.

Z. Pachta.

NB. Již dotknutý & zde doložený vejtah císařskýho psaní
nachází se v archivu arcibiskupské konsistoře pražské liber Con—
tract. testament. et fundationum folio 307. Nachází se také v té
knize konsistořské také od Jich Excellencích a Mtí Král. pánův
místodržících k té konsistoři pražské prošlé. intimací neb oznámeni
aneb zpráva tato:

Důstojní a velební páni, přátelé nám milí! — Jaké psaní
J. M. Cské. král a pán náš všech nejmilostivějši, nám pod datum
v městě Vídni 16. dne měsíce června léta přítomného 1668. atd.,
na poníženau žádost purgkmistra, konšelův, starších obecních i na
místě celé obce města Stříbra, kterýmž od J. M. Cské a Kské
ta na onen čas suspendirovaná i až dosavad v moci J. M. Cské
a Kské zůstávajíčí kollatura neb jus patronatus při jich kostelích
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i s tím vším, což k tomu od starodávna neb nyní přísluší, vedle 1668
čehož by oni Stříbrští, jak nyní, tak i budaucně, svý duchovní správce
a. kostelní osoby, však příkladné, hodně a spůsobné představovali
& za confirmací neb potvrzení jich, kdež náleží, žádati mohli.
Jmenem a na místě J. M. Cské & Kské při tom vás napomínajíce,
abyste to tu, kdež náleží, ad notam vzíti, nad týmž obdarováním
Stříbrských každýho času rukau ochranau držeti a náležitě chrá
niti nepomínulí, vědíce, že na tom J. M. Cské a Kské milostivá
vůle naplněna bude. — Dán na hradě pražským dne 23. měsíce
července, léta Páně 1668.

Jan Benedikt Smolík.
NB. Tento vejpis dán jest z již dotknutýho archivu konsi

storskýho s povolením vysoce důstojných a velebných pánův, pana
oficiala. in spiritualibus vicaria generálního i jiných té konsistoře
assesorův a radd sede vacante pod obyčejnau pečetí oíiciálství
pražského arcibiskupství. Actum v arcibiskupské kancelláři pražské
5. dne měsíce února 1669.

Jan Kristof Mandera,
L' & té konsistoře sekretář.

Při těch kostelích stříbrských jus patronatus měli křižovníci '“"ÉĚŽZŽ'ŠĚ'
s červenau hvězdau, což vysvědčuje následující list: im v sm

bře
Král Vácslav farní kostel s právem jus patronatus nazvaným, Kostelmm

v Stříbřem6
také s jiným příslušenstvím v městě Stříbře daroval špitálu kři- „t.-,dostali
žovníkův s červenau hvězdau (oni sice teprva 1252. nazváni byli ĚŽŽŠŽŠÍŽB
„s červenau hvězdau“ , jak oni křižovníci, tak křižovnice) téhož “'Em“
města Stříbra a. ten jich špitál křižovnický, také všechny stříbrskě 1252
křižovníky i jich lidi, od všechněch obtížností osvobodil, což se
z následujícího jeho královskýho [listu] poznává, jehož slova
jsau tato:

In Nomine Domini, Amen. — Nos Wenceslaus Dei gra—1333131523113.
tia IV. rex Bohemiae, omnibus in perpetuum. — Cum propter iuspatrona

. tusvStříbřo.
humanae defectum memoríae gesta temporalia literis oporteat
commendari, ut ad posteíiorum notitiam valeant pervenire, placuit
Celsitudini nostrae, ut et Nos eadem similitudine, quam vitae
comite gerimus, plus juste testimonium transmittamus ad cogni—
tionem posteritatis futurae. Cunctis ergo tenore praesentium
volumus fíeri manifestum, quod nos ecclesiam, hoc est parochiam
in Misa cum jure patronatus, et aliis juribus, et attinentiis suis
in succursum fratrum et inňrmorum hospitalis, quod frater Ulricus
in eodem loco de pr0priis facultatibus Deo inspirante construxit,
eidem hospitali contulerimus de gratia speciali volentes usum
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íructum ipsius ecclesiae, id est hOSpitale, cum suis fratribus et
infirmis absque gravamine quolibet et impedimento perpetna
libertate gaudere. — Statuimus nihilominus, ut quicunque ipsos
in nostra donatione oíi'enderit vel praesumpserit perturbare, indig
nationem Divinam incurrat, et nostrae Majestatis offensam irre
cuperabilem ineat. In hujus itaque Nostrae gratiae testimonium
praesentem paginam hospitali praefato, et ejus rectoribus, fra
tribus, et inňrmis, duximus conferendam, Nostrorum sigillorum
munimine roboratam et pereniter valituram. Acta haec anno Domini
1243. mense Decembri indictione secunda.

Datum in Castello 6. Kal. Januarii. Anno IV praescriptis (sic)
per manus curiae nostrae.

Ve jménu Páně, Amen. — My Vácslav, z Boží milosti čtvrtý
král český, všem k věčný památce. — Věci památné záslužno
jest pro budaucí vědomost písebně utvrditi, aby ony k známosti
potomkům mohly slaužiti užitečně. Tau příčinau osvícenost naše
pohnuta jsauc, oblíbila sobě památné osvědčení za živobytí našeho
dáti všem budaucím. Jakož také tímto naším listem na vědomí
dáváme všechněm, že jsme kostel, jinak faru (neb kostel farní)
v našem českém městě, Stříbro nazvaném, s právem jeho, jus
patronatus jmenovaným, také s jinými svobodami a s všími pří—
slušnostmi, k tomu kostelu farnímu přináležejícími, pro dokona—
lejší pomoc a obživení duchovních bratrův a chudých i nemocných
lidí, v tom stříbrským špitále Pánu Bohu slaužících, kterýžto
špitál bratr Ulrich v tomž městě z vlastního svého jmění, dle
vnuknutí Božského vystavěti dal, témuž jmenovanému špitálu
darovali z zvláštní naší milosti, chtíce tomu, aby ony užitky toho
kostela farního, a špitála, ani k němu přináležející bratři, ani
téhož špitála chudí a nemocní lidi nižádným vymyšleným spůsobem
od nižádného obtěžováni a utiskáni nebyli, nýbrž aby oni od
všech břemen a daní atd. osvobozeni vždycky zůstávali. — Jestli
by však někdo proti tomuto nadání, proti naši vůli a proti obda
rování tomuto našemu [co] protimyslného vzal před sebe a ten
špitál neb lidi jeho osmělil se jakým koliv spůsobem zaneprazď
novati, chceme tomu, aby ten a takový v hněv Boží i také v naši
královskau nemilost věčně trvalau upadl. — K potvrzení této naše
milosti list přítomný, který často zde jmenovanýmu špitálu, jeho
rektorovi (totiž řiditelovi a vrchnímu správci), také duchovním
jeho bratřím i všem v něm bydlícím nemocným dáváme, poručili
jsme pečeti naše zavěšením stvrditi a to všechno zde opáčené
potvrditi pro budaucí věčnau památka. - Dále se to léta Páně



B. 1668. (1243. 44.) 473

1243. měsíce prosince Indictione H. — Dáno na hradě 6. Kalend. 1663
Januarii, to jest dne 27. měsíce prosince léta 4, a psáno skrze 1243
ruce našeho dvora.

Ten v tomto královským listu jmenovaný Ulrich, měštěnín
města Stříbra, vystavěti dal zde opáčený špitál při kostele
sv. Jakuba apoštola v vesnici klášteru Kladrubskýmu poddací.
V tom kostele bydlely také sestry křižovnické s červenau hvězdau, $“"! k"zovnice :;

které chudým a nemocným lidem slaužily a je opatrovaly, což se $$$:
z následujícího listu královského patrně poznává, jehož slova jsau
tato v krátkosti obsažená:

Ad instantiam ergo, et petitionem dilectissimae sororis Li„ mu,..
nostrae dominae Agnetis, in domo s. Francisci (intelligitur mona—“223333"
sterium Clarissarum Vetero-Pragae ab ipsa fundatum) domino “'““
famulantis constituimus, ut jam praefatum hospitale (in Misa)
hospitali quod s. Francisci titulo nuncupatur, Pragae apud s. Petrum
perpetuo sit subjectum, ita quicumque magister praedicti hospi
talis s. Francisci fuerit, priorem in hospitali Misensi statuendi
plenam et liberam habeat potestatem, adeo, ut non solum signum
hospitalis s. Francisci de vici Tevtonicorum deferant. verum etiam
obedientia magistro hospitalis s. Francisci jure plenissimo sint
adstricti universi tam fratres quam sorores in domo praefati Mi
sensis hospitalis domino servientes. Anno 1244. 5. Kalend. Januarii. 1244

Listu královského latinský tento vejtah v naší češtině
takto zní:

Na usilování tedy a na žádost nejmilejší sestry naší panny
Anyžky, která v domě (v klášteře) sv. Františka Pánu Bohu slauží,
ustanovujeme a nařizujeme, aby dotknutý již špitál stříbrský
špitálu sv. Františka u sv. Petra blíž Prahy na „věčnéčasy byl
poddaný, také, kterýkoliv magister v již jmenovaným sv. Františka Čteme?;
špitále na ten čas představen bude za řiditele, aby ten plnau ?.;vfáuira'.
a svobodnau moc měl převora do špitála stříbrského dosazovati; „$$$
jakož také i toto nařizujeme: aby nejenom znamení neb erb
špitála sv. Františka de vico Tevtonicorum, to jest v ulici nirme—
tezích (sic) rytířův (nyní to místo jmenuje se Poříč v Novém
Městě pražském, kde dosavad stojí farní kostel sv. Petra) založe—
nýho, veřejně nesli a jeho užívali, ale také dokonalau poslušností
magistrovi špitála sv. Františka at jsau zavázáni &plným právem
at jemu všechnu poslušnost činí všickni, jak duchovní bratří, tak
také duchovní sestry, v domě zde jmenovanýho stříbrskýho špitála
Pánu Bohu slaužící a v něm bydlící. — Dáno léta 1244. 1244
28. prosince.
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1668 Farář tehdejší, při kostele farním, pod jmenem Všech Sva

3133533 tých v městě Stříbře vystaveným, bydlící, dostával k svému obži
mem' vení z důchodu obce stříbrské peněz hotových každý tejden

2'/., kop míš., piva bílého také na každý týhoden V., vědra; na
celý rok od té obce stříbrské dostával žita 12 strychů, pšenice
2 strychy, hrachu 2 strychy, jeěmena 2 strychy, soli 2 bečky,
másla 60 žejtlíků, krmnýho vepře aneb 6 kop míš., ryb 1 dčber
aneb 3 kopy míš., mejdla 20 liber, dříví s potřebu.

mno,-nici Také ostatní všeliké potřeby všechny z téhož obce stříbrské
“ŠŠŠŽ'ŠQĚIÝdůchodu tehdejšímu faráři téhož města dávati se musely. -— Kde

nynější toho města Stříbra děkanství stojí, tu bydlívali tehdejší
Křižovníci s červenau hvězdau a také dosavad se jmenují blíž
toho města špitální lesové, lauky, dědiny atd.

Nacházejí se v listu, který páni křižovníci s červenau
hvězdau pražští Jich Milostem královským místodržícím na hrad

Karlu" pražský podali, následující památky: Podotknauti se může VašimPetra, bpiml,

“brd" dv*')H'fltíilostem,že velebného řádu našeho křižovnického s červenau
EŠĚÉÍŠ' hvězdau předkové absque onere, bez všeho břemena, kaupili \es
biižnr'ffů'iyPoříčany, kde oni následovně ke cti Pána Boha a pod jmenem

WN“—sv. Petra kaplu, jenž budaucně' v kostel vzešla, založili, také
špitál (pod jmenem sv. Františka Serafínského), aby v něm chudé
lidi chovali, itaké obydlí pro sebe, podobně dvůr (i ratejnu,
kteréž ještě památka jest), aby měli kam z polí těch, jenž za
branau nynější Pořickau od řeky Vltavy až na Žižkovau horu,
(slove nynějšího času položení těch polí Špitálsko neb na

Tenšpitáli Špitálsku) se táhly (an tehdáž zdi městské nebyly, ani Nové
ŠŠŠ: ."31.Město pražské vystaveno nebylo), obilí schraňovati, dali to všechno
““$$“ předjmenovanévystavěti. — Posledně když ten dvůr i sv. Fran

tiška špitál u sv. Petra na Pořiči shořel, oboje to místo tehdejší
křižovníci s červenau hvězdau na díly rozdělili a je lidem kato
lickým pod roční :plat dědičně postaupili, jejž oni nejvyššímu
mistru téhož křižovnickýho řádu k důchodu špitálskýmu blíž
mostu pražskému skládati museli, také dosavad skládají. Jmeno.

1487 vanau pak ratejnu oni křižovníci léta 1487. v sobotu po sv.

mana—proBartoloměji blíž kostela sv. Petra na Pořiči v Novém Městě
' pražském 1také k tý ratejně přináležející piostranství za 15 zlatých

uherských neb za 15 dukátův odprodali.
1217 Anno 1217. Albertus a Sternberg factus est rector crucigeAlb rtSt

ber; ucienméniorum Illaupětinensium. iisque praefuit ut rector 20, ut magister
TO

M-“3%- 10 annis. Nomen magistri obtinuit primum in confirniatione ordinisvnick
1238 a papa Gregorio IX. 1238. anno, ante enim sciibebatur lectori
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et fratribus, ut videre est in variis literis ante eandem confir- 1663
mationem datis, praesertim in confirmatione villae Dathsitz ') in
Moravia.

On papež Řehoř IX. léta 1234. připojil špitál klatovský k špi- 1234
tálu sv. Františka Serafínského křižovníkův, před Starým Městem K133i“
pražským na Poříčí, jinak v ulici rytířův německých, při kostelu
sv. Petra, nyní v Novém Městě pražském, tehdáž bydlícím.

Za živobytí Alberta Šternberga, prvního mistra křižovníkův
s červenau hvězdau, 1247. roku, ti křižovníci byli z Prahy do 1247

Vratislavě uvedeni dne 9. června. Také téhož 1247. roku mez1 DeJůiŠykŠŠ:
těmi s červenau hvězdau a mezi rytíími německými porovnání se rovndnl„a.
stalo 0 desátky vrbenský. “y

Špitál křižovníkův s červenau hvězdau roku 1316. v Praze 1316
blíž mostu shořel na den sv. Tiburcia; kostelíček sv. Valentina Špit““Wg
neporušený státi zůstal. “WW-“0

Ti křižovníci vyslali k papeži v příčině desátkův papežských o desátky
1317. roku, aby nebyly dávány. — Ten křižovnický špitál v Praze 333311133.
opět 1378. dne 28. listopadu v první neděli adventní všechen 1317
shořel a několik osob také uhořelo. 1378

Matěj, krále českého číšník, v přítomnosti svědkův podvoliti 23333;
se musel povinný desátky dávati kostelu křižovnickýmu slivene- cia-útky.
ckýmu. Ita. lib. 12. Erectionum compend. sub. lit. D. 14. pag
240. 2. Aprilis.

Nachází se v archivu arcibiskupské konsistoře pražské lib. S'ŽŽŽŠŽ'ŠUÍO'
contractuum testament. et fundat. folio 307. nížepsaný J. M. Cské patronatus.
a Kské rescript a také na to od Jich Excellencí a Mtí královských
pánův místodržících prošlá intimací, vztahující se na jus patro
natus královskému městu Stříbru postaupený; zní ona slovo od
slova jakž následuje 1).

Léta 1669. Vpřítomnosti J. Cské a Kské Mti pánův komis- 1659
sařův vysoce urozenýho pána, pana Ferdinanda Vilíma Slavaty, Snčmlgm—
sv. římské říše hraběte z Chlumu a z Košumberga, vladaře domu '
Hradeckýho, pána nad Hradci Jindřichovým, Telči, Stráži, Nové
Bystřici, Chlumci, Žirovnici, Červený Lhotě, Vřesní (sic) a Vobří
ství, Cské a Kské raddy, komorníka, dědičného šeňka, králov
skýho místodržícího & nejvyššího sudí dvorského v království če
ském atd., vysoce urozenýho pána, pana Františka Voldřicha ze

') Možno-li mysleti na Dačice?
') Viz nahoře str. 469. Zde totéž ještě jednou se opakuje.
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Vchynic a z Tetova, pána na Chlumci, J. M. Cské a Kské raddy,
komorníka, královského místodržícího a presidenta nad appel—
lacemi atd., též urozenýho a statečnýho rytíře Františka z Šaid
lerů atd., obecný sněm na hradě pražském dne 28. ledna začatý,
dne 11. července dokonán byl. Na něm mezi jinými obyčejnými
věcmi také to zavříno bylo:

1. Poněvadž generální revisitací v Čechách za příčinau
usedlostí toto království in genere a obyvatele na některých mí
stech in particulari mnoho stálá &velmi obšírná jest, i také, jakž
nahoře dotčeno, neubozpečlivá se býti zdá, jako i že tudy J. Cská
& Kská Mt k svý otcovský péči a k nejmilostivější intencí ne tak
brzo & snad beze škody dokonce by dostačiti mocti neráčila,
pročež další continuací, též také revisitací pro zejskání času, pro
uspoření, při vědomím nedostatku peněz, velkých nákladův a pro
uvarování větší konfusí zdvižena & zastavena býti má;

2. kteří sobě na visitací neb revisitací stížnost vésti příčinu
míti se domnívají, v tom svobodno bude v nepřítomnosti J. M.
Cské na královskau místodržickau kancelář, v přítomnosti pak
J. M. Cské na hlavní komissí své potřeby přednášeti;

3. na pevnění Měst pražských 20000 zl. rejn., na pevnění
Chebu jinak Egru 10000 zl. rej.;

4. z koží, ačkoliv měla se zbírka naříditi, však z mnohých
podstatných příčin taková na kůže uložená nebyla, proto že by
větší škoda nežli užitek králi z takové kožené sbírky povstal atd. atd.

Opět jiná, Opáčené podobná, generální visitací v příčině
usedlosti nařízené, i také po tři léta 1715., 1717., 1718. roku byla
konána a. v těch letech třích páni komissaři ze všech čtyr pánův
stavův v království českém, totiž v 12 krajích vynašli a zhlídli
usedlých, jak následuje &jak také oni usedlí na listu následujícím
se spatřují, kterážto komissí & hlavní visitací z nedostatku peněz
a pro uvarování velikých nákladův zdaliž déleji trvati a k svýmu
vinšovanýmu konci šťastně přijde, to našim budaucím pově—
domo bude; neboť ona již v létu 1716. i také 1720. roku zasta—
vena byla.
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.A. a n. o V jedný
V kraji 1715 1717 1718 summě

usedlých usedlých usedla usedlých—

Boleslavským . . 28815!16 57213!16 8581/16 1719'3/m
Králo-Hradecky'm 5897“* 5483/4 9703/3 21083/m
Chrudimským . . 3283/m 6163/s 1738716 2683
Čáslavským. . . 2771716 4581/„; 73573 147078
Kauřimským 108"/1, 232 1/l„, 1437"/„, 17785/16
Bechyňským 4307, 6 586 1/8 956 '/4 197 2 13/1„
Plzeňským . . . 5387., 89471, 13203/!, 2752'5/10
Žateckým 379%., 55474 9793/3 193015/1,
Litoměřickým . . 58413/„, 740 124972 25mm.,
Rakovnickým . . 5473/1, 4495/16 1633'3/ls 20303/m
Beraunským 2001/m 6383/3 94013/16 17791/4
Prachenským . . 3597/3 600'5/m 1267'5/a 22287/„,

Summa. . 465079 689173 134824/16 250293561)

Léta 1670. Sněm obecní na hradě pražským v přítomnosti
ísařských a královských komissařův: vysoce urozenýho pána,
ana hraběte Vilíma Albrechta Krakovského [z] Kolovrat, na Tej
ici, Kulmu a Zichovicíchf'), nejvyššího sudího zemskýho atd.,
ysoce urozenýho pána, pana Alše Ferdinanda Vratislava hraběte
Mitrovic, pána na Lnářích atd., urozeného a statečného rytíře

ana Františka z Šaidlem atd., dne 6. března se začal a dne
9. srpna se dokonal, na němž mezi jinými také tyto věci sne
ané byly:

K pomoci a k obvěnění i k vejpravě Marie Eleonory, arci
něžny rakouské, sestry Leopolda I., císaře a krále českého, která
ráli polskému Michalovi Wišňoweckýmu zasnaubena byla, čtyryceti
síc zlatých rejnských stavové dali.

Ostatní věci tak jak v předešlých sněmích svolené byly.
Bohuslava někdy manželka urozenýho pana českýho jmenem

věstona, špitálu sv. Františka Serafínskýho blíž mostu pražského

') K zlom kovým číslům zde položeným podotýkame, aby snad věc
apochopitelnou býti se nezdála, že 16 chalupníkův, podruhův neb podobných
n obyvatelův vesnických počítalose za jednoho usedlého, a tudíž při všech
mskripcích tehdejších objevují se zlomky.

') Snad Zichovice v Prach.
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svan ves, dvě míle od Prahy ležící, Větší Černnc, jinak Chermicz,
také Tursko nazvanau, 1244. roku darovala a tu svan štědrotn
nejenom svýho sekrytn přitisknutím, ale také mnohými svědky
potvrdila, jichž jména následují: Peregryn, někdejší biskUp pražský,
Arnold, probošt pražský, Tobiáš, arci-jahen pražský, Zbraslav, místo
šeňk neb číšník královský, Mladota, syn Bohnšův, Rudolf z Kebla,
Matěj z Rosalovic a jiní mnozí, a to se roku 1244 dálo; což také
Vácslav IH, král český šestý, roku 1253. potvrdil i také papež
Řehoř IX. roku 1239.

On král Vácslav v tom svým listu roku 1253. psaným
o vesnici Kralupy řečenau také tato slova dokládá: Ves Kralupy
nad řekau Vltavan, kteran Kamprosius (sic), měštěnín pražský,
neSpravedlivě sobě přivlastnil, když byl podkomořím máti naše
královny Konštancie, a protož ji, Kralupy ves, špitálu blíž mostu
pražskýho, v Praze Starý stojícímu, na věčné časy 8 vším příslu—
šenstvím potvrzujeme, poněvadž oni od nás, ani od našich předkův,
ani potomkův ta ves Kralupy jmenovanýmn Kampnosiusovi (sic),
ani od žádnýho jinýho dána'a postanpena nebyla, a on Kampnosius
nikdá at žádného práva na ní více nepohledává, pod uvarováním
naší nemilosti královské.

Nacházím, že křižovníci pražští, blíž mostu v špitále bydlící,
od arcibiskupa pražského 1377. kaupili tu ves Kralupy, která
jakým spůsobem do jeho rnkauch se dostala, nenacházím o tom
žádnan památku.

Městečko Krembs domácím ohněm celé shořelo.

Léta 1671. Sněm obecní na hradě pražským v přítomnosti
císařských a královských pánův komissařův: pána, pana Hum
brechta Jana svaté římské říše hraběte Černína atd., pána, pana
Františka Voldřicha ze Vchynic a z Tetova atd., urozeného
a statečného rytíře Lamberta Hřebenaře z Harrachu na Žrnči,
J. Cské a Kské Mti raddy, královskýho místodržícího apodkomo—
řího v království českém, dne 9. března se začal 3 dne 8. čer
vence zavřen byl, na němž o vymejtení silnic, o třiceti tisíc
zlatých rejnských na pevnění Prahy a Egrn i o jiných věcech
jednáno & svoleno bylo.

Na vížkn kostela sv. Vojtěcha Většího v Novým Městě
pražském, v místě od starodávna v Kalabrii neb v Jirchářích
nazvaném, postavila se nová báně měděná pozlacená a ta když
se léta 1720. dne 18. aprile měsíce dolů vzala, v ní se následu
jící památka na pargamenu našla, kteran napsal tehdejší té osady
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svato—Vojtěšsképan farář Matěj Benedikt Boleluck ý z Hradišt,
a ten nápis do té báně tehdáž vložil; jest pak ten nápis tento:

DIVo ADaLberto gratItVDInIs ergo posVIt posterItas; to
jest: Svatýmu Vojtěchu k větší cti z povinné vděčnosti postaviti
dali ctitelové potomci osadní.

Byly také na tom pergamenu psaná jména tehdejšího pana
císařského a královského rychtáře, pana primasa, p. p. raddních,.
starších obecních, desíti saudcův, šesti-panských auředlníkdv
a jiných při domu raddním Nového Města pražského auředlníkův
a slaužících, kteří při obnovení téhož 1671. roku dne 14. čer
vence dosazeni byli a potvrzeni. Bylo jich všech 114 na tom
pargamenu psaných, z nichž v létu 1720. ani jediného při živo
bytí víceji se nenacházelo. Po těch jmenách tento latinský nápis
doložen byl:

VIVe Deo sanCte ADaLberte et tVos protegenDo foVe:
Buď živ s Bohem sv. Vojtěchu a tvý ctitely opatrovati a za ně
se u Boha přimlauvati rač.

Aby ta památka na delší časy trvala, ten nalezený parga
menový list zase do nové báně, která dne 14. máje měsíce roku
1720. na tu vížku kostelní postavena byla, byl vložen a k němu
nový s jmény všech pánův raddních i přináležejících přednějších
auředlníkův atd. přiložen jest s tímto vinšem nápis:

SIt DIVo ADaLberto VLterIor gratItiVDo a Chara poste—
rItate; to jest: Svatýmu Vojtěchu at další vděčnost prokazují
milí jeho potomci a osadní.

Vížka nad kostelem sv. Vojtěcha Většího v Jirchářích všechna
novým plechem se pobíjela a dne 15. Julii července zhotovena
byla. Při tom sv. Vojtěcha Větším kostele farním v Novém Městě
pražském nová zvonice když vystavena byla, na ní 1706. roku
dne 14. října dva k novým hodinám na zvonici cimbálové za
věseni byli; větší vážil 500 liber a menší 151 lib. Zvon malý na
tý zvonici 7'/2 centnýře, prostřední 17 cent. a velký 27 centnýřův
váží. Na tu zvonici dne 30. dubna 1706. roku vytažené byly ho
diny, které dílem z důchodův téhož kostela a dílem pomocí sau—
sedův té osady svato-Vojtěšské spůsobené byly, k nimž 2 cimbály
dne 14. října přivěšeny byly, jakž jsem to již zde málo vejš
dotekl.

Nyní 1706. dotknutýho roku dne 19. máje, mezi hodinau 3.
a 4. z poledne usnul v Pánu pan Jan Bohuslav Evančický, při
české král. komoře puchalter, maje věku svého 72 leta, 10 neděl
a 3 dni, byv puchalterem královským 51 rok, 9 neděl a 6 dní.
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1671 Jan Karel Řečický v svém věku 781etým dne 1. Julii 1707.,
30333 “' p. otec nynějšího kapitolního na hradě pražském sv. Víta děkana,

1707 umřel.

1672 Léta 1672. V přitomnosti pánův císařských & královských
Sněman- komissařův vysoce urozeného pána, pana Ferdinanda Vilíma Sla

vaty hraběte z Chlumu atd., pána, pana Františka Voldřicha ze
Vchynic a z Tetova atd., a pana Lamberta Hřebenáře z Harrachu
na Žruči atd., obecný sněm na hradě pražským dne 20. listopadu
roku minulýho začatý a dne 3. máje tohoto roku dokonán byl,
kdež mezi jinými věcmi také tyto svolené byly:

Z každého kamena přespolní cizí vlny do Čech přivezené
1 zl. rejn. a 30 kr. aby se dávalo; na opravu věže, při kostele

ŠŠŽŽWĚ-sv. Víta na hradě pražském stojící, od 4 až do 5 tisíc zlatých
uci-h. rejnských svoleno bylo; o myslivosti, o farách atd., jako jindy

v předešlých sněmích.

“Flaga Dne 27. června měsíce okolo města Kolína povětří na 8 mil
dýlky a na 2 míle šířky všechno potlauklo, velké kraupy padaly
a tři jednu libru vážily.

podm Měsíce září neobyčejný vítr velký v městě Mělníce několik
' “““““ domův porazil i jednu velkau lípu, která, na jeden dům padnauc,

jej zbořila a několik osob v něm zabila.
zidupmu Byl v Praze židovský lékař velmi rozhlášený; ten 0 Panně
ffi „ŠĚSIMarii rauhavě když mluvil, do žaláře vsazen, v něm půldruhýho
" "““"" roku trval, potom za jazyk byl k planýři přibit, na to dobře přes

zada mrskán a na věčnost z dědičných zemí císařských vypověděn.

1'673 Léta 1673. Stavové čeští císaři Leopoldovi, králi svýmu,

dra-mumlgmkdyž on sobě arciknížete inšprugského neb tyrolskěho Ferdinanda
jal :::nzol-Karla a Anny Medices, knížete florentskýho dceru, Klaudia Feli

' citas nazvanau, za manželku dne 15. října bráti měl, padesáte

ma skasvat-tisíc zlatých rejnských k svatbě, která dne 15. Octobris v Gracu
.“sz „. držána byla, darovali. A nejvyššímu purkrabímu pražskýmu, který
ÍĚÉ'I'ĚEQZdo Grácu, města štyrského, k tomu svadebnímu svátku z Prahy
"““““ odjel, aby tam od stavův českých povinný vině učinil. sedum tisíc

zlatých rejnských dáti svolili. — Dítky z toho manželstva malo
nížeji se jmenují.

Sněmvm. V přítomnosti vysoce urozenýho pána, pana Humbrechta
"' Jana Černína hraběte z Chudenic atd., vysoce urozenýho pana,

pana Michala Osvalda hraběte z Tunu, pána na Klášteře, Felixburku,
Žehušicích a Pětipsích, královskýho místodržícího atd., urozenýho
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a statečnýho rytíře pana Daniele Pachty z Rajova, na Liblici,
Bosyně, Valtýně. a Nové Vsi atd., purgkrabího kraje Hradeckýho,
kraílovskýhomístodržícího, sněm obecný dne 24. října léta minu
lého začatý, dne 6. února tohoto roku zavřen byl; na něm mimo
jiných obyčejných věcí také tyto svolené byly:

Poněvadž pan arcibiskup pražský Matauš ostatek stavení
kostela sv. Víta rozmnožiti se prohlásil, skrze kterýžto nový díl
téhož kostela také věž při něm stojící (na jejížto samau správu
zedníci a kameníci jedenácte tisíc, sedum set, třiceti a šest zla
tých rejnských míti chtěli) a velmi porušená, z gruntu k upevnění
přijde, pročež stavové místo těch předešlých 5000 zl. rejn. k ozná
menému upevnění té věže 8000 zl. rejn. dáti svolili. — NB. Ta
pak věž v létu 1541., když kostel sv. Víta shořel, od toho ohně
k straně půlnoční velkau zkázu vzala a kameny se na ní od pla—
mene rozpukaly, což se dosavad spatřuje.

Při každých clech & mejtách aby pořádné tabule celné
imejtné pro povědomost jednoho každýho vyvěšené byly atd.
atd. atd.

V městysi Austí nad Velkau Orlicí řekau v kostele farním na.
malým oltáři po levý straně, když se do kostela vchází, spatřuje
se na dřevě malovaný, mezi čtyrmi angely starodávní obraz Panny
Marie, Ježíška nesaucí, kterau také dva angelové vzhůru vznášejí
a jest o ní starodávní pověst, že když v časích válečných, za pa
nování Jiřího Poděbradského, krále českého, léta 1468. Uhři do
Čech Vpadli, veliké škody činili a také celé to městys Austí
spálili, nenadále viděli, že farní kostel v celosti uprostřed tak
velkého ohně státi zůstal. I navrátili se někteří z nich a ten

kostel také Spáliti mínili; ale přijedauce k němu, spatřili nad
ním obraz Panny Marie, který také, když ten kostel oni laupili,
bezbožně třími kulkami prostřelili, v oblacích se vznášeti, z čehož
velmi přestrašeni, k svým se navrátili a ten kostel nezapálili. Ty
od nich tomu obrazu učiněné rány dosavad se spatřují. -— Pro
další toho všeho památku, k tomu obrazu tohoto 1673. roku při—
psán jest následující nápis, který také tento 1673. rok vy
podobňuje.

ZázraČnI PannI obraz, kterI se naD MIeštIanI WznúšeL- a
skrze VhrI ranIen jest.

Rythma: Tys' Panno měšťany chránila,
proti pohanům bojovala;
chraň nás před hlízau, válkau, hladem,
od nepřátelův ať nepadnem.

Beckovského Poselkyně II. 8. 31

1673

Daň na stav
voní kostela.
i věžo sv.

Víta.

1541

Austí apilili
Uhři.

1468

Kostel ne
shořel .

Nápis na
obraze Pan

ny Mario.
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K půlnoční straně téhož městys Austí více nežli na velkau
"153.533 míli spatřují se od starodávního zámku Podenšteina při řece
jinak Potu

min.

End Litice.

1468

Malý, jinak Vzteklý Orlici, na vysoké skále, na skalnatým pro
stranným vrchu zříceniny a v nich také kostelní zdi porušený;
do toho zámku nejvejš spíše nežli se vešlo, skrze šesterau bránu
jíti se muselo, a ten zámek trojí pevnau zdí byl ohražen, na
jehožto zříceninách spatřil jsem v kamenu vytesanau hlavu zu
brovau neb divokýho vola, erb totižto tehdejších pánův z Pern
šteina. Jest na tom zámku hluboká studnice.

Od toho zámku Podenšteina, jinak Potnšteina, k východní
straně když se jde, spatřuje se mezi lesy na vysokým skalnatým
vrchu starodávní zámek, před časy sice zkažený, ale zase před
nedávními lety opraven i střechami přikrytý, hrad Litice nazván;
do jeho vnitřnosti spíše nežli se vejde, skrz čtverau bránu jíti se
musí a má dvojí pevnau zeď. Na první bráně (při ní pro pěší lid
jest také malá branka a u těch obauch bývaly někdy zdvihací
mosty), když se do ní vjíždí aneb vchází, po levý straně jest
v kamenu vytesaná mužská hlava, nad ní sedí kamenná mužská
osoba a drží v ruce nápis, který však velmi jest porušen a nemůže
se čísti. Nad tau mužskau osobau jiná stojí osoba mužská v ka
menu vytesaná, držíc v ruce kladivo a ním tepe kámen. — Po
pravý straněna tý bráně spatřují se čtyři v kamenu vytesaní
erbové: první erb jest dvauocasatý lev, druhý erb jest orlice
s jednau hlavau, třetí erb má půl dvauocasatýho lva a pod tím
lvem jest díl městské starodávní zdi s třemi stříhranci (sic), jací
se na starých baštách i na starých zdích městských nejvejš dosa
vad rozdílně i rozdělení spatřují; v čtvrtým erbu Spatřují se tři
toliko linie neb čáry. — Nad tím čtverým erbem jest v kamenu
vytesán tento nápis: A. D. MCCCCLXVIII. Rex Georgius. Léta
Páně 1468. Král Jiří. — Pod těmi čtyrmi erby jest vytesán také
nápis, však pro jeho liter od deštův porušení čísti se nemůže.

Ten dosti velký vrch skalnatý, na němž ten zámek stojí,
jest celý při tý řece Vzteklý Orlici, proto tak řečené, že svým
prudkým tokem o kamení, kterého se v tý řece mnoho nachází,
se obráží a velké šustění, chramoštění a hučení vydává. Ten vrch
[jest] veskrz při zemi tak skrze celau tu skálu vysoko i široko
prolámaný, že skrze tu prolámanau díru ten celý vrch projetí
může dost velký vůz senem neb slamau vysoko i široce naložený.
Tau prolámanau dírau, kterau pracně, jak se od starodávna povídá,
zajatí Turci prolámali, předešlých časův tok svůj měla ta řeka
Orlice, která nyní okolo toho velkýho vrchu svůj tok má, na
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pstruhy, vokauny, mřeně, praudníky, miky hojná. a aurodná.. — 1573
Do toho zámku Litice Jiří Poděbradský, král český, své téměř
všechno zboží a klenoty svézti a tam je pilně opatrovati dal,
když Čechové proti němu se sílili.

Na jednu míli od vejš jmenovaného městys Austí nad řekau, Hradpm;
Velka Orlice řečenau, spatřují se starodávního zámku, Žambach Z'mPBCh'
nazvaného, na skalnatým vrchu zříceniny, který byl někdy z tesa
nýho kamene velkýho vystaven. V těch jeho zříceninách stojí ne
tak dávno vystavená. kaple, na jejížto starými kamennými veřejmi
stojí 2 kamena vytesaný kříž; po straně pravý toho kříže jest
kamenný erb, čtyrmi čárami přetažen a nad ním čepice jako z peří
způsobená. a jako nějakým opasadlem svázaná. — Po levý straně
téhož kříže spatřuje se také ten erb čtyrmi čárami přetažený
a při nich v jednom poli pět jetelův jest vytesaných, nad kterýmžto
erbu také se spatřuje čepice převázaná, však na jiný spůsob, nežli
jest čepice předešlá, tesaná a vypodobněná. — Nějaký Mikuláš
z Potnšteina a z rodu pánův z Žampachu byl léta 1381. staro- 1881
boleslavský archi-diaconus aneb arci-jahen a nesl v svým erbu
pět červených růží. Pan Putha Žampach z Potnšteina byl pro
boštem olomauckým, potom také biskupem monasterienským, jakž
vysvědčují to památk y kostela olomauckého 1361. roku. O tom 1361
rodu píše Paprocký v knize své mezi rodmi českými na stránce
345. itaké v Zrcadle moravském na listu 148, na stránce 2.
Také Hájek v své Kronice české na rok 1306. na listu 274. na 1306
stránce 2. -- Paprocký v obauch svých knihách vypodobňuje erb
téhož rodu.

V kostele na Nebevzetí Panny Marie 11Františkánův Bosákův xm, , B„
v městě Bechynipan hrabě Jan Norbert z Šternberga dal nákladnau cm;;?
kaplu vystavěti pod jmenem Ukřižovaného Krista Pána a Rodičky “3239"
jeho Marie Panny, na které spatřuje se dost velký egyptský kámen
červený s bílými očky, na němž tento latinský nápis, jehož slova
dobrým zlatem jsau potažena, od každého se čísti může, kterážto
slova 1673. rok dvojnásobně obsahují v sobě:

Vero DoLorVM VIro ChrIsto IesV et sIne peCCato orIgI- mpi.Dnaty
naLI ConCeptae VIrgInI, peCCatorVM rergIo.

Dal také on Jan Norbert proti velkýmu oltáři a proti té
kapli vystavěti krásnau modlitebnici i kazatedlnici, také velký
oltář v tom Františkánským kostele bechynským léta 1674. posta— 1674
viti dal, v kterém také kostele bechynským pod kaplau Umučení
Božího tělo jeho odpočívá a radostného z mrtvých vstání očekává.

31*
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1673 Tohoto 1673.- roku, také 1675., 1678., 1683. a jindy častěji

123331330obraz Bolestné Panny Marie v Bechyňským kostele Františkán
Ol'fifgfmě'ským, obraz totiž obecně nazván Bolestné Panny Marie Větší,

;ng viděn byl od mnohých světských, také od duchovních osob často
gig, kráte v tváři se měniti. což potvrdili také nejenom svým dobrým

33:13:33; jmenem, ale i přísahau 1).

mít “iw Leopold I. s manželkau svau druhau, Klaudia Felicitas na
amišovšufi.zvanau, následující zplodil dítky, jenž byly:

zem-. Anna Maria Jozefa Theresia Antonia Dominika Xaveria
1674 Dorothea dne 1. září 1674. zplozené, téhož roku dne 12. prosince

umřela; Maria Jozefa Klemencia Anna Gabrielis Antonia Františka
1675 Dominika Theresia Eva Placidia dne 11. října 1675. roku naro
1676 zena, dne 11. července léta 1676. umřela.

33111353“ Dne 9. ledna hrom do mělnickýho domu raddního udeřil
shořel. a zapálili spálil. — A v Mladé Boleslavi velký vítr z kostela

3332215.. farního střechu shodil a věž porazil.
"il“rŠÍii.po' Léta 1709. dne 9. srpna měsíce celé městečko Dux nazvané,
030339“ mimo kostela a zámku shořelo.

1709

1674 Léta. 1674. V přítomnosti Jeho Cské & Kské Mti pánův
Sněmvm. komissařův vysoce urozenýho pána, pana Joachyma Jana Slavaty,

" svaté římské říše hraběte z Chlumu a z Košumberka, vladaře
domu Hradeckýho, pána na Hradci Jindřichovém, Telči, Stráži,
Nové Bystřici, Žirovnici, Červený Lhotě, Vřesný, Mníchu a Hans—
pachu atd., nejvyššího sudí dvorského v království českém atd.,
vysoce urozeného pána, pana Františka Ignáciusa sv. římské říše
hraběte z Rozdražova, pána na Blatný atd., J. M. Cské a Kské
raddy & saudce zemského v království českém atd., také urozeného
a statečného rytíře Lamberta Hřebenáře z Harrachu na Zruči,
Jeho Cské a Kské Mti raddy, královského místodržícího a pod
komořího v království českém atd., sněm obecný v Praze dne
2. prosince začatý, dokonán byl dne 10. dubna roku přítomnýho.
Na něm obyčejné věci svolené byly.

sumbole. Svatá, cesta z Prahy do Staré Boleslavě mnohými zděnými
:ií"zki>£; kapličkami, malováním okrúšlenými, počala se ozdobovati, které
" "“““ také v české i v německé řeči jest vytištěnac), také obrázkami

ozdobena. Jest těch kapliček neb pobožných stavunkův pautnických

1) f'plný titul spisu Labeova in margiue citovaného viz a J ung—
manna V. 1188 b.

") Jungmann V. 1181. a 1210.
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čtyryceti a čtyry, podle počtu titulův litanie Lauretánské, na nichž
vymalované jsau zázračných obrazův Panny Marie v Čechách podo
bizny, také život sv. Vácslava i rozličných pánův erby. Jedna
kaplička od druhé kapličky na tý svatý stare—boleslavský cestě
tak daleko stojí, jak daleký neb jak dlauhý jest most pražský.

Jan Norbert z Šternberka v kostele na Nebevzetí Panny
Marie 11 Františkánův Bosákův v městě Bechyni postaviti dal
velký oltář a jiné mnohé věci kostelní tomu kostelu daroval.

Měsíce června devět domův shořelo v městě Český Lípě.
Dne 5. července osoba ženská mužské šaty oblekši, vydávala

se za tovaryše krejčovskýho, tak dlauho přitom řemesle s jinými
mužskými pracovala v Praze a živa byvší s jedním svým kalánem,
spolutovaryšem krejčovským tři leta u jednoho mistra, tři děti
porodila, také je zabila. Tý domnělý osobě mužské, jež byla ženská,
kat kůl špičatý skrze srdce prohnal a ten kalán její, co s ní
hřešíc Boha hněval, byl stat a do kola vpleten.

Židovka v Mladé Boleslavi navedla dvě osoby mužské, aby
jednu děvku, která svýmu pánu peníze ukradla a je v zahradě
zakopala, když ona pro ně půjde, aneb je z toho místa zakopa—
ného vyzdvihne, za almužnu prosili. Oni to učinili a když od ní
nemohli nic dostati, rychle ji do nejbližšího potoku vhodili a peníze
z kapsy již utopená děvky vzali.

Léta 1675. V přítomnosti pánův komissařův: vysoce uroze
ného pána, pana Františka Voldřicha ze Vchynic a z Tetova, pána
na Chlumci, J. M. Cské & Kské raddy, komorníka, královskýho
místodržícího a presidenta nad appellacemi atd., vysoce urozeného
pána, pana Jana Františka hraběte z Vrtby, pána na Křimicích
&. Črbivě (sic), vicepresidenta komory české atd., a statečného
rytíře Lamberta Hřebenáře z Harrachu atd., sněm obecný v Praze
dne 20. listopadu začatý, dne 8. června tohoto roku zavřen byl.
Na něm podobně toliko věci obyčejné byly svolené.

Matauš Ferdinand z Bilenbergu od rodičův sprostých a. chu
dobných v markrabství moravském v městys Rejhradě, něco více
než jednu míli od města Brna vzdáleném, léta 1618. byl zplozen
a jsa on již mládeneček, do Čech se dostal, kdež v Braumově
u velebných otcův duchovních řádu sv. Benedikta až do šestý
školy chodil a nejenom v literním umění, ale také v dobrých
cnostech a pobožnostech tak prospěšně se cvičil, že z ohledu jeho
umění i dobrých mravův on do téhož řádu tam v klášteře brau
movském přijat byl a léta 1638. duchovní oděv přijal, odkudž po

1674
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486 Kap. XXI. Zásluhy arcibiskupa Matouše.

vystálým noviciátu do Holomauce byl poslán, kdež do vyšších
škol na cvičení chodil. Z Holomauce do braumovského kláštera
svého se navrátiv, tam horlivým kazatelem i také brzo potom
převorem téhož kláštera učiněn byl. V té převorské důstojnosti
tak chvalitebně svau povinnost on konal, že léta 1649. u sv.
Mikuláše v Starém Městě pražském za opata vyzdvižen, ano také
klášter sv. Jana v Skále, k řádu sv. otce Benedikta náležející,
tři míle od Prahy, k opatrování a k otcovské péči jemu přidán
byl, kdež on kostel pod jmenem téhož svatého z gruntu tak, jak
posavad se spatřuje, vystavěl a hrob sv. Ivana paustevníka i jméno
jeho slavně učinil, když téhož sv. Ivana život pilně sepsal, jej
k vytištění dal a jej Leopoldovi, uherskému králi. při jeho na
české království korunování, připsal a obětoval.

Když pak v Čechách po všech místech usedli heSpodářové
spisovati se měli a k tomu od všech stavův nařizovali se muži
v hospodářství dostateční, stav duchovní téhož Matauše na místě
svém komissařem učinil, při kteréžto práci on velkau pilnost
a rozvážlivost prokazoval. — Biskupství králo-hradecké v Čechách
když vyzdviženo bylo, on Matauš na to biskupství první biskup
léta 1659. v neděli Dmžebnau dosazen byl a to biskupství jako
království věrný pastýř chvalitebně deset let řídil.

Vejšeji potom sláva pověsti jeho velké vystaupila, když on
2 biskupa králo hradeckýho učiněn byl arcibiskupem pražským, ku
kterémužto arcibiskupství on léta 1669. dne 4. měsíce máje do
Měst pražských slavně přijel, jehož důchody svau snažností zlepšil,
když statek Lauňovice k témuž arcibiskupství připojil. Dům arci
biskupství dle možnosti své dosti nákladně obnovil, který potom
náměstek jeho Jan Fridrich z Waldsteina tak, jak se dosavad
spatřuje, zjinačil. Též také léta 1673. dne 3. září v přítomnosti
J. Cské Mti Leopolda I. grunty pro rozšíření kostela sv. Víta na
hradě pražském okolo hrobu sv. Vojtěcha založil i také zdi dosti
vysoko vyzdvihl, aumyslu jsa, z svých vlastních arcibiskupských
důchodův to celé kostelní stavení vystavěti; ale jsa předešen
smrtí, témuž stavení konec učinil, jehožto zdi od téhož Matauše
vystavené dosavad se spatřují v tom spůsobu, v kterém od něho
zanechané byly. Vyžádal on od Svatosti papežské, že na den
vejroční slavnosti sv. milého Vácslava církevní hodiny od ducho
venstva o tom svatým se říkají i také o něm obzvláštní mše svatá
se čte. Hrob téhož sv. mučedlníka a dědiče českého mramorovým
kamenem, i oltář z gruntu ozdobil a vystavil, jej posvětil &stříbrnými
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svícny, též stříbrným sv. Vácslava obrazem, který na jeho hrobě
stojí i jinými stříbrnými statuemi neb obrazy obdařil.

Když pak věku svého 57 let počítal s. v jeho pravém ramenu
čím déle tím více vodnatedlnost se rozmáhala i jemu velikau
bolest, kterau on však trpělivě snášel, působila, ano také to ra
meno zapalovati se počalo, k Bohu vzdechl těmito slovy: „Pane
Ježiši Kriste, mé potěšení & má naděje k věčnému živobytí! vidím,
že dalšího živobytí naději žádnau na tomto světě nemohu míti,
učiň se mnau, jak se ti líbí; nebot já hotov jsem a man vůli
s vůlí tvau ve všem srovnati chci.“ — Jeho poslední hodinka
z světa vykročení když se přibližovala, nic víceji na své mysli
neměl, jako nejsvětější jméno Ježíš, které on velmi často s velikau
pobožnosti opakoval a jsa již všemi svátostmi na cestu věčnosti
zaopatřen, přistojíci duchovní otec do uší mu, když ho již smy
slové opouštěti počali, hlasitě mluvil, řka: „Habeat Jesum in
corde“; at má Ježíše v srdci! Jemuž on zřetedlně a potěšitedlně
odpověděl: „In corde et ore“; Já mám mého Ježíše jak v srdci,
tak i v ústech. ——Na to dne 29. měsíce dubna v pondělí okolo
hodiny desáté, léta 1675. času nočního duši vypustil a. jí Stvo
řiteli svému odevzdal, který šest let bez šesti dnův arcibiskupství
pražské pečlivě řídil. V tu hodinu, kterau duše jeho z těla na
cestu věčnosti šťastně vykročila, nad jeho knížecím domem uká
zala se nad jiné všechny velmi jasná hvězda, též také kule ohnivá,
což oboje k kostelu svatého Víta velmi pomalu přímo se táhlo
a od mnohých hodnověrných osob vidíno bylo. Po smrti jeho tělo
odevřeno bylo, z něho srdce vyňato a v kapli sv. Vácslava na
hradě pražském u noh jeho sv. těla bylo pohřbeno; střeva pak
9. jiné vnitřnosti těla jeho v kostele sv. Mikuláše v Starém Městě
pražském složené byly. Tělo jeho když se z Prahy do Braumova
vezlo, je šest set žebrákův skrze Města pražská vyprovázelo, tak
jak on za svého živobytí žádal; každý pak ten žebrák nesl tehdáž
v jedný ruce rozsvícenau svíci a vdmbý ruce nesl růženec Panny
Marie, který se oni všichni po cestě modlili; potom pak každý
ten žebrák dle kšaftu devět krejcarův almužny dostal.

On Matiáš, arcibiskup pražský, když život sv. Ivana sepsal
i také jej tisknauti dal, při konci té knížky z následujících věcí
doložil také některé:

1. Nachází se v kostele sv. Jana Křtitele, jinak v Skále neb
v jeskyni sv.Ivána, při klášteře Benediktinským naproti kostelním
dveřím jeden kámen, na který se ten sv. Ivan paustevník, když
on od pastýřův mnohými ranami až do krve ubit byl, všecken
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1675 okrvácený posadil a ten kamen on tau krví svau svatau tak hojně
okrvavil, kterau také ten kámen tak silně do sebe vtzihl, že
žádným spůsobem odmýti ona se nedá i také do dnešního dne
čerstvá a v své barvě neporušené pozůstává, jako by na ten kámen

31:11;2:3; ona nedávno vylita byla. — NB. V prvním dílu Kroniky české.
“52:3“ Poselkyně starých příběhův českých nazvané, na stránce (sic)

doložil jsem o jednom malým kamenu, kterým sv. Ivan od jednoho
selského neznaboba, když se od Bořivoje, knížete českého, z Tetína
do své jeskyně skrze hustý les on svatý Ivan navracoval, tak
nelitostivě na tý svý cestě v hlavu byl udeřen, až ten ruční neb
malý kámen svau krví, z té rány hojně tekaucí,okrvavil, kterýžto
malý kámen ještě za panování Rudolfa II., císaře římského, českého
krále, okrvavený se nacházel, ale kam on se podél, věděti se
nemůže.

„33331 2. Nachází se v témž kostele díra jedna, do který sv. Ivan
“'- svau hlavu před bitím & ranami bezbožných pastýřův skrýval, do

kteréžto díry nejenom obecný lid, ale také urozené osoby, bolest
hlavy cítící, hlavu svau vkládávají a od její bolesti osvobozeni
bývají.

Zmrfešiko- 3. Jeho svatých kolen znamení, také i noh jeho šlápěje
v tvrdý skále, jako v nějakém vosku vytisknuté Spatřují se k vel
kému podivení všech příchozích, které také oni pobožně líbávají.

ngfn- 4. Nachází se téhož sv. Ivana kamenné, aneb na tvrdý skále
prostranné lůžko, na kterém on stareček umdlený odpočívával, na
které také pobožní pautníci a zvláště nějakým svého těla neduhem
obtížení někteří se sázejí, jiní, po které straně bolest na svém
těle trpějí, na tu bolavau stranu se na to lůžko kladau, s nadějí
nabýti dobrýho zdraví, kterého také velmi mnozí nabýv.ají

Dir—n"Wo 5. Nachází se v tvrdý skále dír,a kterau prorazil zlý duch,
odzlrhedu když ho sv. Ivan zaklínal a z tý jeskyně skalnaté vyháněl, a jest

o tý díře starodávní pověst, že ona se zazdíti nedá.

53911133? 6. Studánka blíž toho kostela, v který zlý duchové svau
požehnanělázeň měli & svatýmu Ivanu, na modlitbách trvajícímu, překážku

činívali, dokad on je z toho místa i z jeskyně mocí toho kříže,
který od sv. Jana Křtitele, ztoho místa již jinam odcházeje,
dostal, štastně zahnal. Tu pak z té studánky vodu mnozí pautníci
proti bolesti očím, také proti jiným neduhům užívají.

Matiáš, císař s císařovnau, manželkau svau po korunování
navracujíce se z města Řezna, nejenom to svaté místo pobožně
uctil, ale také obdaroval, když rameno sv. Ivana do nejčistšího
stříbra dal vsaditi a okrášliti, které se pobožným pautníkům
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k uctění začastě vystavuje, ukazuje a k políbení dává. Manželka 1675

pak jeho Anna, císařovna, k hrobu tam v kostele sv. Ivana v Skále 3333132;
alabastrový oltář postaviti dala. Arcikníže rakauskě Leopold, busvolvm
císaře Ferdinanda III. bratr a císaře Leopolda I. strejc, hrob Hrobozdo
sv. Ivana červeným aksamitovým kobercem okrášlil. bm'

Legat krále španihelskýho, k císaři Rudolfovi II. do Prahy gig; ggg;
poslaný, jmenem Guilielmus a s. Clemente, Vilím od sv. Klimenta miobohnan
nazvaný, k počestnosti sv. Ivana dal postaviti v tom kostele oltář
i hrob jeho mistrovskými železnými mřížemi dal obehnati a ozdobiti.

Na den sv. Jana Křtitele povodeň veliká, jaká. snad v Če- ŠXŠÍCŠQŠ
chách nikdá. nebyla, všeliké škody v Městech pražských iv jiných “'
českých'místech, kudy ona svůj běh měla, spůsobila. Té povodně
vysokost dosavad se spatřuje při mlejních staro—pražských blíž
mostu i také při jiných blíž řeky Vltavy ležících místech.

Při slavnosti sv. Jiří byli v Čechách 1359. velicí dešťové, 1359

z nichž řeka Vltava nad Prahau i v Praze tak se rozvodnila, že IŠĚÍĚŠÍ
v Starý Praze až na první stupeň kostela kanovnickýho sv. Miku
láše (při němž nyní duchovní bratři zákona sv. Benedikta bydleji)
sahala a tomu začatému dílu nového mostu velkau překážku
i škodu učinila a most, kterýž byl sice kamenný, ale nízký, od
Jithy, královny české, vystavený, v noci před sv. Blažejem na Mostpraz
čtyrych místech ta povodeň protrhla tak mocně a škodně, že ho ŠŽ'ŠĚĚÍŠŠÍ
sotva díl čtvrtý stati zůstal 1342 (Sie). Toho také roku všechny 1333
jezy a mlejny ta povodeň nad Prahau i pod Prahau pobrala, také
mnoho vesnic s dobytky a s lidmi odnesla. Mnozí lidé na vyšších
místech stojící, viděli s velkau žalostí, jak mnoho celých domův
plyne a lidé z oken vyhlédajíce neb na střechách sedíce, za pomoc
žádali. Mnoho také dětí s kolíbkami plynulo a žádný jim ven

z vody pomocti nemohl. Také tehdáž 1342. roku to rOZVOdněníŠia'ÉŠkyŠÉř;
most drážďanský, jenž stál v Labi řece, vzalo. Porušila.

Podobně 1359. roku povodeň ta vysoko do kostela sv. Valen- 1359
tina v Starém Městě pražském vstaupila, okolo něhož ležící grun- 35033353
tové nazívají se Smetištka; i také dosahovala na Ryneček farního nh—
kostela sv. Linharda & ťo okolné prostranství neb Ryneček jme- „m,-„,
nuje se ryneček Hořejší, jinak v Kuchynkách. Blíž kostela sv. Žíťjíí'šťř'
Valentina ryneček jmenoval se Dolejší ryneček. ““*““

Jan, biskup pražský toho jména IV., znamenaje častěji přes Mo„ „
Labe řeku mnohá nebezpečenství na přívoze býti, proto že na tý ÉQŽŠLŽ
řece mnoho lidu častěji se utopilo, most kamený přes tu řeku
Labe řečenau vlastním nákladem svým dal vystavěti, který v sedmi
letech vystaven byl, daje schválně jednoho zedníka z Říma k tomu
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1675 dílu přivésti, jemužto mostu, potom když on byl dokonán, žádný
most v Čechách, mimo mostu pražskýho, podoben & roven nebyl;
jeho nyní toliko některé zříceniny se spatřují. Týž zedník jmenem
Vilím, z Říma příchozí, Vlach rozený, jednu toliko barku při tom
mostě vystavěl, ostatní pak barky a celý most Čechové zedníci

k21:11:33“1331111vystavění,kteří lehce to dílo pochopili. Při konci toho mostu vy—

'ÍLĚŠŠĚDÍ'stavěl on Jan, pražský biskup, slavný špitál & jej kanovníkům
řeholním sv. Augustina k Opatrování dal, kteří také v klášteře
raudnickým, od téhož biskupa vystaveným, bydleli. Do toho špitála
chudí a nemocní lidé z panství raudnického, které tehdáž k biskup
ství pražskému všechno i město Raudnice přináležela, bývali při
jímáni a jim pokrm, nápoj, oděv i jiné potřebné věci z kláštera
těch kanovníkův se dodávaly.

JÉŽE'eŠoŠÍ'- Již jmenovaný biskup pražský Jan toho jména IV. začal
von, ' v Starý Praze kostel sv. Jiljí stavěti, jejž Arnošt, arcibiskup
1343 pražský, roku 1343. dostavovati počal a jej dostaviv, dal při něm

krásnau a velmivysokau věž postaviti, která potom od hromobití
porušena a v zříceniny obrácena byla. Erb téhož Arnošta i jeho
předka Jana nad kostelními téhož sv. Jiljí dveřmi dosavad se
Spatřuje na zdi vypodobněný. Jana jest hrožen vinný & Arnošta
jest poloviční kůň bílý. K tomu sv. Jiljí kostelu uveden byl pro
bošti kanovníci z hradu pražskýho od svatého Víta, ku kterýmužto
kostelu tehdáž přináležívalo jus patronatus farního kostela příbram—

1371 skýho, také i hradištskýho. Ten sv. Jiljí kostel 1371. v neděli
posvěcen.čtvrtau po slavnosti Velikonoční skrz Jana, pražskýho arcibiskupa,

byl posvěcen.

DĚÍIIMMYEĚ- Kapla sv. Maří Magdalény v Starý Praze, Jerusalém nazvaná,
31.3.1533—předešlých let stávala, což následující památka potvrzuje: die 22.

' Junii (annus non est appositus in Erectionum libris) plebanus

ŠÝ'ĚŠuĚFŠss. Philippi et Jacobi Majoris civitatis Pragensis consentit, quod
sěííljuiifnfc.capella sanctae Mariae Magdalenae dicta Jerusalem situata sit

in parte loci, qui est de limitibus ecclesiae suae ss. Philippi et
Jacobi, et promittit, quod nunquam contra eam velit de jure venire.
Item concessit, ut7 domus (incipiendo a domo d. abbatis Cladru
biensis) cum omnibus juribus et cum sepultura eidem capellae
applicentur, sed excipit, ne ullus alius ex residuis partibus paro
chiae suae apud hanc capellam s. Magdalenae sepeliatur, nisi
ipso plebano volente ac annuente. Contra statim dominus Milicius
rector ejusdem capellae s. Magdalenae promisit se censum 5 sexag.
grossorum eidem plebano daturum; ita testatur volumen XII.
Erectionum compendiatus sub litera A. 2. pag. 223. Hic Milicius
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mox 2. Augusti pro ecclesia ss. Philippi et Jacobi in Majore
civitate Pragena assignavit easdem 5 sexagenas grossorum census
annui in domibus certis Vetero-Pragensibus. Facta fuit conventio
ista tempore Caesaris, Boemiae Regis Caroli IV. circa 1370. annum.
To jest:

Dne 22. června farář kostela sv. Filipa a Jakuba v Větším
neb v Starým Městě pražském vyznává, že kapla sv. Máří Mag
dalény, Jerusalem nazvaná, stojí na gruntech a v osadě farního
svýho kostela sv. apoštolův Filipa a Jakuba a připovídá, že nikdá
proti té kaple ničehož a práva žádného pohledávati nechce a ne
bude ničehož právně pohledávati. Také on dovolil a dovoluje,
aby 7 domův počítajíce neb jdauce od domu kladrubskýho opata,
s jich vším právem a příslušenstvím, také s pohřebem k tý kapli
sv. Majdalény přináležely a přivtěleny byly, však s tau vejmínkau
dokonalauanezměnitedlnau, aby žádnýz jeho farní osadyk té kapli
sv. Magdalény pohřebován nebyl bez vůle a bez dovolení jeho
a budaucích farářův kostela sv. Filipa a Jakuba. Na to ihned
rektor neb řiditel tě kaple sv. Magdalény, Jan Milický, uvolil se
dáti témuž faráři 5 kop grošův českých neb pražských každoročně,
jakož také dne 2. srpna měsíce na jistých domích ubezpečil roční
aurok 5 kop grošův, které se musely každoročně témuž faráři
kostela sv. Filipa a Jakuba skládati a dávati z těch domův staro
pražských. Ita testatur Volumen XII. Erectionum compendiatus
sub litera A. 2. pag. 223. — Tak svědčí kniha 12. kostelních
a duchovních nadání pod literau A. 2. na stránce 223. zknihárny
kostela sv. Víta na hradě pražským.

Mezi tím kostela sv. Filipa a Jakuba farářem a Janem Mi
liciusem to porovnání dálo se za císaře a krále českýho Karla IV.
okolo 1370. roku.

On Jan-Milický, kanovník, potom i arcijahen hlavního ko
stela pražskýho sv. Víta, tu kaplu sv. Máří Magdalény v Starém
Městě pražském vystavěti dal z hampejsu nečistých osob a mnoho
takových veřejných hříšnic dobře, pobožně a čistým srdcem Bohu
slaužiti vyučil, daje jim dostatečné vyživení i věci jiné potřebné,
které tak byly živé společně a pobožně, jako panny klášterné;
nebot on při té kapli dal pro ty kajicné osoby vystavěti náležité
a pohodlné obydlí. Kde, na kterým místě a v které ulici Většího
neb Starého Města pražského stávala ta kapla a ten farní sv.
apoštolův Filipa a Jakuba [kostel] žádného znamení se nenachází
a sotva kdo takové místo ukázati může, ačkoliv dosavad nachází
se v tom Starém Městě blíž farního kostela sv. Štěpána Menšího,
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jinak v zdi městské, dům jeden nákladnický neb pivovarnický.
který se jmenuje Jerusalem a snad blíž toho domu to místo, na
kterém ta kaple i ten farní sv. Filipa a Jakuba kostel stával.

Léta 1372. císař Karel IV. na žádost některých farářův
pražských & nejvíce tehdejšího faráře tejnskýho Jana Milickýho.

- z rodu pánův Talmberkův, poručil domek obecných nečistých žen
'a děvek v Menším Městě pražským zbořiti, jemuž prve Benátln;
říkávali a do gruntu zkaziti, daje na místě tom krásnau & ná
kladnau kaplu pod jmény sv. Máří Magdalény, Afry a sv. Marie
Egyptské vystavěti, při kteréžto kapli vejš jmenovaný Jan Milický
\! Starém \Iěstě pražském v Betlemě u sv. Vavřince, kde n\ní

nymfiťg duchovní Panny v klášteře sv.Anny bydlejí, také n na Nebevzetíhorlivý
zatal.
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Panny Marie před Tejnem českau, i také kupcům německau řeči
tak horlivě slovo Boží kázal ato častěji třikrát za jeden den.
protož také samých nevěstek a nečistých žen mnoho set k sv.
pokání a k polepšení života přivedl.

Ta kapla sv. Máří Magdalény, sv. Afry a sv. Marie Egyptské
v Menším Městě pražském vystavena byla tehdáž na tom místě.
kde dosavad jedna pod těmi jmény rozšířená blíž Dominikánskýho
kláštera a sv. Máří Magdalény kostela se spatřuje.

Jan, arcibiskup pražský, léta 1378. dne 17. září od papeže
Urbana VI. učiněn byl kardinálem 12 sv. apoštolův, který pro
dostatečnější vyživení arcibiskupa pražskýho přikaupil k témuž
arcibiskupství město Hošku, hrad Helfenburg s všemi případnostmi
a ten hrad obnovil i obezdil; když ale jej zaplatiti nemohl.
odprodal svým Peldřimovským (nebot to město Peldřimov také
tehdáž arcibiskupství pražskému přináležívalo) judicium, saud za

grošův pražských. Toho hradu Helfenberg'u žádné zna
mení více se nenachází. .

Hedvika, královna polská, 1397. roku v Starý neb v Velky“
Praze dům neb kollej vystavěla a pro 12 študentův litvanskýho
národu, vnově k P. Kristu obrácených i také pro své Poláky
& pro jednoho magistra, který by těch 12 študentův jak v ctno
stech tak také v literním umění pilně cvičil, ten dům neb kollej
nadala. Ten dům v nedávních letech velmi chatrný stával blíž
farního kostela sv. Štěpána Menšího, proti domu rytířův Bechyni—
nazvaných, kterýžto dům prodán byl a nový, připojivše k němu
jiné stavení, vystaven a panský dům z něho učiněn jest; při něm
stojí dům nákladnický neb pivovarnický a jmenuje se v Jeru
salémě.

l
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Nyní dotknutýho roku 1397. Vilím stavu panskýho z Land
šteina a na Bystrý, v svým lipnickým zámku, velkau míli od
Německýho Brodu, města královského, kaplu sv. Vavřince domací
vyzdvihl za kollegiatní kostela nadal, aby děkan s šesti kanovníky
své duchovní služby konali a také své vyživení měli, při kte
rýmžto kollegiatním kostelu první děkan lipnický byl Svatoslaus
neb Svatoslav z arcibiskupství pražského dosazen. Tomu děka
novi i jeho kanovníkům dolejšího farního kostela Lipnickýho
všickny užitkové také byli přidáni a přivtěleni na věčné časy.
\'ide in libro 6 Miscellan. decadis I. pag. 134. Děkan lipnický,
také i kanovníci nasledující věci zachovati museli a sice:

Předně, aby ani děkan, ani žádný kanovník neosmělil se
jinau podobnau důstojnost, pod propadnutím té lipnické důstoj
nosti, na se přijímati:

za (1ru hé, žádný kanovník lipnický, bez vyžádané od děkana
svýho milosti a bez dovolení neosmělil se v lipnickým zámku při
svým kostelu nebyti; jestli by pak dovolení od svýho děkana na
14 [dní] dostal odjíti, má jinýho kněze, který by v kůru zpívati
a svau duchovní povinnost zastavěti uměl, schopnýho opatřiti.
Kdyby se ten kanovník v 14 dnech nenavrátil, má hned toho
svého kanovnictví zbaven býti;

za třetí, kdyby se který nějaké krádeže dopustil a u svýho
děkana v tom přesvědčen byl, to své kanovnictví také [má] tratiti;

za čtvrté, který by nějakau osobu podezřelau při sobě
měl a přesvědčen byl, má také svau prebendu ihned ztratiti;

za páté, který by do krčmy neb do hospody chodil, aneb
v kostky veřejně hrál & kostkařem trval 9.po třikráte před svědky
od děkana napomenut, polepšiti se nechtěl, jej on děkan dle své
moci může a moc má z jeho kanovnictví zhoditi;

za šesté, který by podezřelau osobu ženskau do obydlí
buď děkana, aneb také kanovníkův přivedl a postižen byl s ní
v rozmlauvání, tratí své kanovnictví tím samým aučinkem ihned;

za sedmé, žádný kanovník, také žádná přináležející osoba
mužská duchovní nemá. v domě obecným kollegiátním ani psy,
ani ptáky khonbě cvičený míti as nimi se zaneprázdnovati, méněji
aby na štvaní jezdil; také vtom kollegiátním domě hrav kostky,
ani v karty, ani jaká. jiná. podobnáanepřlslušná nemá trpena býti;

za osmé, žádný nebude žadnau zbraň, zvlášť jiným škod
livau, leda pro obranu osoby své, v svém obydlí trpěti, pod
trestáním od děkana vyměřeným;
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za deváté, vlasy stříhané & oděv na duchovní osobu při
náležející at každý nosí, také v tancích obecných a veřejných af
žádný z těch kollegiátních duchovních netancuje; takovýma děkan
at tak dlauho do kostela přístup a vchod zapoví, dokad by se ten
proviněný nepolepšil;

za desáté, děkan, také každý _lipnickýkanovník, od prvního
dne svýho auřadu a na něj potvrzení, má v tom prvním roce bě
žícím svaté kněžství přijmauti, sice tím samým, jestli by to ne
učinil, děkan svého děkanství a kanovník svého kanovnictví zba
vený bude ihned, jak ten rok první k svýmu konci doběhne;

za jedenácté, všichni, děkan i 6 kanovníci (sic) v jednom
domě kollegiatním neb v kolleji jedné af. společně bydlejí, z jedný
kuchyně, při jednom stole jídla at požívají a jim at jeden, aneb dle
potřeby také dva i víceji posluhují ti, který sobě děkan s kanov
níky svými nejlípe vyvolí k službě, mládence schopný.

za dvanácté, všickni, jak děkan tak také kanovníci,jedna
hodina když udeří, at jsau všickni pospolu v domě kanovnickým;
když udeří hodina třetí, at každý jest v svý celi neb komůrce
a kdo by hodinu zameškal, ten groš český propadne a jej dá
v pokutě a tak dlauho nebude k stolu neb kjídlu připuštěn, dokaď
tu pokutu peněžitau nesloží, která k obecnému dobrému vynalo—
žena bude;

z a třinácté, o slavnostechročních Pána Krista, totiž 0 Na
rození, o Obřezání, o Třích králích, o Vzkříšení, 0 na Nebevstaupení
Pana Krista, o Letnicích a o slavnosti Božího Těla, také o slav
nostech Marie Panny, totiž 0 na Nebevzetí, o Narození, o Očišto
vání, o Zvěstování a o Navštívení povinné budau celý hodiny cír
kevní ne říkati ale celé zpívati. V jiný vejroční církevní dni
slavný,_ jakož i na svatau Dorotu, podobně každýho dne přes
celý rok mši svatau, nešpory, komplet s antiphonau: Salve Regina,
aneb jinau dle času, které dle ustanovení církevního říkati se má,
při náležitém rozsvícení světel budau povinni zpívati; a kdo by
některau hodinu církevní z již jmenovaných zameškal a přítomen
bez důležité příčiny nebyl, jeden groš český v pokutě dáti musí
a dokud jej nesloží, k stolu tak dlauho at s jinými kanovníkami
nepřistupuje a pokrmy nepožívá, ani nápoje. Řiditeli a rektorovi
neb kantorovi školnímu at on děkan i kanovníci náležité vycho—
vání a vyživení at dají, který mládež cvičiti a v ctnostech iv po—
božnostech i v literním umění pilně cvičiti povinnen bude;

za čtrnácté, děkan i každý kanovníkpřed hodinkau svého
živobytí poslední své věci, dle libosti a vůle své, komukoliv bude
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chtíti, může odkázati a kšaít ndělati; jestli by pak kdo, buď děkan
neb kanovník, bez kšaftu umřel, tehdy to zboží, které z té své
důstojnosti nashromáždil, připadne k tomu kanovnictví všechno
k téhož kanovnictví užitku, ač sice kdyby děkan žádný kšaft ne
dělal, všechno jeho takové zboží připadne na jeho náměstka, bu
daucího novýho děkana, jehož dosazení a potvrzení přináležeti bude
arcibiskupu pražskýmu, aneb k jeho vikariusovi generálnímu konsi—
stoře Hořejší pražské, jemuž takovýho k potvrzení představovati
bude pán & držitel světský hradu a panství lipnického. Kanovníký
pak dosazovati bude sám děkan na jich kanovnickau důstojnost;

za patnácté, dolejší farní kostel lipnický a k němu nále
žející duchovní ovčičky, také kaple sv. Vavřince v zámku lipnickým
bude náležeti pod správu a pod pečování děkanovi lipnickýmu,
vynímaje právo duchovní arcibiskupu, také arcijahuovi pražskýmu
povinnované a. přináležející, neporušené, dle duchovního práva
a zvyklosti;

za šestnácté, on děkan pozornost bude míti, aby chvála
Boží, pobožnost a modlení církevní, jak denní tak noční, to jest:
jak ve dne, tak také v noci náležitě od všech a pobožně konané
bylo a jestli by který kanovník, také i jiný duchovní služebník
těch duchovních věcí neplný byl, toho a takovýho nedbalce on
děkan trestati bude mocti skutečně trestáním od církve římské
katolické vyměřeným i také arrestem, podobně i peněžitau po
kutau atd. _

Tu fundaci Wolframus, arcibiskup pražský, schválil, potvrdil,
také prvního děkana při kapli sv. Vavřince v zámku lipnickým
v Čechách 13 mil [od Prahy] v kraji Čáslavským Svatoslava
ustanovil a to všechno s listem svým v Praze léta 1397. dne 14.
listopadu psaným, podepsaným, také pečetí stvrzeným, utvrdil. —
Vide Miscell. decadem l lib. 6. 5. 78 pag. 134., 135., 136.,
137„ 138.

Málo vejš zde dotknuto jest, že Hedvika, polská královna,
roku 1397. v Starý Praze dům neb kollej vystavěti dala pro
12 študentův litvanskýho národu, vnově k Pánu Kristu obráce
ných i také pro své Poláky a pro jednoho magistra atd. — Těch
Litvanův neb země litvanské byl také apoštolem nějakým Jeronym
Kamaldulenskýho řádu, muž svatého živobytí, v Praze rozený,
který roku 1414. také z Prahy do Konštancí města, v kterým
všeobecný sněm v přítomnosti Zigmunda císaře i Jana papeže
proti Janovi Husovi držel, s mnohými jinými učenými muži jel
a proti Husovýmu bludu horlivě jednal.
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496 Kap. xxx. Sněm; Klášter u Sv. Dobrotivé.

Dne 23. června okolo Prahy řeka Vltava rozvodněné mnoho
polí zašlemovala, obilí odnesla, mosty, lávky, mlejny, břehy pobrala
i domy, lanky pískem zanesla a mnoho lidí zt0pila i hovada.

Opět dne 3. července řeka Vltava rozvodněná 20 domův
z míst rozličných odnesla, lidí mnoho zt0pila i hovad a na soli
i na jiném zboží na několik tisíc říšských tolarův škod nedělala.

Léta 1676. Sněm obecný v přítomnosti pánův cís. a král.
komissařův: vysoce urozenýho pána, pana Jana Joachyma Slavaty,
sv. římské říše hraběte z Chlumu a Košumbergu atd., urozeného
pana Ferdinanda Arnošta Hyserle z Chodova atd., statečnýho
rytíře Lamberta Hřebenáře z Harrachu atd. dne 26. listopadu
začatý, zavřen byl dne 12. března roku přítomného. Na tom
sněmu jako v předešlých sněmích obyčejné věci svolené byly.

Dne 5. měsíce července duchovní bratři, sv. Augustina pau—
stevníci, s otcovským povolením římského císaře, uherského,
českého atd. krále, Leopolda I., do svýho starožitnýho kláštera
Panny Marie na Ostrově, jinak u sv. Dobrotivý, který v létu
1493. oni přinuceni byli opustiti (jakž v tom druhým dílu v léta
1622. také to dotýkám 1)) slavně uvedeni byli a v něm dosavad
Pánu Bohu slaužejí. Již v prvním dílu této Kroniky doloženo,
proč to místo nazývalo se na Ostrově a proč u svaté Dobrotivý.
— Proč na Ostrově, mimo v prvním dílu dotknuté příčiny také
býti může i ta, že okolo toho místa, kláštera i kostela, potůčkové
tekau a to místo jako nějaký ostrov obíhají. Jmenuje se také
u Panny Marie, proto že to místo pod jmenem Zvěstování Panny
Marie jest založeno. Od těla sv. Panny Dobrotivý jmenuje se
u sv. Dobrotivý. — Také za starodávna jmenovalo se od někte—
rých u sv. Vavřince a snad proto, že tehdejších časův blíž kaple
sv. Dobrotivý bývala kapla pod jmenem sv. Vavřince vystavená.

Od léta 1493. až do přítomného 1676. roku, totiž sto osum
desáte a tři léta, když v tom ostravským u sv. Dobrotivý klášteře
žádný duchovní bratr z řádu paustevnickýho sv. Augustina, pro

vyživení, ano i pro jiné příčiny nebydlel a ten
klášter velmi velkau zkázu den po dni bral, nějaký pan Jan Ko
lenus z Kolný, hejtman přiležícího panství, králům českým při
náležejícího, muž horlivý, léta 1643. ten pustý klášter začal po
malu opravovati, střechu na zdi dal postaviti a tak zdi ubezpečiti.

.) Beckovský II. 2. str. 375.
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aby ony trvanlivau stálost měly, což všechno na svý peníze 1676
vystavěl.

Povídávali předkové, staří lidé, že ti duchovní bratři Augu- Škgmlfm
stiniánové paustevníci mládež v tom svým klášteře v pobožnosti,
v ctnostech a v školním umění vyučovali, což také potvrzují velké
tabule neb stoly, z tlustého a tvrdého dříví udělané a černidlem
neb ingaustem polité, které v velkých svědnicích stávaly a snad
také dosavad stojejí. Povídali také, že kde nyní stojí velký oltář
v tom kostele, na tom místě Panna Maria Oldřichovi Zajícovi
z Hazmburka a z Waldeka se ukázala a k němu mluvila, aby on
dal na tom místě postaviti pod jejím jmenem kostel i klášter, což
také on učinil, jakž to potvrzuje list Přemysla IH., krále českého„3233
pátého, i také list Jana, biskupa pražského. List toho Jana byl "
pečetmi a podpisy stvrzen na hradě Waldeku léta 1263. v neděli 1263
dne 25. srpna, když ten kostel posvěcen byl. Byli toho listu
svědkové podepsaní: Oldřich, syn Budislava z Rožmitála, Burkhard
z War'temberka 1), Bohuslav z Komárova, Vít od Koruny, Onso
z Chluštiny, Palsa z Bukoviny, Zipota z Čařes, rytíř, Alexius,
kanovník holomaucký, Budislav, kanovník pražský, Záviš z Hořovic,
Sigfrid z Šwamberka, Jaroslav z Obraženic, Oldřich také z Ohra
ženic, Zbraslav z Pusníku. Bozdzej z Zvíkova, Přibislav z Rataje,
Bozdej z Mezný, Romek z Tašova, Oldřich z Rynice 2) a jiní mnozí.

V tom kostele Zvěstování Panny Marie na visící tabuli Spa

třuje se tento nápis: Anno Incarnationis Domini 1263. die 8. 513533033
Calendis Septembris, de consensu illustrissimi domini Otagari, kmío'vm'
regis Bohemiae, insignis et magniíicus d. Ulricus Lepus de Waldek '
fundavit monasterium B. Mariae Virginis in Insula. et dotavit
F. F. Eremitis s. Augustini, primo praecipuum locum, in quo
ecclesia et monasterium dictorum fratruní situm habet, Ostrov
scilicet, item Ostrov et Kvein 8) villas, et quidquid idem nobilis
habuit istius donationis itempore in Wsseradicz, cum universis
agris, campis, pratis, nemoribus atque silvis et omnibus aliis
pertinentiis suis, memoratis priori et fratribus dedit liberaliter

') Nepochybněz Winterberka.
') Vlistinách současnýchjmenuje se: Ulricus, subdapiferJ ohannis,

episcopi Pragensis, což by mohlo se jmenem svrchu uvedeným se shodovati.
Konttatovati jména ostatní se mi nepodařilo, poněvadž náležela nepochybně
drobné llechtě tehdejší a—dle laskavéhosdělení professors Dra. J. Emlera
— v listinach současných se neobjevují.

') Nepochybně Kvaň na panství zbirožském.
Beckovského Poulky'nč II. 8. 32
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498 Kap. xxx. Klášter usv. P. Dobrotivé a páni Zajícové z Waldeka.

et concessit ab ipsis et eorum successoribus jure haereditario
possidendas in perpetuum, nihil juris sibi suisque reservans. To jest:

Léta Vtělení Páně 1263. dne 25. srpna s povolením nej—
osvícenějšího pana Ottokara, českého krále, vznešený & slavný
pan Oldřich Zajíc z Waldeka založil klášter Panny Marie na
Ostrově & jej dal nadal bratřím paustevníkům sv. Augustina,
předně to místo. na kterém ten kostel iklášter jmenovaných
duchovních bratrův vystaven jest, totiž Ostrov, také Ostrov i Kvein
(sic) vesnice & cožkoliv ten pan Oldřich měl v čas toho nadání
v Všeradici s všími rolmi, polmi, (skrz role vyrozumívá se položení
nerovné & skrze pole položení rovné) lukami, hájmi neb porost
linami, také s všemi lesy a s všemi jinými přináležejícími věcmi
předjmenovanýmu převorovi & bratřím duchovním štědře daroval,
chtěje on tomu konečně, aby oni i jejich potomci právem dědičným
na budaucí věčné časy toho všeho užívali, žádného práva ani on
sobě, ani svým potomkům nezanechaje.

Mimo toho všeho také on pan Oldřich při svý poslední vůli,
blíživ se k šťastné věčnosti, daroval tomu klášteru všechny okolní
lesy, také vesnici Uvara (sic) ') řečenau i dvůr na Ostrově s dvaumi
allodiis, aneb s dvaumi pluhy, také rybník s mlejnem i jeden
pluh v Všeradjci.

On pan Oldřich Zajíc z Waldeka měl první manželku Bohn
slavu jmenovanau &ta měla své věno často zde jmenovaný Ostrov,
na kterým on pan Oldřich založil klášter i kostel Panny Marie
a to obojí štědře nadal.

Syn téhož pana Oldřicha, těch dvauch míst zakladatele,
jmenem Oldřich, syn totiž nejstarší, daroval tomu ostrovskýmu
klášteru vesnici Trnov "), kterau potom ten klášter dal za Pra—
skoles 3) a za Sedlec; tento pan Oldřich léta 1281. umřel.

Druhý syn téhož pana Oldřicha Zbyněk, nejvyšší komorník
království českého a purgkrabí zámku pražského, též manželka
jeho Bohuslava, dali na vystavení novýho kůru těm řeholníkům
na Ostrově sto kop grošův; byla tehdejších časův jistě velká.
summa, když všichny věci velmi laciné byly a dělníci denní mzdu
& plat po čtyrech i po třích penízkách neb halířích měli.

Třetí syn pana Oldřicha byl Budislav, probošt mělnický,
který léta 1291. umřel, po jehož smrti dostal ten klášter ostrovský

*) Po mém zdání mohly by se mysliti Ko čvary. — Pal. Pop. str. 270.
") Nyní Trnová.
') Praskolcsy.
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vesnici řečenau Tyen 1). A ti byli tři vlastní synové pana Oldřicha,
zakladatele ostrovského kláštera, jenž také on Oldřich byl nej
vyšším mundšenkem království českého. Ten pak auřad po jeho
smrti dán byl pánům z Wartemberga dědičným právem na časy
věčné a auřad truksaský dán byl potomkům pana Oldřicha Zajíce
z Waldeka, zakládatele ostrovského kláštera.

Vnuk toho zde často jmenovaného Oldřicha. zakládatele téhož
ostrovského kláštera, jmenem Oldřich Zajíc z Hazmburku & z Men
dika, jinak z Žebráku, umřel 1304. roku a odkázal tomu ostrov
skému klášteru devadesáte set (sic) hřivena jednoho koně i všechnu
svau zbraň vojanskau, nebot on vojákem byl, za jehožto duši oni
duchovní bratři Augustiniěui, v tom ostrovském klášteře bydlící,
povinni byli padesáte chudých lidí každoročně jednau jídlem i ná.
pojem uctiti do sytosti; také povinni oni byli za jeho duši v den
vejroční jeho smrti, aneb v třích dnech po vejročním tom dnu
čtyry a dvaceti mší svatých slaužiti.

Druhý vnuk, jmenem Vilím z Waldeka, umřel léta 1319.
a odkázal tomu ostrovskému klášteru pět k0p stálýho a věčnýho
auroku 1 také ves nazvanau Plešivec s'), kterau téhož kláštera
ostrovského duchovní bratři za ves Záluš 3) dali.

Pravnuk téhož Oldřicha, zakladatele ostrovského kláštera,
Zdislav Zajíc z Hazmburka (měl on manželku svau Svatoslavu
nazvauau; po jich obauch smrti dostal ten ostrovský klášter ves
Chleštěnicř), aby za jejich duše duchovní bratři při svých modlit
bách pamatovali; umřel léta 1358.

Druhý pravnuk umřel 1368. roku pan Zbyněk z Hazmburka,
příjmím Zámořský (proto on tak nazvaný, že za moře do země
svaté on putoval), nejvyšší komorník království českého, syn vnuka
Oldřicha léta 1304. v Pánu usnulého, a ten dal tomu ostrovskému
klášteru sto a deset kop na zvelebení ostrovského kostela a. půl
vesnice s vším příslušenstvím, která se jmenuje Jivina; dal také
šest hřiven platu ročního na věčné časy v Draždově l*),též sto kop
pro dvůr poplužní v Obcově .Vesnici a v vesnici Cenkově “) čtrnácte
kop ročního platu na věčné časy; také on při tom klášteře vysta
věti dal jednu věž. A ti duchovní bratři povinni byli za jeho duši,

') Správně.: Těny.
') V Palackého Popisu nenacházím.
') Správně:Záluží.
') Správně:Kleštěnice.
") Správně: Drozdově.
6) Správné: Černkově.
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1676 také za duše předkův jeho tři svatý mše každodenně slaužiti, na
den pak sv. Valentina povinni oni byli padesáté chudých lidí
jídlem a nápojem do sytosti zaopatřiti, také čtyry a dvaceti mší
svatých slaužiti & ty nepochybně slaužeti se musely v den vejroční
jeho smrti, aneb v třích dnech po vejročním tom dní.

1319 Pana Vilíma z Waldeka Hazmburgského, který léta 1319.
WOW? (jakž vejš dotknuto jest) umřel, vlastní syn měl manželku paní(ale) na D1:—

“cm.“ Rynku, jinak Rejnu, aneb Reginu z'Landšteina, o jejichžto obauchBnrombua

123932“ smrti tato pamět se nachází : Léta Páně 1340. umřel pan Zbinko,
1340 syn pana Vilíma z Waldeka, jehož duše ať odpočívá v svatém

pokoji. — A hned také následují tato slova: Umřela paní Rynka
z Landšteina, manželka pana Zbynka z Hazmburka a ta odkázala

133533333;ostrovskému kostelu mešní raucho perlami ozdobené & kalich
“m- pozlacený, také dvě kápě pro kůr.

Jiný Zbyněk Zajíc z Hazmburku a z Waldeka se nacházel,
jemuž Jan král český, Karla IV., císaře a krále českého, otec,

3133; dal právem dědičným auřad nejvyššího truksasství v království
1326 českém léta 1326. a také jistý plat z masných krámův Starého

Města pražského on Jan král jemu nařídil.
1336 Potom pak léta 1336. on král Jan s tím Zbyňkem fieimarčil

Žebra: ;“_o zámek Mendik, jinak Žebrák, za kterýž jemu dal zámek Budyni,
druk?„génjenž byl někdy bratrův řádu templářského a potom se dostal

mém k užívání králům českým. Při tom frejmarku byli také tito páni:
Jan, biskup pražský, Petr z Rozmberka, nejvyšší komorník králov
ství českého, Jindřich z Lippého, maršálek, Hynek Berka z Dubé,
purgkrabí pražský, Vilím z Landšteina, Vilím z Strakonic, Ješek
neb Ješko (to jest Joannes) z Wartmberga, Oldřich Pfluk, sudí
a jiní mnozí páni a vladyky. Na ten freimark list od Jana, českého

1350 krále, daný, potvrdil léta 1350. císař Karel IV., a tento Zbynek
1370 neb Zbyněk, nejvyšsí truksas království českého, umřel 1370. roku.

“$$$ng Tehdejších časův také jiní téhož kláštera nacházeli se dobro
1358 dincové; nebot léta 1358. nějaký Sudimír z Chlumu, český rytíř,

tomu ostrovskýmu klášteru ročního platu čtyry kopy grošův mince
stříbrné odkázal; opět Stecho, aneb Štěpán Pěšík z Komárova

1377 léta 1377. na smrtedlné posteli leže, odkázal tomuto klášteru
ostrovskýmu velký a důkladný mlejn, Vřina 1) jmenovaný. Zase
Ondřej Mitrovský z Nemyšle za lehké odpočinutí své manželky
Markyty z Bohutic, v Pánu tehdáž usnulé, osum kop grošův roč
ního stálýho platu dal tomu klášteru i také mimo toho platu dal

') Snad: Vižina. _; Pal. Pop. str. 270.
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ještě témuž svaté Dobrotivý klášteru jeden pluh v Nemyšli s lesy
a s lukami.

Klaudia Felicitas, Ferdinanda Karla z Insprugu, arciknížete
tyrolského, a Anny, knížete florentského, Medices nazvaného, dcera,
císaře Leopolda. manželka druhá., v Pánu usnula dne 8. dubna
1676. léta, zanechajíc ona dvau dcerušek; z nich jedna slaula
Anna Maria Jozefa Theresia Antonia Dominika Xaveria Dorota,
léta 1674. dne 1. září narozena a toho ještě roku dne 12. prosince
umřela.

Maria Jozefa Klementia Anna Gabrielis Antonia Francisska
Dominika Theresia Eva Placidia dne 11. října 1675. [narozena]
& dne 11. července léta 1676. umřela.

Císař Leopold I. Eleonoru Magdalénu, Filipa Vilíma kurňršta
falckraběte z Neiburgu a Alžběty Amalie z Hessen-Darmstattu
dceru, dne 6. ledna 1655. narozenau, pojal sobě za manželku dne
14. prosince 1676. roku, v Pasově byv on s ní oddáván, která
v městě uherském, Edenburg nazvaném, dne 9. prosince 1681.
roku uherskau korunau v Edenburgu, městě uherském, a císařskau
v Augšpurku dne 19. ledna 1690. roku byla korunována. Porodila
ona 10 dítek a jsau tyto:

1. Jozef Jakub Ignácius Joannes Evstachius dne 26. července
1678. narozen, na království uherské v Prešpurgu dne 29. listo
padu léta 1687. byl korunován, na království římské v Augšpurku
dne 24. ledna 1690. roku byl slavně korunován atd. Který s man
želkau svau Vilhelminau Amalií, Jana Fridericha knížete z Hanovru
a Benedikty Henrietty pfalckraběnky od Rejna dcerau, dne 26.
června 1702. roku z Vídně na poště k dobývání pevnosti Landavy
skrze Prahu odjel a také tu pevnost toho ještě 1702. roku dne
10. září vzdáním od francauskýho generála a té pevnosti commen—
danta neb řiditele a obhájce, Melak nazvanýho, dostal. Té však
pevnosti 17. listopadu 1703. roku zase Francauzové se zmocnili.

2. Jedna arcikněžna, která po sv. křtu hned léta 1679. dne
8. června měsíce umřela.

3. Druhá arcikněžna Maria Alžběta Lucia Theresia Jozefa
dne 13. prosince 1680. léta umřela.

4. Le0pold Jozef Felix Vilím Antonín František Erasmus dne
2. června 1682. roku byl narozen a dne 3. dubna 1684. léta umřel.

5. Maria Anna Jozefa Antonia Regina dne 7. září léta 1683.
narozena.

6. Maria Theresia Jozefa Antonia Xaveria 22. srpna roku
1684. narozena a dne 28. září léta 1696. na neštovice umřela.
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7. Karel František Jozef, arcikníže rakauské, dne 1. října 1685
narozen byl; přijal on s obyčejnau slavností od svýho pana otce.
císaře Leopolda 1. dne 28. listopadu 1697. léta Zlaté rauno, které
jemu Karlovi, arciknížeti rakauskýmu, poslal král španihelský.
Karel II.; dne 12. září léta 1703. za krále španihelsky'ho v městě
Vídni byl vyhlášen a po desíti dnech vydal se na cestu do Porta—
galu a Španihel skrze Prahu, Weissenfels, Lipsko, Hall, Gamelu.
Důsseldorf, Haag atd.

8. Maria Jozefa Kolletta Antonia dne 6. března 1687. roku

[byla narozena) & zase dne 4. dubna roku 1703. na neštovice
umřela.

9. Maria Magdalena Jozefa Antonia Gabrielis dne 26. března
1689. roku narozena.

_10. Maria Margareta Magdaléna Gabrielis Jozefa Antonia
dne 22. července léta 1690. narozena a dne 22. dubna roku 1691.
umřela.

Dne 11. ledna měsíce v Maursbachu rychtář svau dceru.
která. s jednoho pastýře synem již tajně připověděna byla, jednomu
starýmu a bohatýmu mlynáři připověděl za manželku dáti. Když
svadba se již dále, vstala nevěsta od stolu, která toho sta
rého, ačkoliv bohatého mlynáře míti nechtěla, do komory se
tajně uchránila i taký se hned oběsila. Po dlauhé chvni tázali se
svadebníci po nevěstě; matka začala ji hledati a vejdauc do ko—
mory, Spatřila ji oběšenau a mrtvau; hned hořem &.lítosti z okna
skočila a krk zlomila. Otce zlý duch z domu vynesl; ženich jako
by se rozumem pominul, od zdi ke zdi běhal, hlavau do ní beranil
&.posledně v rybníce se utopil.

Dne 6. dubna měsíce v zámku fridlanským oheň vyšel, ne
velkau škodu učinil, toliko že jeden chlap, opozdiv se & sedě na
jednom obhořeny'm žlabu, s ním dolů zpadl a několik žeber v těle
polámal, zase ale k zdraví svému přišel.

Měsíce července Gabe (sic) 1) vesnice blíž města Mostu neb
Brixu shořela, když lidé v poli obilí klidili a pracovali.

Dne 8. srpna v městě Brodě Německém oheň nešťastný
počna blíž farního kostela, celé to v rynku pořadí až k bráně
Dolejší, také tu bránu i druhau té Dolejší ulice stranu, také
Hořejší v rynku a přes dům raddní, který také shořel i pivovár
dolejší v popel proměnil, an sám také na to jsem se pa
chole díval. — Povídalo se tehdáž, že nějaký neznámý muž

l)?
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přijda před dům raddní, do jeho ohně něco hodil a lidi těšil,
že dáleji ten oheň se nepotáhne; což se také stalo, ačkoliv ze
všech stran hustě domy stály a lehce ohněm porušeny býti mohly.

Léta 1677. Dne 29. měsíce dubna duchovní bratři paustev
nici řádu sv. Augustina v kostele Zvěstování Panny Marie na
Ostrově, jinak u sv. panny a mučedlnice Boží Dobrotivý, kam oni
slavně znovu minulýho roku uvedeni byli, když mínili nový oltář
pod jmenem té svaté panny Dobrotivý vyzdvihnauti & na něj zá—
zračnau té svaté panny rytinu neb řezbářskýmdílem udělaný obraz
v její kapli postaviti, hned jak oltář starý rozbírati počali, vněm
skrejš & v skrejši olověnau truhlici našli, na který vyrytý byl
tento nápis: S. Benignae corpus 1493. reconditum. Tojest: Svaté
Benygny (jinak Dobrotivý) tělo léta 1493. složeno. To když oni
spatřili, hned do Hořovic k tehdejšímu farářovi a v kraji Plzeň
ským arcibiskupskému vikariusovi, k Jindřichovi Vilímovi Pechá
čkovi (byl on potom také v královském městě Plzni arciděkanem
i na Vyšehradě kanovníkem) čerstvého posla vyslali & téhož pana
vikariusa se dožádali, že on ihned k těm duchovním bratrům
přijel, tu olověnau truhlici spatřil i také jí z té její skrejše po
čestně vyzdvihl, kterau oni nemeškajíce, do Prahy vezli a ji
tehdejšímu panu arcibiskupu pražskému, Janovi Fridrichovi, hraběti
z Waldšteina dodali, žádajíce, aby to svaté tělo spatřiti ráčil
a rozsaudil, zdaliž ono jest opravdové, aneb není. I uznal on je
za opravdové tělo sv. Dobrotivý a je s tau olovčnau truhlici zase
těm duchovním bratrům navrátil, které oni přijmauce, je přímo
do města Žebrák řečeného vezli, tam v domě tehdejšího primasa
Vorla (tehdáž farní téhož města kostel shořel) počestně složili
a v něm přes jednu toliko noc složené měli. Následujícího pak
dne, jenž byl den osmý měsíce září, to sv. Tělo z toho domu vy
zdviženo a s procesí slavnau do svého předešlého kostela dopro
vázeno a v něm složeno bylo, kdež také ono dosaváde počestně
odpočívá.
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O dřevěnným zde dotknutým obrazu sv. panny Dobrotivý mam .v.
nachází se tato památka: Bartoloměj Kodras, maje věku svého
sto a dvaceti let a znamenaje, že konec živobytí svého již se při
bližuje, předvolal k sobě Jakuba Optaliusa z Třebnic, přítele svého
a k němu tato slova promluvil: „V mých mladých letech na.tomto
místě přihodilo se, že páni z Hazmburka, k nimž tento klášter
pustý, nebydleje v něm žádný řeholník, jakožto na svý fundátory
a zakládately připadl, byvše oni [v] chudobě tehdáž postaveni,

Dobrotivý
prodsn.
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nás i klášter tento, ačkoliv pustý, s všemi k němu přináležejícími
věcmi a gruntmi pánům kacířským prodali a na své panství do
Litoměřickýho kraje na Mšeno (to Mšeno nyní v Boleslavským
kraji se nachází) se odstěhovali. Věř, Jakube, že velké bohatství
nacházelo se v tom kostele. ale Hazmburští, poněvadž to waldecké
neb ostrovské panství nekatolickým se prodalo, kostelní všechny
věci, také všechny obrazy malovaný, také i řezbářským dílem
udělaný na Mšeno odvézti dali, aby do kacířských rukauch k po
tupení nepřišly. Vložena byla také tehdáž s jinými věcmi štatua
neb dřevěný obraz sv. Dobrotivý na selský vůz, kterau také sedlák
několik mil pořád k Mšenu vezl; když ale do Mšena přijel, ten
obraz dřevěný na voze tom selském více se nenacházel. I do
mlauval velice pan Hazmburk tomu sedlákovi, trestaje ho z velké
nedbanlivosti; ale sedlák všemocné se vymlauval, že ona nedávno
ta štatua na voze ležela a věděti nemůže, kterak by se z toho
vozu ztratiti mohla; všichni se jináč nedomnívali, nežli že ten
obraz z vozu spadl. Sedlák s pr.-ízným vozem a s svými volkami
domů se navrátil, do kostela Panny Marie, do kaple sv. Dobrotivý
nenadále všel, ten dřevěnný obraz na svém předešlém místě státi
našel, totižto tu, kde dosavad stojí, ven z kostela pospíchal a co
se v něm přihodilo neb co spatřil, všem vyjevoval. Pročež aby
ta divná věc", dokládal ten stařeček, „k zapomenutí nepřišla, tobě
Jakube, před mau smrtí to v pravdě oznamuji i přikazuji, aby jsi
ty to všeckno to také lidem pro budaucí památku oznámil a jest
mi to nyní líto, že jsem já to tak dlauho zatajil a žádnému spí
šeji nevyjevil.“ — To ten stareček jak dopověděl, v malý chvíli
umřel a on Jakub Optalius to, 00 od toho Bartoloměje Kodrasa
slyšel, nejenom vůbec _hlásal a povídal, ale také to všeckno če
skými veršími na jednu tabuli napsal a ji léta 1643. do kaple
sv. Dobrotivý zavěsil.

Nachází se v památkách, že tehdáž, když se to ostrovské
panství prodávalo, čtyři páni bratři Zajícové z Hazmburka při
živobytí se nalezali, totiž: pan Kristof Zajíc z Hazmburka na
Brozanech a Hostinicích '), který léta 1572. v sobotu před první
neděli postní umřel; a ten byl nejmladší mezi svými bratry; pan
Vácslav Zajíc z Hazmburka a na Mšeném, po svým již jmenova
ném bratru Kristofu nápadník, v pondělí po Smrtedlné neděli
léta 1591. umřel; pan Jiří Zajíc z Hazmburka na Mšeném, Hosti
nicích a na Klášteře sv. panny Dobrotivé na Ostrově v pondělí

') Nepochybně:Hostivicích.
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po neděli čtvrtý postní léta 1580. umřel a tento pan Jiří to 1677
klášterské panství nepochybně prodal. 1580

Pan Mikuláš Zajíc z Hazmburka a na Budyni, nejvyšší a dě- ,rmf_č'gs_
dičný truksas království českého, bratr napřed psaných pánův 103350“
Krištofa, Vácslava, Jiřího, který také zámek v Budyni, který před
kové jeho za Žebrák od Jana krále českého frejmarkem dostali
a od několika set let v držení jeho byli, nákladně obnoviti a vy
stavěti dal; podobně on Mikuláš jiný tři zámky, jako v Mšeném,
v Hostinicích i v Brozanech i také dům v Praze obnoviti &téměř

znovu vystavěti dal; posledně on léta 1585. v sobotu před nedělí 1585
třetí postní v Pánu usnul.

Vejš jmenovaní bratři duchovní sv. Augustina paustevníci Klauni-na
uvedeni byli 1047. do kláštera Pivonskýho, který vystavěl i nadal naš-.incšfšč
Břetislav, kníže české 21., byv on živ 48 let a roku 1055. vměstě “umřít"'

Chrudimi umřel, odkudž do Prahy 1373. přivezen a v Berkovský FM;
kapli nejsvětější Trojice v kostele sv Víta na hradě pražským 1373
byl pohřben, kde tento nápis se čte: Bizetislaus dux Boemiae,

Udaliici ducis Boemiae filius, corpus sancti Adalberti ex Polonia “Šocšv'doVo:
in Bohemiam transtulit, anno Domini 1055. mortuus est, et huc Cechmphvo—
1373. anno translatus. To jest: Břetislav kníže české, Oldřicha
knížete českého syn, tělo sv. Vojtěcha z Polska do Čech léta 1039, 1039
přivezl, léta Páně 1055. umřel a v této kapli 1373. roku pohřben byl.

Při konci dubna měsíce jednomu vojáku, že on v Královým Jazyktýlem
Hradci na cruciíix střelil, týlem jazyk vytažen a potom také on “m'
stat byl.

V neděli 16. po sv. Trojici na Zelený Hoře skrze vinopalnu ZelenáHo
12 domův shořelo. " “ba'al“

Léta 1678. Dne 26. měsíce září Jan Norbert Xaverius, svaté 1678
římské říše hrabě z Šternberka, pán na Bechyni, Jičíně atd., nej- UmfolJm

vyššího říšského dvorského saudu neb raddy přísedící, J. Cské Sternberg!
a Kské Mti radda, skutečný komorník, v městě Vídni umřel, jehož pouhou.
tělo následujícího 1679. roku dne 14. měsíce srpna z Vídně do 1679
Bechyně přivezeno a u Františkánův Bosákův v novým sklípku
pod kaplau Božího Umučení, který on sám v tvrdý skále vytesati
a zhotoviti dal, pohřbeno bylo; před jeho poslední hodinkau uká
zaly se světla nad kaplan Panny Marie Bolestné v Bechyni.

V tom bechynským na Nebevzetí Panny Marie kostele také Jiní Štern
1521. pohřben byl Ladislav z Šternberka, pán na Bechyni, nej- nm:;šépš.
vyšší království českého kanclíř. ——Opět léta 1528. v sobotu dne fóm'“"
9. měsíce září umřel Jan Šternberk, pán na Bechyni, purgkrabí 1528
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1678 karlšteinský a v tom kostele bechyňským Františkánským byl
1534 pochován. — Zase léta 1534. v auterý mezi oktávem sv. Třich

33132751“králův umřel Krištof z Švamberka, pán na Bechyni (on byl z toho
“““"“ rodu první, který to bechyňské panství držel) a také v tom be

chyňským Františkánským kostele jest pochován.

„Šimša Panství Šternbergové páni rozličná mívali, totiž: Křivoklát
„u ŠternHrádek, Rataj, Kostelec nad Sázavau, Horažďovice, Zbirov, Tejn

bukové nad řekau Vltavau, Votici, Tejn Horšový neb Biskupský, Jicin
Bechyni, atd.

Koma? Dne 9. máje měsíce skrze neopatrné rozpauštění loje pro
svíčky dělání vyšel od mydláře oheň v Hostauni a 12 domův
shořelo.

133335“ Dne 3. října město Klomnice (sic) shořelo všechno, až do
jedinkýho domu.

smo-Mu— Dne 5. října v Starý Praze děvka jedna pro neopatrnost

:DŠĚPPŠ-světla spůsobila oheň velký, kterým okolo sv. Martina a BetlemZGSWOO
nsPrMeinč.i na Prsteině v svato—Martinský osadě do sta velkých domův

shořelo.

1679 Léta 1679. V Borovanech u kanovníkův řeholních řádu sv.

NŽŠŠQŠÝ'Augustina v jejich kostele nad dveřmi sakristie spatřuje se násle
dující nápis: Celsissimus dominus, dominus Joannes Adolphus

„531335 S. B. princeps de Schwarczenberg, dominus in Hohenlandsberg.
' “ČÍM“ Cimbora, Murau, Wittingau, Frauenberg atd., aurei velleris eques.

S. C. regiaeque M. intimus aulae consiliarius, camerarius, imperialis
aulae praesidens, monasterii canonicorum regularium s. Augustini
B. V. M. Visitantis in Borovan patronus clementissimus et muni
ficentissimus anno 1679. — To jest: Vysoce osvícený pan, pan
Jan Adolf, svaté římské říše kníže z Šwarcenbergu, pán na Ho
henlandsbergu, Cimbornu, Murau, Třeboni, Hluboký atd., Zlatého
rauna rytíř, císařského a královského dvora tejna radda, komorník.
říšského dvora president, kláštera kanovníkův řeholních sv. Augu
stina blahoslavené Panny Marie Navštívení v Borovanech patron
nejmilostivější a dobrodince hojný, léta 1679.

JinyMpiav Druhý nápis v tom již jmenovaným kostele nad těmi dveřmi
201033323sakristie spatřuje se tento: Perillustris ac generosus dominus

Petrus de Linchen, armiger ex Belgia, fundator monasterii canoni
1454 corum regularium s. Augustini B. M. V. Visitantis in Borovan

ŠŠŠ; anno Domini 1454. confirmantibus Pio II. pontiňce maximo 1461.
regibus Boemiae Ladislav anno 1456. Georgia anno 1461. -—
Urozený a statečný pan Petr z Linchen, rytíř z Nydrlandu, zaklá—
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datel kláštera kauovníkův řeholních sv. Augustina Navštívení blaho- 1679
slavené Marie Panny v Borovanech léta Páně 1454., kteréhožto
kláštera založení a nadání potvrdil papež Pius II. léta 1461. Také
králové čeští: Ladislav léta 1455. a Jiří léta 1461. to založení
& nadání potvrdili.

Jiří lgnácius neb Hynek Pospíchal, špitálu křižovníkův s čer- 323333;
venau hvězdau v Starém Městě pražském blíž mostu převor, poslézeji WWW“
také nejvyšší a generální téhož sv. řádu mistr, v království českém
prelát infulatus, J. M. Cské & Kské radda, v Dobřichovicích, dvě
míle od Prahy a jednu míli od cistercienskýho kláštera zbraslav
skýho vzdálené vesnici, k větší cti a chvále Boží pod jmenem
sv. Judy Thadeáše, apoštola Božího, prostrannau kaplu dle učině
nýho slibu vystavěti a tento nápis nad jejími dveřmi v kameně
vytesati dal: ZEDessanCto ThaDaeo ApostoLo, qVI oDIo habetVr
gratIs, eX Voto posIta. — Kapla svatýmu Thadeášovi apoštolu,
který u lidí jest v nenávisti bez příčiny, dle slibu jest vystavena
1679. roku ').

Od jednoho církevního katolického kněze arménskýho vyučen TŽÍaGŽŠdě
jsem byl, že v jich arménským městě, Tarveš neb Darveš řečeném, lovšíma
u řeholníkův katolických arménských odpočívá tělo sv. Judy Tha
deáše, jehož ruka dosavad se spatřuje neporušena. Ten církevní

katolický kněz, jmenem arménským Avedis neb Gabriel jmenovaný, nÍŠTŽMŠŠi
z rodičův křesťanských katolických, jehož otec kupectvím se živil, 33,3%;
v městě tureckém a biskupském, Trapesund nazvaném, zplozený, dlel
hned v mladosti své s otcem svým do Velké Armenie, (nebot
město Trapesund v Menší Armenií, Turkovi která náleží, nachází
se) z Malé Armenia (Armenia Velká přináleží Peršanům) do Persie,
mimo vrch Ararat, na kterým odpočinula po potopě světa i také
ona dosavad na tom Ararat vrchu se Spatřuje, arka Noě,pro perle,
diamanty a jiný drahý kamínky odšel, v Konstantinopoli u kupce
arménskýho katolickýho za mládence kupeckýho devět let pořád
slaužil, dokad svaté posvěcení a oděv duchovní katolický nepřijal.
Knězem církevním učiněn, do města Lvova, v Polště ležícím,
k svýmu arcibiskupovi arménskýmu odšel, odtud vypravil se do
Říma a z Říma, nemohu se on v tom Římě nikdá. do sytosti na
jísti, hladem velmi zmrtvený do Prahy 1711. roku přišel a téhož
1711. roku dne 21. prosince do novýho p. p. křižovníkův s čer- 1711
venau hvězdau špitálu pod jmenem blahoslavené Anežky řádu sv.

.) Vyobrazeníjejí viszeckovského spisu: ApoštolPáně av. Judas
Thadoaš vyd. r. 1693.
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Kláry, krále českýho Přemysla Ottokara dcery, od těch křižovní
kův v Novém Městě pražském vystavenýho, on kněz arménský
Avedis za hosta přijat byl, kde on až do 11. dne měsíce dubna
následujícího roku 1712. své dokonalé vyživení a potřebné opatření
měl, svau mši svatau dle řádu sv. církve katolické (a ne dle spů
sobu řeckýho, ani dle arménskýho) každodenně v domácí kapli
téhož špitála arménskau řečí, maje on mešní svau knihu, řečí ar—
ménskau která tištěna byla, pobožně slaužil, čas svůj všecken,
dokad v tom špitále trval, pobožně trávil a chvalitebně živ byl.
——On ačkoliv řečí arménskau mši svatau slaužil, můj však mini
strant řečí latinskau jemu všechno odpovídal. Hostii při každé
svaté mši naši katolickau z nekvašeného těsta potřebovala ji také
posvěcoval, consecrabat, ne řeckým ale katolickým spůsobem. Měl
také on při sobě pro svý hostie dřevěnnau kulatau formu, kterau
s sebau z Armenie přinesl a podle ní před mými očimi několik
hostií pro mne a na man žádost z nekvašeněho těsta upekl, dosti
tlustau, tímto spůsobem: Vzal on cínovau malau mísku, do ní mauku
vsypal, vodu čistau do ní vlil, míchal a těsto udělal, z něho vzal částečku,
mezi prstami svými kuličku nevelkau udělal jako velký ořech lískový,
její kulatost mezi prstami tak dlauho tlačila rozšiřoval, až dokonalé
velikosti koláček udělal, jej na svau dřevěnnau formu vložil a tak
dlauho do té formy ten koláček prstami vtlačoval, dokad forma
cele vytlačená nebyla; tak vytlačenau tu hostií na teplý plech
(ležel ten plech na měděnném ohřívadle řeřavýmuhlím naplněném,
které při straně jeho a při ruce stálo) položil, ji obyčejnýmnožem
na tom rozhřitým plechu tak dlauho na obě strany obracel, dokud
ona náležitě upečena nebyla. Na jedný straně té hostie vůkol
spatřoval se vyřezaný v té dřevěnné formě čistotný věnec z pše
ničních klasův a okolo jeho jiný věnec rožničkami i listími viními
spletený, uprostřed něho stál krucifix & pod jeho rukami tento
arménský nápis: Der Astwacz, to jest: Pán Bůh; u noh tento se
četl nápis: Jesus Christus, Pán Kristus. — Druhá. strana té hostie
byla celá prázná, hladká, a žádnýho vyobrazení neměla. Okrauhlost
její byla jako dosti velké okrauhlosti tolar.

On arménský kněz při své mši v den šední neb v nezasvě
cený když se k lidu obrátil, k němu řečí svau řekl: „Chaotiun
ent czies“, Pokoj tobě! — V neděli pak 3 v den sváteční říkal
k lidu: „Chaotiun ameneczun.“ Pán neb pokoj s vámi! — Proč?
Proto v den nezasvěcený říkal on k lidu „Chaotiun ent czies,'
Pokoj s tebau, že u Arménův, kde se málo nachází lidu katoli
ckýho, toliko téměř vždyckny samotný ministrant při mši svaté
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s knězem se nacházívá, jemuž kněz „Pokoj s tebau' vinšuje; 1679
v neděli a den sváteční mimo ministranta že se víceji katolíkův
k sv. mši scházívá, protož také jim on kněz při oltáři, k nim
se obraceje, vinšuje: „Chaotiun ameneczun“: Pokoj všem. _Když
se on bil v svá prsa, říkal: „Der im cžem (neb cže gem) pavagan !“
Pane, nejsem hoden!

Když jsem věděti chtěl, zdaliž on mši svatau chce slaužiti,
ptával sem se jeho těmito slovy: „Gamis badarak assymP' Chceš
mši sv. slaužiti? A on odpovídal s velkau pobožnosti: „Gamin.“ —
Chci. — Když on s otcem svým mimo vysoký vrch Ararat řečený, Annino"
nedaleko města Kacheti (sic) stojící, skrz velkau Armenii, která
Peršanům náleží a jest všeckna šismatická neb nekatolická (Menší
Armenie, Turkovi náležící, více má, katolíkův nežli šismatikův) Mázmgnwffeř
do Persie šel, viděli oba na tom Ararat vrchu nejvejšeji státi “'
archu neb koráb Noe, od potopy světa trvajíce. Viděl také on
Avedis tehdáž, ač velké parno bylo, od prostřed téhož vrchu až
k tomu korábu hojnost sněhu ležeti; od prostředka jeho až dolů
pěkné pole i trávníky, v nichž se také dobytek pásl, spatřovaly se.

V království perském jest vrch velký a vysoký blíž města Diamant
Cavasi řečeného a v tom vrchu nachází se drahý kámen, diamant kdemm
nazvaný.

Ten Avedis neb Gabriel roku 1712. dne 11. dubna ode mne 1712
do Vratislavě, z Vratislavě dáleji k svýmu arcibiskupu do Lvova
neb do Lemberka atd., odešel, chtěje se do své vlasti navrátiti.

Arménové od sv. Jana Zlatoústého svau abecedu mají a od Arménoié
něho litery neb pisův psáti se naučili i také v katolické víře od tolickaum'pfi
něho posilňováni & potvrzování byli; k víře Kristové léta 1360.031k3h12831:

. .. . . učení byli.
om Arménové pristaupih. "1360

Měsíce března v městě Horšovým neb Biskupským Tejně 133.133:
žena najala za peníze jednoho mužského, aby muže jejího zamordoval. do"“ dah

Dne 10. června udeřil hrom do věže farního kostela Panny T„„m „.
Marie na Nebevzetí tejnskýho v Starý Praze, shořel i ten kostel “91.533"
a několik tisíc škod se v něm nadělalo.

Podobně téhož dne v Menším Městě pražským skrze hromo- mmm“
bití mnoho domův spálených bylo. ""Ěšfůofy'

Měsíce října jeden zlolajícný muzikář když zlořečil, hned Zlom“
oněměl a náhle umřel blíž Litoměřic. Když na neposvátném místě ""“"“
byl pohřben, z hrobu vstával, na koni jezdil a lidem mnohé
nesnáze činil.

Dne 28. listopadu v Jindřichovým Hradci svých dvý dítek
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1679 matka zamordovala a utekla; popadena byvší v městě Fridlandu,
$““—““; tam ji pravá ruka utata a hlava její stata byla.zamordo

D31ng Dne 5. prosince jedna kurvice dítě své zamordovala v městě
Eman:zamerFridlandu, také tu stata, skrze její srdce kůl byl prohnán; i také
23301),ditetejejí tchyně, která ji k tomu zlýmu aučinku ladu dala, stata byla.

1680 Kometa léta 1680. dobíhajícího a při začátku 1681.
Léta. Páně 1680. Dne 25. prasince ponejprv v Praze vidína

jest kometa zajistě strašlivá; vystoupila na horu od západu přes
Bílau Horu, s ocasem svým přes celé téměř Města pražská a hrozně
roztaženým, tak že na oko třetí skoro částku našeho viditelného
nebe přikrývati se zdála. Nebo ponejprv ocas svůj dál než na
80 stupňů dlauze a šíř než na 4 za sebau táhla, ačkoliv potom

1681 dlauhosti ubylo. Tohoto roku 1681. od 6. až do 10. ledna, kdež
pro mračno viděti se mohla, toliko na 60 stupňů dlauhosti, in
tropico cancri u samého raka se vytahovala, šířka téměř zůstala
jedna. — Milostivý Bůh rač dáti, [aby] ta kometa byla Praze
a v české zemi šťastný Boží posel.

Otázka o nynější kometě, zdaliž nětco budaucího a co by
mohla vyznamenávat.

Znamení nebeská jsau jazyk Pána Boha, nímžto světu tajnosti
své vypravuje. A protož vidauce tak hroznau na nebi kometu,
slušně se mezi sebau vyptávati máme, co nám tejného Pán Bůh
skrze tento & takový jazyk svůj vyjevuje.

Předně věděti se má, že dvojnásobný jsau komety: některé
jsau zázračné a neobyčejné, jinší pak jsau vedle běhu přirozeného
obyčejné.

Komety zázračné jsau vedle zdání sv. Augustina vždycky
hrozné a vyznamenávají velikých věcí proměnu; komety přirozeně,
poněvadž vedle zdání učených nic jinšího nejsau, než jakási tučná
zemská pára od slunce zapálená, mají své přirozené aučinky a zna
menají, jak se v rozličných kronikách o tom nachází, někdy mor,
někdy hlad, někdy vojnu, zemětřesení, bauřlivé povětří, různice,
velkých knížat smrt, zkázu slavných královstvích a jinší mnohé
bídy, strasti a neřesti. Což vše a každé se tuto z hodnověrnýma
příklady dokazuje, aby se odtud sauditi mohlo, co nám tato ny—
nější kometa vyznamenávati, podle hodnověrných letopisů &rozumu
lidského důvtipnosti, může.

Kometa někdy hrozí morem.
Léta Páně čtyrstého padesátého devátého; item, sedmistého

dvacátého devátého; item, sedmistého čtyrycátého pátého; item,
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tisícího šestého; item, tisícího třístého pátého; item, tisícího čtyr
stého; item, tisícího čtyrstého sedumdesátého druhého; item, tisí—
cího pětistého čtyrycátého prvního ukázaly se na nebi komety, po
kterýchžto následoval veliký a neslýchaný mor. A léta Páně
tisícího čtyrstého devadesátého prvního po kometě následoval mor
na všeliký dobytek.

Po kometě někdy následuje hlad.
Tak se stalo léta Páně pětistého devadesátého čtvrtého; item,

tisícího třicátého třetího; item, tisícího devadesátého pátého. A léta
tisícího čtyrstého sedumdesátého sedmého následovalo jest po ko
metě tak horké léto, že netoliko všechno osení vypráhlo, ale také
lanky a lesy od slunce zapálené hořely, k tomu i hluboké a široké
řeky vyschly, což vše ten největší hlad následoval; tolikéž se stalo
léta tisícího pětistého třicatého devátého.

Některé komety táhnau za sebau vojnu.
Tak se stalo léta Páně šedesátého osmého a šedesátého de

vátého, kdežto kometa na spůsob ohnivého meče zkázu Jerusaléma
předcházela.

Léta Páně čtyrstého desátého byla jest též jako meč viděna,
po nížto vlaská zem mečem zkažena, Řím od Alarika, krále got
ského, dobyt a celá Europa, anobrž i větší díl Asie, též taky
i Afrika velikau vojnau zbauřena byla.

Léta Páně pětistého padesátého ukázala se kometa na spůsob
kopí, po nížto Řím od Totily a mnohé krajiny římské, ob
zvláštně Thuringia a Franconia od Hůnnův zlaupené a opu
štěné byly.

Léta Páně devitistého pátého po kometě Uhři německau zem
zlaupili a zhubili. A léta Páně tisícího dvaustého jedenáctého po
kometě vpadli do Polska a do Slezska Tataři, kdežto nesčíslný
počet lidí pohubili, tak že sedum velikých pytlů samých uší polských
nazbíráno bylo (jak píše Martin Cromerus, Polák).

Též léta Páně tisícího dvaustého čtyrycátýho kometa vidína,
po ní zase na Poláky, Moravce a Uhry Tataři přitáhli, kdežto
všechno ohněm a mečem pokaženo.

My též zde v Čechách pamětníky máme, kteří léta Páně
tisícího šestistého osumnáctého a devatenáctého tu velikau kometu,
z Bílý Hory nad Prahau vycházející, jsau viděli, po nížto pak
veliká vojna přes třicet let pořád byla a jak válečné zdvižení
a potom skrze švejdskej a saskej pád českau, moravskau, slezskau,
uherskau zem a nemalý díl říše jest zhubilo, není žádný z starších
lidí, který by na to s pláčem nepřipomínal.

1680
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Tureckau pak vojnu obyčejně jsau komety za sebau přitáhly,
tak se o tom čte léta Páně šestistého třicátého třetího, a léta
tisícího čtyrstého padesátého sedmého; a zase tisícího čtyrstého
devadesátého prvního: tolikéž léta Páně tisícího pětistého dvacá
tého sedmého, kdežto taky Řím od Borbonia dobyt, římský papež
od císařských vojákův zajatý byl. Léta pak tisícího pětistého dva
cátého devátého ukázaly se čtyry komety, po nichžto od Turkův
skoro celá zem uherská zhubena a podmaněna byla.

Kometa někdy zvěstuje smrt knížat a pánů vzáctných.
Nemůže zajistě býti větší našich hříchův trestání, jako když

nám dobrá milostivá vrchnost pomře. A proto Pan Bůh někdy
zlost :: nepravost lidskau trestá skrze smrt dobrých a maudrých
knížat. A abychom toho trestání jeho poznali, zvěstuje nám to
skrze neobyčejné a zázračné komety. — Tak se stalo léta šest-_
náctého, kdežto po kometě následovala smrt převelice dobrého
císaře Augusta; a léta padesátého šestého následovala jest smrt
Claudia císaře; a léta sedumdesátého devátého smrt Vespasiana;
léta třístého sedmého smrt císaře Constantia,—Velkého; léta osmi
stého čtrnáctého smrt Karla Velkého.

A léta Páně (at jinši mnohé pominu) tisícího třístého třiná
ctého po kometě jest císař Jindřich Luxenburský jedem otráven.

Též léta tisícího šestistého osumnáctého po kometě násle
dovala jest smrt třech největších světa knížat: Matiáše císaře,
Pavla V. papeže a Filipa III. krále španihelského.

Zdání, co se může o této kometě smejšleti?
Císař Karel Velký vidauc takovau vlasatau kometu, lekl

jest se velice a ptal se Eginarda, ňlozofa svého a kronikáře, co
by to znamenalo? jemuž maudře Eginardus slovy Jeremiáše (v 10.
k.) proroka odpověděl: „Nebojte se znamení nebeských, jichž se
bojejí národovél“ — Načež zas císař: „Nebojím se,“ pravil, „zna
mení, ale stvořitele těch znamení, Boha“.

Pána Boha se zajistě báti máme, když nám nějaké takové
neobyčejné znamení ukazuje. Ale poněvadž se toho 11letopisův
dočítáme, že takové vocasaté hvězdy ne vždycky zlé byly, ale
mnohokrát také dobré a šťastné věci zvěstovaly, můžeme také
i nyní naději k Pánu Bohu míti, že snad i tato kometa všechno
dobré vyznamenává.

Pamatujeme na tu „kometu, kterážto léta tisícího šestistého
šedesátého prvního nic dobrého, vedle tehdejšího zdání, nám
znamenati nemohla, poněvadž Turek tehdáž na nás s velkým
a strašlivým vojskem táhl a již se mu dobře proti nám bylo
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dařilo; avšak hle! Pán Bůh skrze tu tak strašlivau hvězdu našemu 1630
milostivému císaři to nejslavnější nad Turkem vítězství u svatého
Gotharda a potom velice příjemný pokoj zvěstovati jest ráčil.
Tolikéž léta tisícího čtyrstého sedumdesátého druhého kometa
Moldavům a Uhrům pro strach turecký hrozná, byla jest před
chůdce nenadálého štěstí & slavného vítězství.

A léta Páně šedesátého druhého, když císař ukrutný Nero
měl umříti, ukázala se světa štastná, velice kometa, které tomu
ukrutnému tyranovi do pekla posvítila. Naproti [tomu] léta 1500.,
když jest se měl v Bandavu Karel V., ten nejslavnější a věčné
paměti hodný císař, naroditi, předivnau na nebi kometu jest před
tím Pán Bůh rozsvítil & tudy takového knížete narození zvěst07
vati ráčil.

Anobrž i když jest sám Pán Bůh svého nejdražšího syna
Krista Ježíše k nám na svět ráčil chtít poslat, jeho svaté z pře
čisté panny narození jest skrze divnau kometu předzvěstoval, jak
o tom v letopisích čteme, že jest Sibylla,' prorokyně pohanská,
císařiAugustovi, když jest se jí tázal, co by ta kometa znamenala,
odpověděla: „To pachole, prej, jehožto tato kometa vyznamenává,
jest větší než ty; jemu se klanějí“ — A co jest medle bylo
štastnějšího nad tu hvězdu, jenž jest tři svatý krále do Betléma,
k jesličkám vnově narozeného krále, Krista Pána, přivedla? Avšak
mnozí svatí a znamenití písma svatého vykládatelové smejšlejí,
že ta hvězda, hvězda s ocasem, to jest kometa byla.

Mějme tedy naději, že též i tato kometa všechno dobré nám
vyznamenává a že jako někdy narození Karla V., tak nyní (a snad
ještě tohoto roku) narození nového a slavného arciknížete nám
skrze tu novau hvězdu nadějně Pán Bůh zvěstovati ráčí. — Dejž
Pán Bůh, aby se to šťastně vyjevilo.

Co se tu klade o kometě, vzato jest z hodnověrných scri
bentů: Bajerlinka, Boníinia, Webera, Flavia Josepha atd.

NB. Delineatio cometae annectenda est, prout habetur im—
pressal).

Léta 1680. Dne 9. března měsíce bylo všem židovským 1680
tulákům, hauzerníkům, náhončím, dohazovačům, kteří žádnýho Tum:„.

ani dědičného, ani kaupeného místa k prodeji svých věcí nemají, ÉŽVÍĚÚŘ.

od J. M. Cské a Kské, jakožto od krále českýho, přísně zapově- dg'šřťš'fř
díno, aby žádný takový Žid mezi Židy do jich tandlmarku neb vzdaloval.

') V rkp. jest prázdné místo pro kometu.

Beckovskéhoranním n. s. 33
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1630 do trhového místa židovského nepřicházel, v něm se nezdržoval,
ani také do křesťanských domův se netaulal, pod vyměřenau po—
kutau nic neprodával, nic nepřekupoval, nic nedohazoval, nýbrž
všech křesťanských domův se vzdaloval, jakožto patrný a lstivý
škůdce & patrný mnoho zlého původ a velké neštěstí.

“$$“ng Také tehdáž dle téhož poručení mnoho židovských baud
muzeí!- a krámův v jich Tarmarce potlučeno a rozházeno bylo. Oni pak

Židé po krátkým čase mnohem víceji krámův, nemajíce žádného

„253.355- povolení, nejenom sobě vystavěli, ale také mnoho krámův v domích
h“:—najali. křesťanských v Sírkové ulici, také v ulici Zlatýho nedvěda i v Že

lezný ulici sobě najali a již také v Tarmarku křesťanským velký
díl domu nárožního, „u Mrazu“ řečenýho, v nájmu mají.

Opčtrozhá- Opět na poručení J. M. Cské a Kské Karla toho jména VI.
"ÍĚ'IG roku 1716. židovský krámy při zdi kostela sv. Havla, také na

ostatním prostranství, blíž Kocův a proti velkým dveřům téhož
farního kostela v Starém Městě pražském až k samému židov
ského Tarmarku podlaubí, rozházeny a do obecnýho dvora starce
pražskýho odvezeny byly, a to celé prostranství od té židovské
nečistoty vyčištěno když bylo, tehdejší primas židovský, také z jich
obce starší Židé při J. M. Cské a. Kské poníženě žádali, aby
jim, pražským Židům, na jich vlastní autratu dovoleno bylo místo
těch rozbořených krámův jednu zeď, 5 neb (i loket od podlaubí
jich Tarmarku vzdálenau & dva neb tři lokte vysokau postaviti;
jim ale Židům písebně odpovědíno bylo, že to celé prostranství
od Kocův neb od domu, v němž se chlebové prodávají, až k pilí
řům neb až k zděným slaupům prostraného podlaubí, kde Židé
své věci tarmarčejí & prodávají, na budaucné věčný časy vždyckny
tak, jak nyní ono se spatřuje, prazné & od všech židovských
baud má a musí státi a býti očištěno, až k sv. Havla farnímu
kostelu. Takovau pak zeď od téhož židovského tarmareěného
podlaubí, na pět i také na šest kročejův k dotknutým Kocům do
prázného prostranství vystaupenau, aby se Židé neosmělili stavěti,
nýbrž aby sobě oni vystavěli zeď od jednoho pilíře až k druhýmn
a tak od prvního až k poslednímu pilíři, nikam dáleji do vyčiště
ného prostranství nevystupujíce, vystavěti oni dali, kterážto zeď
tak vysoká býti má, aby přes ní Židovstvo do kostela sv. Havla,
ani na to očištěný prostranství hleděti nemohlo i také aby skrze
její vysokost světlost potřebná vzata nebyla, nýbrž věci prodajné
aby se patrně rozeznati mohly a jak prodavač tak také kupec
neb kupující aby dostatečnau světlost měl a co kupuje, náležitě
rozeznati mohl & ošizen nebyl. Ta zeď teď nyní tak běžně opáčena
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spíše nežli by stavěti se počala, pan komissař k tomu řízený, 1680
pan pan Maximilián Norbert Krakovský hrabě z Kolovrat, aby
k tomu místu vyjel, jednoho dobrýho mistra zednickýho i také
převora svato-Havelskýho, řádu karmelitánskýho, povolal, s nimi
se uradil, jak a kterak ta dotknutá zeď, totiž jak tlustá i také
jak vysoké budaucně vystavena býti má, od jednoho k druhýmu
pilíři, totiž přes celé to podlaubí židovského Tarmarku se táhnaucí ;
to pak o tu zeď snešení on pan hrabě z Kolovrat aby dokonalau
nejenomvypsanau, ale také vymalovanau zprávu Jich Mtem pánům
královským místodržícím na hrad pražský a oni J. M. Cské ode
slali neprodleně do města Vídně.

Dáleji ten židovský primas s celau obcí svau neb s židov- Zadat: 2!
skýmistaršími žádal, aby Jim Židům místo těch v Sirkové i v Že— dm
lezné ulici zkažených neb mocně odňatých krámův dovoleno bylo
nový krámy a bandy blíž Uhelnýho rynku na tom prostranství,
na kterým o jarmarce hrnčíři své nádobí hliněné obyčejně prodá
vají, vystavěti; ale také i to jim odepřeno bylo s tímto doložením,
aby oni Židé z téhož podlaubí nikam s krámskými svými prodaj
nými věcmi a s baudkami, ani & stolicemi, ani s stoličkami ne
vystupovali, čehož kdyby se dopustili, vojanské při Kocích stojící
stráž aby takové vystaupení ihned těm a takovým skutečně a přísně
bránila :. zbraňovala; také aby ta vojanská stráž nedala se Židov- 330133
stvu po tom prostraném místě procházeti, méněji k témuž svatého 103.233?
Havlakostelu přistupovati a do něho kaukati pod těžkým trestáním
a propadením všech k prodeji vyložených věcí. ——Dáno v Vídni
dne 20. března 1716. roku. 1716

Karel.

NB: Toto poručení posláno bylo do Prahy královským místo
držícím a saudcům zemským.

Dne 3. srpna měsíce Tomáš Jan Pešina z Čechorodu, v městě Tomana“
Počátkách roku 1629. dne 12. prosince narožený, v Panu tohoto “. '
1680. roku dne 3. srpna. usnul a v kostele pražským tělo jeho 1629
odpočívá; jeho hrobový kámen s nápisem blíž velkýho oltáře před
kaplan Pernšteinského rodu blíž sakristie se spatřuje. Žádal on Downhil
aby jeho tělo v tý Pernšteinský kapli bylo pohřbeno, v který
když se pro něho hrob kOpati začal, nenadále a lehce hrobník
dokopal se jednoho klenutí, v kterém když on díru prolomil,
skrze ní on svící voskovau dolů svítil, hned s podivením viděl, že
v tom klenutí zpodním obšírný a hluboký jest sklípek, všechen ŽÍŽÉÍŠÉ:
cínovými truhlami tak vyplněný, že žádná umrlčí truhla do něho gammgfj
víceji vložiti se nemůže; to tehdáž prolomené klenutí zazdilo se, ““

33*
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zem odházená urovnala se, dlažba té kaple byla zase položena
a pro tělo téhož Tomáše Pešiny před tau Pernšteinskau kaplau
nový hrob kopati se musel, do něhož také ono položeno a kámen
hrobový s nápisem [na] ten hrob byl vložen. Jeho nápis hrobovy'
hledej v dílu zde psaným druhým v 1629. roce 1).

O zázračným Pánu Kristu, v městě Chrudimi nacházejícím
se obrazu, vejšeji zmínka se stala “); nyní v rozličných dole polo
žených zde letech o milostech lidem, skrze uctění téhož svatýho
obrazu lidem od Boha prokázaných, něco v krátkosti následovati
bude, totiž:

Když Syn Boha dobrotivýho & milosrdnýho mezi námi na
světě obcoval, ráčil jest řícti: „Cum exaltatus fuero a terra,
omnia ad me ipsum traham.' Když povýšen budu od země,
všechno k sobě potáhnu. Což se i s tímto svatým obrazem stalo;
nebo v chrámu Páně na velkém oltáři [k] všeobecné cti posta—
vený táhl jest k sobě a den ode dne více přitahuje provázkami
lásky, jak domácí, tak přespolní, jak mocné a vznešené, sprostý
a ponížené.

Tak táhl jest k sobě velikomocného monarchu a pána našeho,
slavné a svaté paměti Leopolda I., římského císaře a krále českého
nejmilostivějšího, kterýžto slyšíce od Jeho Excell. pána, p. hraběte
z Martinic, tehdejšího nejvyššího purgkrabí v království českém
(titul) o zázračném obrazu tomto, žádostí zapálen jej viděti,
k sobě do zámku pardubského jej přivézti dal, po tři dni jej
ctíti, pak s darem na ozdobu sto kusů dukátů, skrze dvorského
svého kaplana zase chrámu svému navrátiti jest ráčil, kteraužto
ozdobau až pod dnes se honosí skrze nápis na koruně každému
k přečtení představený: Hoc me Leopoldus I. donavit. Tímto
mne Leopold I. obdařil. — Na den ale Božího Těla ráčila jest
J. M. Cská před tím svatým obrazem Tělo Páně skrze kněžské
ruce přijímati, pak na procesí, s velkým lidu všeho vzděláním (sic),
svau nejvyšší přítomností Boha, pod spůsobem chleba skrytého,
po rynku provázeti a přijímauce u velebných P. P. kapucínův
tělesné pokrmění, zase do Pardubic se navrátiti ráčila.

Nápodobně Její Mt římská císařovna Eleonora vdova, paní
máteř, dne 25. Junii svatý obraz z Králova Hradce s pobožností
navštívila.

Táhl jest též k sobě obyvatele města Chrudimě, když rána

1) Viz nahoře str. 75.
') Viz nahoře str 391.
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morová. v roku 1680. okolo města všudy grassírovala a již již
městu hrozila: vida to starostlivý pastýř, zhusta jmenovaný p. děkan,
aby hněv otce nebeského skrze prostředlníka mezi Bohem a lidem
ukrotil, ustanovil jest hlučnau processí s svatým obrazem jeho,
kteráž se s tau nejmožnější pobožností dne 1. Septembris okolo
půl města, osmého pak téhož [měsíce] okolo druhého půl města
vykonávala, a na ní půl druhého tisíce lidu se vynacházelo. Kte
rážto ten největší užitek jest přinesla; nebo vida Spasitel (kterýžto
věrný pán ve všech slovích svých a svatých ve všech skutcích
svých jest) důvěrnost lidu svého, ráčil jest své připovědi, že to
tižto: „Začkoliv budete prositi otce mého ve jménu mém, dat
vám,“ vrchovatě zadosti učiniti, prosbu lidu svého vyslyšeti
a všichny obyvatele města tohoto přepodivně od morového naka
žení zachovati; nebo ačkoliv mnozí nakažení potajno do města
se laudili (což potom sami vyznali), ano dvořané J. M. Cskě mezi
nimiž nakaženými byli svý obydlí v městě Chrudimi měli, však,
buď Bohu věčná chvála, na morovau ránu žádný neumřel, ačkoliv
již někteří nakažení byli, však předivně zase uzdravení jsauce,
jak se nížeji dočte, což vzácný magistrát města Chrudimě jmenem
celé obce u přítomnosti vysoce důstojného pana Augustina Pfalce,
hlavního kostela sv. Víta na hradě pražském kanovníka schola
stika, jakožto od Jeho Knížecí Milosti p. p. arcibiskupa pražského
(titulus) deputirovaného k vyslyšení zpráv o svatým obraze komis—
saře, pod dobrým svědomím vyznal, což z níže položeného vyznání
světleji se shledá. Za což bud jméno Páně pochváleno od tohoto
času až na věky, milosrdenství Páně, že nejsme zmaření.

Vyznání Vácslava Baddy, sauseda při městě Chrudimi:
Já níže podepsaný byvše od J. Mti pana děkana a vicaria

foranea města tohoto Chrudimě předvolán, abych jisté a pravdivé
vysvědčení (co tak mně nehodnému hříšníku povědomo jest)
o blahoslaveném obrazu Salvatora vydal, to s dobrým rozmyslem,
ne přinuceně, nýbrž vše upřímně a pravdivě pro rozmnožení cti
a slávy Boží vyznati musím. Když v pominulém roce 1680. na
mnoho místech v království českém rána morová panovala a skrze
jednoho podruha, ve vsi Dubanech nakaženého, do chalupy jedné
na předměstí chrudimském vedle domu mého přinešena byla,
nakazili se od téhož podruha dvý pacholátek, synův mých. I obá
vajíce se já, aby vedle tehdejších od Jich Mtí p. p. místodržících
patentův a příkré od vzácného magistrátu zápovědiprozrazenaod
města s dítkami mými vypověděn neb v domě zapečetěn nebyl, tu
věc před lidmi až do té chvíle sem tajil a nemocné své dítky

1680
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v jedný komoře až šest dní zavřené měl; v tom čase ustavičněm
pláči & zármutku trvaje, s dítkami a domácímisvýmikPánu Bohu
skrze modlitby svaté jsem se ucházel a k vejš opáčenému svatému
obrazu autočiště své celé maje, v modlitbě mé milosrdenstvíusly
šán jsem byl, že žádný o nemoci jejich nevěděl, dítky pak moje,
bez dalšího jiných lidí nakažení, k zdraví předešlému přišly &po
savad v živobytí pozůstávají. ——I to také mně slušně tajiti není,
kterak před tím neštěstím & morovým jedem za častě na témž
svatém obraze někdy tři i víc hvězd s velkým bleskem, někdy
jako by oblakem zastíněn byl, mnohokráte slzavě jsem spatřil:
jednoho pak dne, při konané mši svaté, od začátku až do pozdvi
hování velebné Svátosti dotčeného sv. obrazu dokonce jsem viděti
nemohl, až po pozdvihování, jako by z nějakého oblaku na oltář—
zase vycházel, což mne v dotčeném zármutku velice těšilo a další
naděje a důvěrnosti k pohledávání rozličných milosti a dobrodiní
Božských jest podalo. I to také v pravdě poznávám, že jsem od
toho sv. obrazu ruku s dvauma prsty nahoru vyzdviženau po pravé
straně obrazu náležitě viděl, ačkoliv na témž obraze žádné ruky
se nespatřuje. — Tomu všemu že tak a nejináč jest, to podpisem
ruky mé vlastní & sekrytem přitisknutým dotvrzuji, ale i také,
kdyby toho potřeba ukazovala, juramentem stvrditi, ano i také na
to umříti hotov jsem.

Actum v městě Chrudimi 10. Martii 1C82.

L. S. Vácslav Radda,
saused města Chrudimě

Toto své vysvědčení skutečnau přísahau on Vácslav Radda
potvrdil v přítomnosti pana děkana Samuele Vácslava Hattaše.
p. Vácslava Píseckýho spolu raddního, též písaře městskýho
& p. Jana Jindřicha Šebestiána z Častolovic, také Kristofa Frida,
chrámu Páně v Chrudimi děkanského opatrovníka věrného.

Lit. A. Vejtah psaní, od p. chrudimskýho Samuele Hattaše
k Slatinaňským obyvatelům odeslaného, takto zní : Lit. A.

Já, jakožto otec duchovní jejich, mám nad nimi velkan žalost
a lítost; pročež, dá-li P. Bůh, tento nastávající čtvrtek mši svatau
zpívanau k obrazu zázračnému P. Krista, zde v kostele chrudim
ským zůstávajícímu, držeti budu k tomu cíli & konci, aby je Pán
Bůh od té morové rány pro ten zázračný obraz sprostiti &.vysvo—
boditi ráčil. At dne téhož slatinanští sausedé hned jak bude po
sedmý hodině ráno polovičního orloje, neb dle hodin němetských.
slibem velkým se zaváží a přísahau potvrdí ten jich slib, totiž: jestli
že je P. Bůh pro ten zázračný obraz od morové rány vysvobodí.
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že chtějí všichni s všemi svými manželkami, dítkami i s čeledí
do kostela chrudimskýho k. zázračnýmu Krista Pána obrazu puto
vati, tam svau pobožnost vykonati a za vysvobození od morové
rány vraucně poděkovati; nebo že až posavad my v městě Chru
dimi nakaženi nejsme, to témuž zázračnýmu Krista P. obrazu
přivlastňujeme. — Nu, můj laskavý pane purgkrabí! to jest mé
duchovní proti morové ráně recipe neb lékařství.

Samuel Vácslav Hattaš,
_ děkan chrudimský.

Hned jak oni Slatinanští slibem se zavázali, to, co jim jme
novaný p. děkan chrudimský radil, pobožně vykonati, velkého
potěšení aučastni byli, dle jich dobrovolného vyznání, totiž: „Když
nejvíce morová rána u nás ve vsi Slatinanech v létu 1680. in
Octobri, měsíce října, panovala, a již okolo 77 osob skrze ni
umřelo, byli jsme napomenutí od pana děkana chrudimského (jakž
vejtah jeho psaní pod lit. A. ukazuje), abychom takové poslední
autočiště vzali; my tedy ve vsi Slatinanech do našeho chrámu
Páně sv. Martina sejdauce se, slib jsme učinili, že chceme do
Chrudimě k obrazu P. Krista putovati, z svých hříchův se zpo
vídati a velebnau Svátost Oltářní přijímati; v týž pak den
a v jistau hodinu, když my Slatinanští takový slib konati budeme,
že on vejš dotknutý p. děkan chrudimský před tímž sv. obrazem
mši svatau zpívanau za nás obětovati bude. — I majíce my tao
kové napomenutí a třetího dne měsíce října do našeho farního
kostela sejdauce se, všichni přítomní tak na místě všech nepří
tomných (tak jak jsem já jim ten slib přečetl) takový slib jsme
učinili, že chceme do Chrudimě k sv. obrazu P. Krista putovati,
tam se vyzpovídati, Boží drahé Tělo přijímati; od té chvíle žádný
víceji na tu morovau ránu neumřel, toliko dvě starý osoby, ač ne
na morné nakažení, ale pro velkýho věku sešlost umřely. Věc
také k podivení, že asi 4 aneb 5 osob. na morovau nemoc již
smrtedlně stůnící, také hned po vykonaném slibu dobrého zdraví
dosáhli.

Pročež ti Slatinanští obyvatelé tak, jak v 1680. roce slíbili,
následujícího roku 1681. dne 23. února měsíce v neděli Smrtedlnau
slib svůj vykonali a s hlučnau processí (při níž jejich dědičná.
vrchnost urozený a statečný rytíř pan Jaroslav Puchard Vodě
radský z Voděrad is svau paní osobně pěší byli přítomni) ze
Slatinan do chrudimského kostela k sv. obrazu přišli, svýmu slibu
zadosti učinili a k větší památce tam obraz s následujícím pod
pisem zanechali:

1680

1681
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Anno 1680. Dum magna epidemiae lues in pago Slatinan
grassaretur, tunc omnes illius pagi incolae ferventissime Deum
orarunt, ut per miraculosam imaginem Salvatoris nostri Jesu
Christi in ecclesia Chrudimensi existentem & tam saeva peste
liberarentur, liberati sunt subíto cum stupore et admiratíone
omnium et aliqui tunc actu peste laborantes mox sanati; hínc
pro aeterna rei memoria hoc debitae gratitudinis mnemosynon
posuere. Factum est hoc miraculum anno ut supra 3. Octobris.

Napodobnč na panství sedcském ') skrze slib pána jejich
dědičného, vysoce urozeného pána pana Rudolfa Vácslava svaté
římské říše hraběte z Šenfeldu, pána na Šenwaldu, Netlukách,
Sedči a Nassavrcích atd., když již 81 osob obojího pohlaví zemřelo,
učinění zázračně všichni, kteří nemocní byli, uzdravení a dáleji
žádný nakažený nebyl; což jeho vlastní attestatí písebně zane
chaná vysvědčuje.

Item, urozený a statečný rytíř pan Vácslav Dobřenský
z Dobřenic atd., téhož času královský hejtman kraje Chrudim
skěho, písebně vysvědčuje, kterak učiníce slib, k svatému obrazu
s svými poddanými putovati, z svých hříchův se zpovídati, též
velebnau Svátost přijímati, všichni jeho vorelští poddaní od morové
rány zachování byli, ačkoliv s nakaženými Slatinanskými dnem
i nocí se scházívali & obcovali.

Urozoný pan Franz Felix Fontana de Rusfata, J. Mti koňské
obory kladrubské controlor, podobnau písebnau attestatí zanechal,
kterak skrze slib učiněný, k témuž svatému obrazu putovati a tam
pobožnost vykonati, obyvatelé teď pravcné obory od morového
nakažení zachování byli, mimo dvauch osob u pana stíittmistra,
svobodného pána de Campo, který tomu zbraňoval, aby takové
processí nevykonávali.

Důstojně velebný, též urozený rytíř pan Matěj Zalkovský
z Zalkovic, toho času mlíkolovský (sic) a bezborský (sic) farář, pod
kněžskau vírau vysvědčil, kterak podobným spůsobem učiníce slib,
s svými ovčičkami k zázračnému obrazu chrudimskému [putovati],
on i celá osada jeho farářství od morové rány zachovani jsau. —
To za času morního, totiž léta 1680. se všechno stalo.

Dne 18. ledna měsíce osmdesáteletý starec, že s dvaumi
manželkami obcoval a oddati s nimi se dal: 8 první měl 4 děti
a s druhau tři, také že ovce kradl, byl v Praze na hrdle a živo
bytí trestán.

1) Snad Sečským (Nom. Seč.)



R. 1680—1681. 521

Morová rána české království velmi sužovala, že ani náležitý 1680
počet osob zemřelých věděti se nemohl; dle domnění a počítání "31,33
některých mluvíno bylo, že v Praze samých duchovních osob
117, světských křestanův 3669, Židův 8462, všech pražských
32308 osob [pomřelo]. Také v Německým Brodě v Kolíně i jinde
v Čechách jedenkráte sto tisíc pomřelo lidí.

V městěVídni, kde tehdáž do filosofského učení VVldni.
jsem chodil a všech šachet tam vykopaných i osob do nich
vhozených počet při sobě sem měl i do Prahy s sebau přivezl,
do 70112 osob pomřelo.

V českém městys Pacov řečeném jeden urozený jedenáctiletý 0.11.1233;
panáček dne 22. října měsíce od vnitřního kamennýho písku iod uzdr-ven
samýho také kamene tak byl trápen, že mnozí o jeho dalším
živobytí pochybovati začali, jemuž když trochu prášku z hrobu
sv. Františka přijmím Regis v nápoji dáno bylo, hned ten nemocný
nenadále byl uzdraven bezpečně. Ita testatur Claudius Brodaeus,
S. J. religiosus, et alii, qui ejusdem S. Regis vitam gallice scripsit.

Léta 1681. Dne 9. prosince korunau uherskau v Edenburgu 1631

v městě uherském slavně byla korunována Eleonora Magdalena 013335?
Theresia, císaře Le0polda I. manželkatřetí. $$$.

Dne 21. ledna měsíce kožešníci pražští od J. M. Cské a Kské korunována—

Leopolda I. svých svobod, také mezi nimi a mezi židovskými ko- “35232“
žešníky, obojí stranau, při dlauhau, od císaře Maximiliána lI. vy- milana:
řknutau sentencí a poručení (sic), dostali milostivě potvrzení, aby oni nm.
křesťané kožešníci pražští dle svých starobylých svobod a nadání
hájeni byli a své řemeslo provozovali; Židé pak pražští aby jim
žádné překážky v tom jich kožešnickým řemesle nečinili na žádný
vymyšlený spůsob.

Židovstvo množí se skrze časné ženění a vdávání, nebot málo ŠiŽŠv'ĚŠŽ
se jich mužského pohlaví přes 20 let starých najde. kteri by ože- mm"LS.
nění nebyli, poněvadž oni před 20 rokem se ženějí a 13 i 12letéu mono
děvčata se vdávají, tím aumyslem, aby křesťany v počtu a v roz
množení převýšili. Také oni do Měst pražských ido jiných českých
míst od jinud vyhnaný a do Čech příchozí Židy vyhnance přijí
mají, aby tím víceji kupcům a všem řemeslníkům v jich obchodech
a. lehkých řemeslech překážku činili, křesťany sužovali, šidili
&o všechno přivedauce, do chudoby uvedli.

V městě Jičíně dne 6. máje vyšel oheň od jednoho Žida „„an
zlatníka a shořelo město celé, farní kostel i zvonice; zvonové se
rozpukali.
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1681 Téhož máje měsíce Poděbrad město, zámek, i mnoho obilí
Poděbradyv něm shořelo.

MÍČEK“ Měsíce srpna měl jeden nenasycený boháč minulýho v Praze
'“ “""“ moru svůj aksamitový kabát k spálení dáti, on ale jej zapřel

a ustranil; tohoto pak roku do něho se oblékna, šel mezi sva
dcbníky, sebe i je blíž sedící morovým povětřím nakazil.

1682 erfa 1682. Nedaleko městečka Borovan spatřují se zděný

Žiíkallrkge"Boží muka, pod jmenem sv. Jana Křtitele obyčejem církve kato
lické posvěcený &uprostřed těch Božích muk spatřuje se obraz sv.
Jana Křtitele i také následující nápis: Locus iste nativitatis
Joannis de Trocznova dicti Žižka, olim infamis honori nativitatis
praecursoris domini S. Joannis Baptistae dicatus et consecratus
est anno 1682. O. P. O. R. B. F. F. — NB. Tato sedmerá litera
tento smyslv sobě obsahuje: Conradus (Fisser cognomine), Prae
positus Canonicorum Regularium Borovanensium, Fieri Fecit. To
jest: Toto místo od dávních časův zlé pověsti, na. kterém Jan
Žižka z Trocnova se narodil, nyní k větší cti narození sv. Jana
Křtitele, předchůdce Krista Pána, jest posvěceno léta Páně 1682.
A tyto Boží muka postaviti dal Konrád příjměuím Fišer, probošt
kanovníkův řeholních v Borovanech.

Podle těch Boží muk stál veliký starý dub, vnitř při zemi
od pastevcův za starých let všechen vypalený, do kterého, jak
staré paměti svěděejí, matka Jana Žižky, nešťastného vlastence
našeho, jsauc ona tehdáž těžkým životem obtížena &.nemohauc
ona pro nenadálé velké bolesti do svého obydlí dojíti, do toho
vypalenýho dubu vešla a v něm téhož synáěka svýho Jana Žižku
porodila, který se sice jmenoval po svém otci Jan Chval z Troc
nova a z Machovic '); když on ale v Polště na vojně jedno oko
ztratil, nazván byl Jan Žižka & tak dosavad se jmenuje.

2m. dm Ten pak dub, v kterým se on Jan Žižka narodil, již jmeno
vaný Konrád, borovanský probošt, poručil podtíti, všechny větve
oklestiti & spáliti, proto že mnozí kováři, zámečníci, tesařové
i jiní na tento dub často lezli, větve usekávali, z nich k svým
kladivám, k sekerám rukověti dělali & pověrečně tomu věřili, že
skrze ty rukověti oni řemeslníci větší síly nabývají. Špalek dosti
dlauhý & tlustý od toho dubu při těch Božích mukách sv. Jana

1700 Křtitele viděl sem léta 1700. na zemi ležeti, také kde sídlo
a obydlí rodičův téhož neštastného Jana Žižky tehdáž stálo,

*) To jest chybná domněnka; tuším že původcem jejím jest Balbín.
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vid ěl jsem toliko zříceniny a nedaleko od nich dvůr řeholních
kanovníkův borovanských. Ten ostatní dubový špalek také k spá
lenírozsekánbyl; od něho díl dřeva odtatý do Prahy sem
sebau přivezl.

Z tohoto borovanského kláštera uvedeni byli řeholní ka
novníci sv. Augustina do kláštera landskronského, což takto
se stalo:

Léta Páně 1371. dne 8. srpna měsíce Petr, příjmím Jelito,
biskup litomyšlský, který také potom učiněn byl arcibiskupem
magdeburským i posledně biskupem holomauckým, toho jména
Petr 111. uvedl jest řeholní kanovníky černý řádu sv. Augustina
a bratrstva sv. Rufa (jmenovali se oni černí, že oděv černý nosili)
do předměstí landskrounského z kláštera borovanského & dal jim
v tom předměstí kostel, pod jménem sv. Mikuláše biskupa a svaté
Kateřiny panny a mučedlnice Boží založený, a ty kanovníky v tom
předměstí landskronském dostatečnými potřebami zaopatřil, což
všechno papež Urban VI. i Bonifácius papež toho jména IX.,také
císař římský a král český Karel IV. svými listy potvrdili—Také
on Karel IV. ten klášter, všechny k němu přináležející osoby,
všechny také téhož kláštera statky nejenom k svý královské
ochraně milostivě přijal, ano také svým auředlníkům a raddám
zemským království českého, tehdejším i budaucím, svau otcovskau
péčí poručil, aby oni pod uvarováním hněvu svého královského
nedovolovali žádnýmu ty kanovníky, jich lidi, ani jejich statky
jakýmkoliv spůsobem sužovatí, což potvrzuje list téhož Karla IV.
v městě Brně léta 1372. dne 30. měsíce prosince psaný a pečetí
stvrzený.

Když ti řeholní kanovníci, z borovanskýho kláštera do před
městí landskronského příchozí, v tom městě šest let již bydleli,
Albert Sternberg, biskup litomyšlský a náměstek jmenovaného
Petra Jelito v Landskroně rozenýho, s vůli a snešenim své lito
myšlské kapitoly těm kanovníkům, u sv. Mikulášea u sv. Kateřiny
v tom předměstí bydlícím, přivtělil farní kostel v městě Land
skroně na věčný časy s všemi svobodami, s vším právem a s vším
příslušenstvím, jak tehdejším, tak budaucím, ustanoviv on Albert
Šternberg a. tomu chtěje, aby probošt těch nových kanovníkův
bud sám osobně, aneb skrze svýho kterýhokoliv řeholního kanov
níka ten farní v městě Lanskroně kostel řídil. což se dálo 1377.

[roku] dne 1. září měsíce. To také papež Urban VI. léta 1378.
dne 21. měsíce září svým papežským listem potvrdil. — V tom
farním landskronským kostele, v své vlasti, vejš jmenovaný Petr
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Jelito léta 1387. dle svý poslední vůle pohřben byl, který na svůj
náklad vystavěti dal.

Ze ale to klášterské předměstské místo velmi vlhké a ne
zdravé bylo, také ten klášter i kostel blízko zdí městských stál.
protož aby někdy v časy vojanský oboje to stavení městu škodné
nebylo & biskupství litomyšlské (nebot město Landskron s celým
příslušenstvím k stolu biskupa litomyšlského tehdáž přináležela)
také škodu trpěti nemuselo, Jan, toho jména IV., litomyšlský
biskup, v tom svém městě Landskroně při farním kostele, pod
jmenem Panny Marie založeným, který dosavad v svý podstatě
stojí, nový klášter pro ty řeholní kanovníky na svůj náklad vysta
věti dal a do něho on Jan, litomyšlský biskup, s povolením papeže
Bonifáciusa IX., také s vůlí Jindřicha probošta, Jana převora
i celýho konventu předměstskýho těch kanovníkův řeholních,
léta 1393. v neděli nejsvětější Trojice z toho předměstskýho do
novýho, při farním kostele v tom městě vystavenýho kláštera
(ten farní kostel Panny Marie od léta 1377. již těm řeholním
kanovníkům přináležel, jak málo vejš již dotknuto jest zde) ty
řeholníkanovníky uvedl; ten pak jich tehdejší nový klášter dosavad
při tom farním kostele stojí, ačkoliv již mnoho změněný a pro
světský lidi k pohodlnějšímu bydlení napravený, v němž také kní
žetcí hospodářští auředlníci bydlejí.

Ten nový klášter poněvadž pro ty řeholní kanovníky a pro
jich lidi velmi těsný byl, pro rozšíření jeho ti kanovníci s povo
lením a s vůlí konšelův i starších obecních téhož města Lands
krona sedum městských domečkův, blíž toho farního kostela
stojících, městu ne tak mnoho užitečných, přikaupili, k čemuž
také své povolení dal často zde jmenovaný Jan litomyšlský biskup.
/ těch sedum malých domečkův městských poněvadž město
Landskron ročního auroku dvanácte grošův českých dostávalo,
aby ani tím, ani jiným spůsobem žádným tomu městu ublíženo

.nebýlo, místo těch dvanácti grošův českých ročního auroku oni
kanovníci řeholní onomu městu půl kOpy grošův českých, město
Landskron na dva sudy piva tehdáž ročně těm kanovníkům dávalo
& na věčné časy dávati bylo povinno; a tak od toho času to
město ani půl kopy grošův českých, ani dva sudy piva těm kanov
níkům víceji nikdá nedávalo.

Ti kanovníci když do novýho k farnímu kostelu kláštera
z předměstí uvedeni byli, svůj předešlý předměstský klášter roz
bořiti dali, tak mnoho toliko v celosti zanechajíce, jak mnoho pro
jeden špitál potřeba ukazovala a ten špitál oni sami jak v du
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chovních tak také v světských“ věcech vždycky bez nejmenší
překážky řídili a v svém opatrování měli, kterýžto špitál ačkoliv
dosavad trvá i také svým věnem a nadáním zaopatřen jest, po
dobně i kostel při něm se nachází, tehdáž pod jmenem sv. Miku
láše biskupa a sv. panny mučedlnice Kateřiny založený, však on
nyní v svém obnovení ne víceji kostel sv. Mikuláše a sv. Kate
řiny, ale svatý Máří Magdalény se jmenuje.

Léta 1460. dne 1. února měsíce Jiří Poděbradský, král český,
margrabí moravský atd., těm landskronským kanovníkům řeholním
všechny jejich milosti, svobody, obdarování, práva, vejsady listem
svým, v městě Holomauci psaným, milostivě potvrdil. V tom pak
listu zejména se jmenují následující těm kanovníkům přináležející
místa a to v království českém tato: ves Damikov, Radzimír '),
Krontenfalg), Črebovice, Ferpík 3), Zigenfus “), Bystřice 5), Střítež
a. dvůr v Osseku. V margrabství pak moravském ves neb dědinu
Dědic, Nezamyslic “) s porostlinau Budětín řečenau a s jejím
dubovým lesem Daubravu & Loškov. Také on král Jiří ten lands
kronský klášter v tom svém listu pod svau královskau ochranu
přijal.

Když v Čechách kacířstvo rozmáhati se počalo & katolíky,
zvlášť duchovní osoby, velice sužovalo, také to neštěstí na lands
kronské kanovníky tehdáž haufně se valilo; nebot oni od tehdej
ších víry katolické protivníkův, kacířských bludníkův, ne jenom
vyhnáni byli z města Landskrona, ale také jich všechny v Čechách
ležící statky svatokrádeřně jim pobrány byly. Z Landskrona oni
kanovníci řeholní byvše vypověděni a vyhnáni, do Holomauce
moravského města, jakožto do místa bezpečného a ne tak ještě
kacířským bludem tehdáž nakaženého, ano také proto, že oni ne
tak daleko od toho města některá svá starodávní místa ještě
tehdáž v Moravě v své moci měli, ustraniti přinuceni byli, nic
jiného z Landskrona neodvezauce, toliko svau kniharnu, papežská
i královská nadání 'a jiné některé povrchní věci. Ty všichni lands
kronský itaké tehdáž prostějovský duchovní vyhnance, kanov—
níky řeholní, město Holomauc ne jenom za své spoluobyvatele

,) Správně: Damnikov, Radiměř.
:) ?
') Správně:Třebovice, Trpík.
') Ziegenfuss= Kozí noha.
|*)Správně: Bystré.
') Správně:Dědice, Nezamyslice.
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526 Kap. XXI. Augustiniani v Olomouci.

1682 přijalo, ale také jeden dům jim k obývání v Židovský ulici léta
1494 1494. ochotně vykázalo, kterýžto dům posledněji páni Kravař-ové

v svém držení měli; nyní pak tovaryšstvu Ježíšovému naproti
Konviktu ten dům, při němž se podobizna sv. Krištofova spatřuje.
přináleží. V tom domě ti kanovníci řeholní tak dlauho pokojně

“")dOSW“bydleli a Pánu Bohu slaužili, až Jan Štávka z Hodenic, kláštera
takových kanovníkův borovanského v Čechách řeholní kanov,ník
(on Jan Štavkaz kláštera borovanského nejdřív byl v Papii v klá
šteře kanovníkův řeholních, kde tělo sv. Augustina odpočívá, dva—
nácte let převorem, potom pak byl vyšehradským proboštem
a posledně jej kanovníci řeholní landskronští za svýho převora
jednosvorně vyvolili, s kterými také on z Landskrona do Holo

Tfauíefv mauce odjíti musel) až ten Jan Štávka s dovolením kapitoly holo
maucké dva domy od vikářův hlavního kostela holomauckýho

1498 a jeden dům městský léta 1498. pro svý z Landskrona i 2 Pro
stějova vyhnaný kanovníky řeholní kaupil, kam se také oni z domu
v Židovské ulici jim vykázanýho, odstěhovali a na tom místě oni
dosavad bydlejí. Že pak při těch domích stála kapla sv.
Brikciusa, ji on od Jana, toho jména XV., biskupa holomauckého '),
a od kapitoly téhož hlavního kostela. holomauckého šťastně vyžádal,
kteraužto kaplu on Jan, biskup holomaucký, na svůj náklad roz

,bšgn'gw šířil a pod jmenem \šech Svatých ji posvětil. Při tom \šech
tyf“m: "0 Svatých kostele Jan Štávka, probošt první kanovníkův řeholních

holomaucký,ch z důvodův svých a těch kanovníkův řeholních ty
tři kaupený domy, bez obtěžování jiných pomocníkův, klášter pro

1500 ty svý kanovníky řeholní léta 1500. vystavěl, jej nadal i také od
papežův & králův tehdejších dostatečnými svobodami zaopatřil
a to od Alexandra VI. a Julia, papežův římských, vyžádal, aby

Proboštho on i budaucí proboštové kanovníkův řeholních holomaučtí, pod
lomnucký

flags? uvarováním pokuty duchovní, která se excommunicatio neb vyob
aký. cování z církve katolické jmenuje, také titule probošta landskron

ského na věčné časy užívali. — Podobně spůsobil on Jan Štávka.
že ten jeho holomaucký klášter přivtělen byl & nadán milostmi
Lateránských kanovníkův, skrze Hieronyma, tehdejšího téhož late
ránských kanovníkův řádu generála, léta. 1500. dne 20. máje
měsíce.

Janunšťcfivka Ten první kanovníkův řeholních holomaucký probošt Jan
' Štávka když čtrnácté let svého probošství řeholního kanovnického

1507 již vyplnil, svatě v Pánu léta 1507. dne 21. července usnul. 

:) v létech 1492—1497.
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Za jeho času léta 1501. dne 21. dubna měsíce český a uherský 1652
král, markrabí moravské Vladislav, svým listem v městě uherském 1501
v Budě psaným, všechny svobody a nadání tomu bolomauckýmužfi ““$$
klášteru kanovníkův řeholních potvrdil, jmenovitě statkyv Moravě „31103305
ležící, totiž: Nezamyslic,Dědič'), Budětín,Kovalov1cOšičan,Pien- dalším.

čin, Tetetic ') & Laškov s lidmi a polmi v Vrbatku & v ŠtitOVlCla)otsÁlothy\gd1£íi
s dvorem v Chvalkově. mága.

A abych o tom holomauckým klášteře těch kanovníkův ře
holních, nyní u Všech Svatých nazvaným, také poslednějších let
příběhy pořádně zde doložil, klásti pravdivě musím a dotknauti,
co v památkách téhož holomauckýbokláštera nacházím:

Léta 1617. někteří buřičové, pokoje a svornosti rušitelové, 333.133;
duchovenstva nenávistníci, sami sebe milovníci, cizího statečka ““;Ší'f“
zlodějové oto se všemožně snažili a to při duchovní i při světský
vrchnosti přičinlivě vyhledávali, aby ten klášter i jeho poslední
statky těm kanovníkům řeholním holomauckým vzatý & těm jich
nenávistníkům věčným právem dány byly. 1 ujal se těch kanov- 281323311
níkův řeholních Jan Platajs z Plattenšteina, tehdáž hlavního kostela
holomauckýho probošt au obojího, jak císařskýho tak také u pa
pežského, saudu v tý příčině pro ten holomaucký Všech Svatých
klášter proti těm nepřátelům vysaudil, že oni od svý zlý žádosti
npustiti a na věčné časy mlčeti musejí, kteří již tehdáž ten klášter
i jeho statky v svých rukauch téměř zavřený měli. Téhož kláštera
kanovníci řeholní toho Jana Plattaisa za svýho probošta z velké
k němu náklonnosti vyvolili, který také posledněji biskupem holo
mauckým byl učiněn, o němž zde v létu 1636. něco víceji již 1636
jsem důvěrně pro budaucí pamět doložil.

Ten kostel holomaucký u Všech Svatých léta 1671. Augustin 1671

Karásek, těch kanovníkův řeholních v Holomauci probošt, náklad- 15213333“
něji zvelebil i také kaplu sv. Jozefa při tom kostele vystavěl; "fam
podobně i ten svůj kanovnický klášter obnovil. A ten kostel i novau
sv. Jozefa kaplu Antonín Lublinský, téhož kláštera kanovník ře
holní, svým vlastním malováním velmi uměle okrášlil.

Ten Augustin Jiří Karásek dne 21. dubna měsíce léta 1670. 1670
za probošta téhož kláštera vyvolen, dne 27. máje roku 1685., maje 1685

věku svého 58 let, svaté v Pánu usnul. &'$? ...

1) Viz nahoře str. 525. pozn. 6.
*)Správně:Kovalovice, Osičany, Pěnčín, Tetctice.
3)Správně:Vrbatky, Štětovice.



528 Kap. XXI. Jan Žižka.

1682 Po smrti neštastnýho Jana Žižky rytíře z Trocnova a z Mao
„353303 chovic (on také zprvu jmenován býval Jan Chval) potomci jeho,
“71““"“ ani Žižkovští ani Sirotci ani jiní kacíři klášter Vyššíbrod nazvaný

a od pánův Rožemberkův založený, vystavený a dostatečně nadaný
byl zkažen (sic), proto že se ti kacíři všichni toho slavnýho a
mocnýho rodu Rožemberskýho obávali.

mžnxlihjmpol- Jan Žižka (jinak Jan Chval rytíř z Trocnova & z Machovic ')
nomucinenroku 1420. a s ním Táboři i Pražané vyjdauce s korauhevmi, na

1420 nichž měli malóvaný kalichy, ven z Prahy za Koňskau bránu
hned téhož Jana Žižku za svýho vůdce a polního hejtmana volili.
jemu věrnost a poslušnost slibujíce, s nimiž on ihned šel k Dubči,

Říhayúa-Odtlld hnul se k Říčanům a toho městys i zámku se zmocniv,
u vigilií sv. Bartoloměje hned sedum katolických kněží, v tom
zámku nalezených, upáliti dal; městys i zámek oblaupil, také
oboje zapáliti izbořiti rozkázal. Odtud ti jeho dráhové jinam
s ním pOSpíchajíce, zpívali a lid k sobě vábili následujícím i ji
nými zpěvy podobnými: Kdo jste Boží bojovníci, zákona jeho
milovníci atd.

ŠŠŠ'Š'ŠĚŽJ Následujícího 1421. roku on Jan Žižka s Tábory svými po
„mmm ložil se u města Rokycan, jejž měštané k sobě vhlídně přijali

1421 a do města pustili, pokrmy i obrok dostatečně dávali, proto že
on jim pokoj na místě svém i svých drábův zachovati sliboval.
Táboři, sotva do města vešli, hned do kláštera kanovníkův řehol
ních vskočili, je vyhnali a najdance jednoho kněze téhož řádu,
muže velmi pobožnýho a starýho, hned ho v prostřed kostela

Jednohoui v sudu zabedněnýho upálili, vykřikujíce: „Tak nám sluší zákon
Pťšlšsi'ifiKristův vyplniti' atd. Také ti kacíři téhož času ty řeholní kanov

níky téhož kláštera na jednom trámu v jednom pokoji oběsili

'růojníěellr.a v tom pokoji po mnohá leta libau vůni do něho příchozí lidé
něn. vždyckny cítívali, dokad zbořen nebyl; ostatní duchovní, kteří

mohli, do bezpečnějšího místa ustranili. Kostel Panny Marie v tom
městě před těmi žháři neporušený obstál. Tehdáž to město arci
biskupství pražskému přináležívalo, nyní jest ono královské město.

J.W.“ „ On Žižka spíše nežli k pannenskýmu chotěšovskýmu klášteru
233305: premonstratenskýmu se přiblížil, časně z toho kláštera panny do

mm města Plzně ustranily.
Téhož 1421. roku dne 18. ledna když Jan Žižka město

Plzeň oble hl, ji mocně dobýval, maje Pražany k pomoci a nemoha
ji sobě podmaniti, od ní dne 7. března s velkau hanbau i s škodau

'U

') Viz nahoře str. 522. pozn. 1.
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odtrhl, k městu Kadani se hnul &ji v neděli Květnau mocně do- 1682
stana, mnoho katolíkův zamordoval. Chomutova města dne 16. mm do

března když se zmocnil, dal všedhny, nešanujíce ani dětí, napořád zahánšťfšt
mordovati; posledně nalezených bylo 70 žen, ty také on dal do “alid.J'Éů'
jedné pazdrny zavříti a upáliti.

Některé staré památky píší, že toho dne v tom městě Cho- 3:23:32
mutově 2200, jiné že 2500 a jiné že 3000, Lupacius 1) dokládá, no.
že dvaceti tisíc zahynulo, jak v ulicích, tak také v domích i v ko
stelích a on Lupacius snad počítá mužské i ženské osoby, také
i všechné děti; mezi kterýmižto pomordovanými nacházelo se
mnoho urozených pánův i kněží. Naposledy dal on vyhlásiti, kteří
se ukryli, aby všichni z děr vyšli a před něho se postavili, při

povídaje jim, při jich živobytí [je] zanechati. I našlo se 20 osob, , gayům
jímž on všem poručil nosy uřezati, řka k nim:- „Toto trestání vám ti v okol':
činím na budaucí památku, živobytí však, jak jsem slíbil a vám me
připověděl, vaše vám zanechávám.“

Jan Žižka když roku 1421. před slavností sv. Jiří od města Zitkaa.:

Berauna do Táborského Hradiště se navrátil, hned ty Pikharty 223333.
bludníky, kteří o Tělo a Krvi Páně nic nedrželi, poručil shledá- “mako“
vati a na den sv. Jiří poručil jich v vsi Klokoty nazvané, blíž 1421
města Tábora ležící, padesáté obojího pohlaví spáliti, mezi nimiž
byli dva jich kněží: Burián Štraus a Petr Kaniš.

Téhož 1421. [roku] Chrudimští, chtíce se Žižkovi, také Pra- Chmdimbtí
žanům zalíbiti, klášter sv. Jakuba v Stradově bratří Menších sv. "$$$"
Františka zapálili a 24 řeholníkůvzmordovali; také Chrudimských mmm
62 tehdáž padlo. Jichž vůdce a hejtman byl nějaký Jan Prosto
vlas, který nedávno před tím v Královej Hradci býval biřičemF)

Dáleji téhož 1421 roku, když císařští hradu pražskýho svato

Vácslavský vojáci a opatrovníci ten hrad Pražanům postaupili 33113531
a Pražani z Starýho Města sto, také z Novýho Města sto žoldne- nolhnv.PVS:
řův svých do něho poslavše, jej jsau osadili, také tehdáž jeden zmůmpood
bludný kněz jmenem Jan (o tom Janovi rozličné památky staré císařských.
rozličně píší, když některé praví jej býti řádu premonstraten
skýho z kláštera Želivskýho a jiní svědčí jej býti řádu karmeli

tánskýho z kláštera novo--pražskýho od Panny Marie Sněžné, kde Janka—611133
on několik let pořád byl horlivým kazatelem) on auřady konšel- dypruskěi
ské v Starý i v Nový Praze obnovoval, také hejtmany těch obauch goguoval

1) Ve svém „Rerum bohemicarum ephemeris seu calendarium histo
ricum etc.“

*) Obojí zpráva dosti nesprávně dle Poselkyně I. 680.
Monkého Poaelkyněu. a. 34



530 Kap. XXI. Husitské bouře; Jan Želivský.

1682 Měst obnovoval a je dosazoval. Posledně, když už mu již déle štěstí
slaužiti nechtělo, byl on s 12 jinými buřiči a tovaryši svými roku

1422 1422. dne 9. března v pondělí po druhé neděle postní z rozkazu
pánův raddních, od nichž byl opatrně do jich raddního domu po
volán a v něm blíž studnice tajně, aby rozbroj v lidu nebyl, s 12

8133.12 jinými stat byl. Lid pak jeho věrný neb obce pražské, stojíce
v haufích velkých před raddním domem i na staropražským rynku
& nemohauce se téhož Jana přitomnosti dlauho dočekati (an páni
raddní s svými slaužícími do svých přibytkův a obydlí odešli v po
koji) hned zuřivě do téhož domu raddniho vběhli a vidíce těla lS
stínaných v krvi na zemi ležeti, hned tělo téhož Jana vzali. je
s pláčem velkým po Praze až do kostela Panny Marie Sněžné
vnesli a je pod kazatelnicí počestně s velkým pláčem pohřbili.

nomen Ostatních pak 12 stínaných hlavy po Městech pražských několik
' dnův pořád k divadlu a k pomstě tak dlauho nosili, dokad všechny

Raddatptniostatní obce pražské nezbauřili, které hned třetího dne pět staro—

%:domy pražských a potom také dva novo--pražské raddní pány před jich
izidóobI-uraddními domy stali, domy těch i jiných raddních pánův, také

' Židův domy, podobně i Velkau císaře Karla IV. kollej vybrali,
oblaupili, knihárny i jiný věci rozebrali, rozházeli, porušili a velmi
škodně hospodařili. On Jan, mnich, jakž vejš již ponavrhnuto
jest, pojav rozličnau a zběřní chasu, na hrad pražský svato

vim—tagy;Vácslavský zbrojně táhl a přijdauce všickni k dveřům kostelním
pen- sv. Víta, je vyrazili, do něho vběhli, zle hospodařili, tepauce obrazy.

kameny na hrobích i jinde a který stlaucti nemohli, jim nosy ura
želi i oči stlaukali a ohavili ').

Karel zvon Ten Jan, kacířský kněz, kdykoliv chtěl zběř aneb také obce
'ÍlvÝuvzimpražské svolati, vždyckny dal velikým zvonem v rozbořeným klá

šteře karmelitánským Panny Maiie Sněžné v Nový Praze tehdáž
ještě visícím a Karel nazvaným, dlauho zvoniti & ten nepokojný
lid svolávati.

momet V těch i jiných bauřlivých, nebezpečných a ohavné strašli
ĚŠ'ŠiŽŠŠfĚ-ívých časích kanovníci hlavního pražského kostela sv. Víta i jiní
“mmm duchovní, také mnozí vzáctní páni katoličtí častěji do města Plzně.

jakožto do místa bezpečného a stále katolického útočiště, přijíž—
děli, by tam své životy zachovati a Pánu Bohu dáleji pobožně

momubho-slaužiti mohli: jimž plzeňští páni s obcí svau přívětivost všemocnau
phvwvi věrně prokazovali, za kterau velebná kapitola hlavního kostela

pražskýho sv. Víta jich tehdejšího faráře i všechny jeho poslaup

1) Opět z Pgselkyně I. str. 700. a násl.
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níky, faráře téhož města Nové Plzně, za svýho spolu-kanovníka
a za svý spolu-kanovníky přijala a jemu (i jeho všem poslaup
níkům farářům plzeňským) erb svýho kostela sv. Víta nositi
a užívati dovolila, kterýhožto erbu arciděkanové neb arcijahnové
plzeňští dosavad užívají.

O tom připomenutým Janovi, knězi kacířským, nacházím
ještě následující zprávu a o věcech tehdejších také tuto památku 1).
Roku 1422. konšelé Starého města pražského považujíce rozličný
neřády téhož bauřlivého Jana, kněze kacířskýho, v Želivě roze
nýho (jak někteří píší), sešli se s některými staršími z obce do
raddního domu a volili nad sebau hejtmana městskýho staro-praž
skýho Haška z Veliše, jinak z Ostrovu (nebot před tím již při
pomenutý mnich, Jan, dle vůle své raddu Měst pražských obno
voval, také hejtmany Měst pražských dosazoval & v saudné svěd
nici neb v raddnici s konšelmi sedával) a ten Hašek, nově
volený hejtman staro-pražský, podobně i konšelové istarší obecní
považujíce, že ten mnich jest velmi všeteěný, bauřlivý a pohor
šlivý, mnoho sobě osobuje, obce pražské bauří, královský důstoj
nosti na se bere, Pikharty a všeliký kacíře rozmnožuje, mnoho
jiného nechvalitebného provozuje atd., pročež na tom se ihned
snesli, aby nad sebau nedali více jemu panovati. On Jan, mnich,
vyrozuměje a poznávaje, že se proti němu nětco jedna v tý raddě
bez jeho přítomnosti, pojal on první neděli postní některý svý
věrný pomocníky, s nimi tajně do toho domu raddního i také do
radné světnice sám desátý bez opovědi vstaupil a vida přítomnýho
býti Haška z Veliše, an on na hejtmanském místě sedí s konšely
v raddě, hned jim všem přísně domlauval a po té řeči dosti
dlauhé (byl on sice na velmi učený, však byl výmluvný a kazatel
horlivý) tato slova doložil: „Půjdu, na obec dám zvoniti (kdykoliv
bauřlivau rotu pražskau chtěl svolati, vždyckny velkým zvonem,
Karel nazvaným, v zkaženým Panny Marie Sněžné klášteře kar
melitánským dal zvoniti) a vás všechny i s tímto vaším novým
hejtmanem poruěím z těchto oken raddné svědnice na rynk vyhá
zeti a jiný konšely, také městskýho hejtmana po mě vůli místo
vás dosadím.“

Oni uslyšíce tak způrná a škodlivá slova, schopili se, toho
mnicha ijeho pomocníkův zmocnili se, pro mistra popravního
ihned poslali, dům raddní zavříti dali, a hned toho mnicha i po

1) Opakuje se obšírněji, co řečeno již zkratka na stránce předcházející.
Srovnej to s Tomkovou Prahou IV. str. 230.
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mocníky jeho (Vácslav Hájek píše v svý Kronice, že ten
mnich byl sám desátý, a Daniel z Veleslavína píše, že ten Jan,
mnich, byl tehdáž sám třináctý) v dolejší síni nedaleko studnice
stínati dali, za purgkmistrství neb konšelství Martina Vačkáře.
Po stínání těch osob, když katoví pacholci krev neopatrně smej
vali a jí nějaký díl 8 vodau po žlábku z té síně ven vypustili.
hned lidé, vidíce ji, udeřili na ten dům raddní, dveře vysekali.
chtíce věděti, co se děje, do síně vběhli i do raddnice & který
konšele našli, ty mordovali. — Nějaký Jan, příjmím Gaudencius,
& s ním také Jakobellus, oba kněží církevní, vzali hlavu Jana,
mnicha, na mísu ji položili, před raddní dům s ní vyšli, lidem
ukazovali a prosili, aby tak ohavnýho skutku bez pomsty nene
chávali. Lid ten bauřlivý, který své vzezření na toho mnicha míval
a neřádův žádostivý, hned na domy konšelský neb raddních pánův
se obořil, v nich zle hospodařil a co našel, všechno odnesl. Odtud
vběhnauce ti nepokojní lidé do Židovský ulice, mnoho Židův po
mordova'li & jich domy vybrali; také toho ještě dne před večerem
vběhli oni do Velké Karla IV. kolleje, v ní všechno pobrali, co
jenom našli, podobně všechny ostatné kolleje pražské neb domy
mistrův, kteří mládež v literním umění cvičili, nejdřív zlaupili,
vybrali, vyčistili a mistry učení toho pražského zjímajíce, do rad
dního domu je přivedli a zavřeli, křičíce: „Tito jsau zrád
cové, kteří ven z Prahy študenty Němce vyhnali
a nás o naše živnosti připravili“. — Po některýmčase
do Královny Hradce na pokání je poslali. Někteří mistři ven
z Prahy odešli, aby své životy zachovali; také tehdáž Jan Rokycan
z Prahy utekl. Následujícího dne ti nepokojní lidé dveře železné
v kolleji Velké Karlové vylámali, do knihámy vešli, knihy roze—
brali, roztrhali, také mnohé spálili.

Jan Gaudencius a Jakobellus, oba husičtí kněží, hlavu Jana,
mnicha, s jinými hlavami těch stínaných tovaryšův Janových do
umrlčí truhly vložili, truhlu na máry položili a po celý Praze
k divadlu a k pomstě nosili, zpívajice: Isti sunt sancti, qui pro
testamento Dei atd. — Tito jsau svatí, kteří pro zákon Boží svá
těla na trápení a k smrti oddali atd. Ženy, které se domnívaly
býti nejpobožnější, chodily za těmi márami plačíce a naříkajíce,
rozličnými spůsoby pořád za čtrnácte dnův všechen lid ony napo
mínajíce, aby on té krve nevinné pomstil, křičíce: „Krev hříšná
buď za krev svatau vylita“. Posledně hlava i tělo téhož Jana,
mnicha, pod kazatelnicí, z které on kázával, v kostele Panny
Marie Sněžné bylo pohřbeno s velkým pláčem.
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Na to hned třetího dne po stěti Jana, mnicha, a tovaryšův 1682

jeho, ve středu, ta zbauřená obec pražská aby svau zlost vyko- 30115333;
nala a nad svými správci se pomstila, dala stíti před raddním dd:c_boc
domem staropražským pět svých konšelův, jenž byli: Jakub, helméř,
Prokop Vidaušek 1), Jan, příjmím Rytíř, Johánek od Strakatýho
vorla 2) a Antonín, knihař. Také tehdáž obec nov0pražská před
svým domem raddním dala podobně dva konšely stíti: .Brychtu,
zvonaře, a Jaroška od Stříbrné hvězdy, proto že jsau oni Jana,
mnicha, v nenávisti měli a o něm veřejně mluvívali. Ten Jan,
mnich, nic dobrého v našich obcech nespůsobil.

Pražané před slavností Velikonoční vyjeli z Prahy zbrojně išš'tic'měg'“anno o

a v Bílau sobotu oblehli město Lutici neb Žlutici 10 mil od 333.11?
Prahy v kraji Loketským; následujícího dne v neděli Velikonoční zaplgggůmš
to město dobývali a jeho se zmocnivše, všechny obyvatele pomor- '
dovali, je celé ipředměstí oblaupili, oboje spálili a rozbořili.
K Praze ti laupežníci & žhářové navracujíce se, o laupeže se sva
dili, tak že u vsi Střelokluky neb Středokluky nazvané, 2 míle
od Prahy bili se a mordovali, jichž více nežli 70 na tom místě
zbitých ležeti zůstalo; také mnoho raněných do Prahy na vozích
sedláci přivezli, což se 1422. roku stalo. 1422

Lutice hrad od Karla IV. 1335. roku, byv on Karel IV. 1335

tehdáž toliko margkrabí moravské, hrad Tejřov, Lichtenburg, gmgmlňgtj
Hradec, Písek, Nedštýn, Zbiroch neb Zbirov, Tachov i Trutnov szngPL
dobyl a zkazil, proto že z těch hradův laupežníci vyjíždějíce,;;gm1éi;go
velké škody pocestným i jiným činili. “'"

Téhož 1422. [roku] hrad Křivoklád shořel: oheň z ma— 113,33“
štale vyšel. '

On Jan Žižka před svau smrtí vystavěti dal za Litoměři- HndŽižkův
cemi 1424. roku zámek neb hrad a dal jemu jméno Kalich; 1424 '
protož také od toho času psával a podpisoval se: Jan Žižka z Ka
lichu, vůdce táborskýho lidu.

Téhož 1424. roku když Klatovští, Žatečtí, Slánští a Žižkovští Kzlatovltí,
se sjeli, všichni oni společně všechny okolo Plzně vesnice až ku 51.„.Žffz;,
Královicům vypálili, podobně všichny kláštery, kostely, kam jenom „.1.š'o_,ž"“„,.
přišli, také všechna katolických pánův sídla, jak v městech tak “'
také všudy po krajích pořád pálili.

Pražané a Táboři nemohše se o víru porovnati, vyvolili sobě 183.351!:
v té jich rozepři za rozsauditelé, pravidlo a rychtáře mistra mnou.

hl.

') Správně:Jidášek.
') Správně: od strakatého (či peřestého) vola.
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1632 Petra Payne, rozenýho Engličana a Viklefovým bludem velmi
jedovatě nakaženýho muže, který rozkázáním císaře Zigmunda
k straně Pražanův vůbec vyhlásil následující artikule: Že jest
sedum Svatosti, že jest očistec, že svatý nebeštany neb vyvolem'

loukgrpůgašp-Boží služebníky ctíti máme Táboři, nechtíce k tý vypovědi při
rocnéucmh.staupiti, žádali císaře, aby aspoň ještě pět let při jich starý víře
zachovánízachování byli, připovídajíce každoročně deset kop českých neb

„yi pražských grošův jemu dávati; a tu milost také oni od něho
vyžádali i také těch 10 kop jemu každoročně odváděli, počnauce

1434 od 1434., kterýho ta rozepře a vejpověď se stala.

31.11.1335 Jan Rokycan, domnělý a falešný arcibiskup pražský, 1436.
Prahy. roku patrně poznávaje, že se katolická víra i řád v Praze rozmá—

1436 hati začínají, a obávaje se na sebe nějakého neštěstí, z Prahy do
města Královny Hradce tajně ustranil. Po jeho utečení kněz
Kristiánus, u sv. Michala v Starý Praze farář a u Všech Svatých
na hradě pražským kanovník, správu a řízení arcibiskupství
pražského dostal na místě téhož Jana Rokycana. Také' tehdáž
mistr Peter Payne, Viklefský kacíř, Engličan rozený, byl vypo
věděn z Prahy i z celého království českého 1).

1493 Potom 1439. roku Albrecht, císař a český král, že mnoho
Gamma uherských cukratův neb melaunův jedl, počal na auplavici stonati
3333333 také od ní dne 27. října v uherské vesnici Nesmil nazvané, jsa

mom“ starý 45 let, umřel a v Královským Bělohradě byl pohřben.

„„no „_ Dne 3. června před i v městě Tetšně v Litoměřickým kraji
““"“- 108 domův shořelo v půldruhé hodině.

1693 Léta 1683. Vkostele farním ludickým nachází se & spatřuje
následující nápis:

Laus Deo semper!

mph farní- Hanc ecclesiam sub auspiciis patronatus illustrissimi domini,
3333311;domini Ferdinandi Hrosnatae S. R. J. comitis de Kokořzowa etc.

et industria admodum reverendj domini patris Hugonis Caesar,
Teplensis canonici, 28 annis Ludicensis parochi, consultissimus
senatus restaurari et ornari fecit. In quorum bonam memoriam
hoc annotari curavit ejusdem successor pater Jacobus Saidz, ejus—
dem instituti canonicus 1683. Snb quo successive plus ornamenti

1694 accessit usque ad annum 1694.
To jest: Chvála Bohu vždycky! — Ten chram, dům Páně,

pod šťastným panováním vysoce urozenýho pána, pana Ferdinanda

') Posclkyně I. 965.
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Hroznaty, svaté římské říše hraběte z Kokořova atd. a pilnau roz
šaiností velebnýho kněze Hugona Cezar řečenýho, kláštera teplen
skýho kanovníka, 28 let faráře ludickýho, slovutný magistrát ludi
cký opraviti a zvelebiti i okrášliti dal; pročež pro dobrau a stálau
památku tento nápis dal napsati téhož Hugona Cezara poslaupník
Jakub Saic, téhož řádu kanovník 1683. roku, za jehožto farařství
a pastýřské vraucnosti den po dni, rok po roku více a více
tento chram Páně až do 1694. roku stále se zveleboval a okráš
loval.

To město když vystaveno bylo, od téhož položení krásného,
nebot před jeho vystavením pěkná. lauba, žlutými kvítkami okrá
šlená, do vrchu dosti prostrannýho, aě nemnoho vysokýho, pozne
náhla a nepříkře se táhla, tak jak nynějšího téhož města polo
žení dosavad se spatřuje, pročež první toho místa a potom i města
obyvatelé od těch žlutých kvítkův to místo jmenovali Žlutice;
jich potomci, vzlášt poslednější příchozí do Čech i do Žlutice
města „Němci, neumějíce tak lehce Ž vysloviti, proměnili tu Ž
literku v Z a říkali místo Žlutice: snadněji Zlutice, poslézeji i do
savad Lutice, jinak Ludice to město jmenují, při kterém spatřuje
se dosti vysoký vrch a na něm starodávnýho hradu zříceniny,
vally a patrně jiné téhož hradu znamení, v kterým nešťastná Dra
homíra, sv. Vácslava knížete českého nehodné matka, se narodila,
kterau zem na Pohořelci v Praze pozřela, kde dosavad památný
slaup stojí, nápis i vyobrazení téhož pádu nešťastného. Ten hrad
Karel IV. roku 1335. zkaziti dal.

Dne 18. června v České Lípě skrze neopatrnost jednoho
hrnčíře v přeškvařování svinského sádla vyšel oheň a 42 domy
spalil.

Dne 25. listopadu v městě Trutnově v ěas velkýho větru
mimo 50 domův shořelých, také jiného stavení několik shořelo.

Pravdivá zpráva aneb relací, co se před, v oble
žení i po obležení tureckém v hlavní císařské resi—
denci města Vídně zběhlo. tak jakž o tom Jeho Excel
lenci pan hrabě z Štahrenbergku, kommendantvídeň
sky, J. M. Cské zprávu učinil.

Léta 1683. sedmého dne měsíce července Tataři 4 míle od
Vídně u vsi Elend řečené na císařského rejtharstva pakáži trefili,
některé vozy zlaupili & regimenty, jenž při nich byli, z pořádnosti
vyrazili, některé sto z nich zmordovali, tak že rejtharstvo ještě
toho a následujícího .dne v veliké roztržitosti k Vídni se dostalo
a v Leopolda Městě rozloženo bylo. Což celý císařský dvůr, ano

%
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téměř všechno panstvo pohnulo, že ihned v ten večer, ano i ceTau
noc, uchrániti se chtěje, přes mosty a pořád do Lince jeli; jalož
i jiní lidé, jak nejlépe mohli a příležitost měli, své věci spolu
sebrali a odtud utekli. Mezi tím Tataři vždy blíže k městu se
blížili, však nejprve vedle a před sebau běžící města, městečka
tvrzi, vesnice, ano i celau krajinu z této strany Dunaje, též částku
krajiny nad řekau Ensem 'ohněmvypálili, staré lidi a nemluvňátlm
ukrutně postínali, tak že celé silnice mrtvými těly sem i tam na
plněné byli. Lidu pak věku dospělého do šedesáti tisícův zajali
& Turkům prodali.

Dne 13. července Jeho Exellencí pan hrabě z Štahrenbergku
s třinácti tisíci mužův do města Vídně přitáhl, po čemž hned
třetího dne, totiž 15. července, dal se nepřítel s dvakrát sto tisíc
hned na úsvitě viděti. Ačkoliv pak dva dní před příchodem nepřítele
předměstí spáleno bylo, on však těch spáleništ k svému lepšímu
užíval a hned na nich náspy vzdělajíc, k městu Hradské a Šotské
brány stříleti začal, též příkopy s dobytím palisád zdělal a ačkoliv
hrubě veliký odpor našel, on však skrze podkopáváni tak daleko
přišel, až se pod Ravelin miniroval a do příkopův přijíti mohl.
Že však skrze velikau opatrnost a pozornost pana generála ze
Štahrenbergku pokaždé hodně přivítání a odehnáni byli, z toho se
poznati může: nebo sami zajatý Turci vyznali, že v tom čtyr
nedělním obležení z jejich strany do desíti tisícův zbitých a tak
mnoho poraněných a kteří od nich utekli počítají.

Přes dvě míle vůkol města všechny vinice, zahrady a pole
pokazili, tak že naposledy jejich velblaudové, koňové a volové
veliký nedostatek na pastvě měli.

Ačkoliv pak v těch čtyrech nedělích do třech tisícův bomb
neb ohnivých kaulí, z nich některé tři i čtyry centnýře vážily,
do města vhodil, předce však města zapáliti nemohl, ale na domích
hrubě velikých škod nadělal, mnoho lidu poranil a pobil, též skrze
své vyslané paliče, kteří v Šotském dvoře a v arsenálu (kdež
mnoho centnýřův prachu leželo) oheň založili, nic však, buď Bohu
chvála, dovésti nemohli; neb tomu všemu Božská. všemohaucnost
a dobrá pozornost překazila.

Na proíiantích z začátku obležení nic nescházelo, neb začasté
z města vypadajíc, nepříteli dobytek, totiž voly a bůvoly, odňali
a do města přihnali, tak že předce čerstvé maso dostati mohlo.
Pan generál z Štahrenbergku poručil každému vojaku každodenně
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půl pinty vína dávati (což mnoho vynese; nebo z začátku přes
třináct tisíc vojákův v městě bylo), kteréžto víno bráno bylo ze
sklepův těch, jenž se z města vydali a sice nejprve z biskupského
a jiných duchovních. Do ;“domův velkých pánův byli oíicírové
a koňové rozložení, měštané pak a obyvatelé od toho, jak nanej
vejš býti mohlo, uchráněni.

Od 15. až do 21. dne srpna nepřítel den ode dne veliké
moci užíval a všelijak obmejšlel, jak by se mohl Ravelinu neb
šancův před Hradskau branau (kdež on největší moci užíval &až
na Špici přišel) zmocniti; vždyckny však hodný odpor nalezl,
nebo městští vojáci s nadpodivnau srdnatostí bojovali, jimžto od
Turkův dobyté kořisti se nechávaly, ano jim od nejvyšších dovo
leno bylo Turky dřiti a kůže prodávati. Na takový však odpor
nepřítel předce nic nedbal, od šturmování nepřestal, až se dne
24. měsíce srpna s velikým krve prolitím Ravelinu zmocnil.

Mezi tím pan generál z Štahrenbergku, dva v městě usedlé
Race (to jest řecké kupce, kteří se skrze nepřátelské ležení pro—
jíti opovážili) k lotrinskému knížeti poslal a jemu opět skrze
psaní spůsob & potřebu města představil, kterak totižto skrze
nepřestávající střelbu, bomb, granátův a kamení do města vhazo
vání, skrze ustavičně šturmy, též mezi vojáky silně panující
červenau nemoc neb auplavici na vojsku velice zemdlen jest
a přes sedum tisíc lidu, které by svau službu zastati mohl, že
nemá a protož pomoci nanejvejš že potřebuje. Jemuž kníže lotrin
ský dobrau naději dal a ubezpečil, že 25. srpna jistotně vojsko
císařské s jiným na pomoc vyslaným lidem u Kremže se spojí
a v následujících brzkých dnech jistá pomoc následovati bude.
Měšťané ve dne v noci v šancování svau věc upřímně zastávali,
což i řemeslnická chasa učinila.

Dvorští služebníci, v počtu okolo čtyr set, pod jeden praporec
se dali, též dvorští osvobození kupci s svými lidmi okolo tři set
na vartu táhli.

Císařského skladu kompanie tolikéž dvě stě padesáté šest
svobodných střelcův na svůj náklad vychovávala, kteří do císař
ského hradu, k němuž nepřítel nejvíce vynaložil, vložení byli,
odkudž oni z tažených ručnic a tuplhákův svau službu vykonávali
a nepříteli velikau škodu činili; nebo před ručnicemi na tři sta
a před tuplháky na šest set krokův žádný Turek se vyskytnauti
nesměl.

Nad to řezníci 9. sládcí jednu obzvláštní kompanií spůsobili
a v vypad-ání mnoho dobytka (k čemuž obzvláštně směřovali)
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zajali a do města přihnali, k nimž se ještě jiná svobodná kompanie
mladé chasi připojila, kteří potomně z města vypadali, mnoho
Turkův zjímali, dobrých kořistí na penězích a všeliké zbrani
dostali.

Dne 27. měsíce srpna jeden mladý člověk k nepříteli uběhl
a potom v městě jako špehýř jat 9. stat jest. Podobně i dva vo
jáci, ješto se nepříteli připojiti chtěli, chyceni & oběšeni jsau.

V témž času nepřítel Levskau a Hradskau baštu jedním
krátem podk0pávati začal a po často zapálených minách s veli
kau furií na ně šturmem hnal, ale skrze pomoc Boží a hodný
odpor, též učiněné přehražení, vyhazování bomb, skákajících kaulí
a jiných ohnivých nástrojů, s svau největší ztrátau a škodau, od
jeho předsevzetí odehnán jest.

Pod zemí nesmírně velikou práci provedl a netoliko veliké
bollverky, ale i courtiny miniroval a podkopal. Pročež pan ge
nerál z Štahrenbergku v městě nový náspy a příkopy zdělati po
ručil, tak aby města nanejvejš brániti mohl.

Mezi tím 12. dne měsíce září pomoc přišla, tak že Boží
mocnau pomocí ukrutný nepřítel odtlučen jest, své téměř všechny
kusy, municí, všecku pakáži & stány v štichu zanechal a tak město
Vídeň (buď Bohu chvála) od obležení v pravý čas osvobozeno
jest; neb již při konci drahota víc a víc se rozmáhala, ne sice
tak hrubě na chlebě o.víně, ale na jiných viktuáliich a potřebách;
nebo jedno vejce za 5 i 7 grošův, jedna slepice za 2, hus za 3.
indián za 7, jedno tele za 20 zlatých prodáváno bylo a sotva se
dostati mohlo.

Červená nemoc aneb auplavice mnoho lidu pomořila, tak že
v trvajícím obležení okolo dvaceti tisícův lidu (i vojáky počítajíc)
zhynulo. Též velmi mnoho koůův pro nedostatek ovsa a sena
zcepenalo.

Summovně, již by byla největší bída nanejvýš vzrostla, kdyby
z milosti Boží pomoc a osvobození naše nebyla následovala.—Co
se našeho osvobození a jak na nepřítele udrženo bylo, dotýče,
o tom nasledující zpráva jest takto:

Dne 9. měsíce září císařské k pomoci přišlé trupy, jenž
byly z lidu polského, bavorského, saského a frankenského, v Tulnuv
4 míle od Vídně, se spojily, načež vojanská radda držána byla
a k maršírování všechno připraveno.

Desátého září celá armáda se pohnula a na tři díly rozdě
lila: levé křídlo vedl kníže lotrinský, pravé pak křídlo král polský
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a kníže z Waldeku s kuríirštem bavorským a saským celý corpo
vojska říšského.

Jedenáctého září trval marš přes Vídeňský les, kterýž šťastně
přešli a tak dvanáctého před Vídeň přišli. Pan kníže lotrinský
položil se ihned u spodku Holého vrchu (neb Kahlenbergku), po
ručil do nepřítele z kusův házeti a s regimenty Badeňským
a Štihrumským udatně na nepřítele třel, kterýž se z počátku jak
nejlépeji mohl k bránění postavil, ale brzo k utíkání donucen byl;
nebo netoliko polské, ale i říšské vojsko z druhé strany v pří
hodný ěas přišlo, tak jako by jej obklíčeti chtěli. Ktomu z města
Wirtenberský, Mansfeldský a Susovští regimentové výpad učinili,
skrze což nepřítele do velikého strachu a konfusí přivedli & kdo
jen kde mohl, na utíkání se oddali, tak že, co se věděti může,
od nepřítele do devíti tisíc, po císařské pak straně sotva na tisíc
na placu zůstalo, mezi nimiž z nejznamenitějších kníže de Croy
zůstal; a tak nepřítel své ležení &jak s vrchu položeno, kusy,
municí, pakáže a. stány opustil. Král polský jej přes ten celý den
honil'a v Šwechetu ještě osm velkých kusův, při kterémž každém
devadesáté párů bůvolů zapřaženo bylo, s pokladem velikého vezíra,
kterýž se na dva milliony ryzího zlata počítá, odňal.

Následujícího pak dne ráčila J. M. Kská. zpátkem přijetí a ne
přátelské nevýmluvné dílo, které on přes ten celý čas toho obležení
učinil, přehlížeti a na to v Vídni u pana generála z Štahrenbergku
obědvati.

Čtrnáctého dne měsíce září ráčila J. M. Cská s obaumi kur
íiršty: bavorským a saským, též mnohými jinými knížaty, skrze
Světničnau bránu (neb Stuben-Thor) svůj příchod do města Vídně
při střílení z kusův držeti, ráčila poručiti v hlavním kostele Te
Deum laudamus zpívati. Potom se do Starého hradu s obauma
kuríiršty k tabuli odebrali a po tabuli nepřátelské auěinky &.město
osobně přehlíželi, které od Šotské až k Hradské bráně velmi ža
lostivě se Spatřuje.

Svato-Štěpánská a na zemském domu věže aniž se více
poznati mohau, též hrad císařský tak pobořen a ruinirován jest,
že J. Mti Cské není možné v něm bydleti. — J. Mt král polský
žádal, aby se J. M. Cské, ráčila zase zpátkem navrátiti, tak aby
skrze to šťastný prospěch a honění nepřítele hindrováno nebylo;
pročež se opět za nepřítelem pustili, jej honili a dohoníce jej,
kníže lotharinské u Laxenburgku opět jemu do šesti tisíc lidu
zbil a do pěti set zajatých křestanův vysvobodil. Poslední treíení
s nepřítelem stalo se u Edenburku, kdež opět nepřítel do desíti

1683
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1683 tisícův lidu ztratil, tak že se snadně počítati může, že Turek
v těch porážkách a v honění přes třiceti tisícův lidu, mimo toho
při obležení zbitého lidu ztratil, kterýžto počet, podle posavad
dané zprávy, daleko větší nad prvnější se nachází. Kusův malých
a velikých, kteří Turku vzatý jsau, počítá se do dvauch set. —
Nejvyšší generalát všechno vojákům v preis aneb svobodně pustil,
kteřížto ze všech stran dobré kořisti činili. Král polský dostal
životního koně velikému vezírovi náležejícího, s stříbrnýma tře
meny & drahým sedlem osedlaného; nebo samé sedlo, všelijakejm
drahejm orientálskejm kamením vykládané, na sedm tisíc říšskejch
tolarův se šacuje. Podobně signum belli et pacis neb nejhlavnější
tureckej praporec, totižto bidlo neb kopí s koňskejm ocasem,
drahejm kamením okrášlenej, jest od krále polského odňat, kterejž
jej až dosavad sknížetem lotrinskejm honil. — J. M. Cská zase do
Lince navrátiti se ráčila.

Nejvyšší Bůh rač nám dáleji šťastného vítězství proti auhlav—
nímu nepříteli křestanstva propůjčiti a jeho nepřátelské krvavé
auklady v nic obrátiti.

Poznamenání těch věcí, které Turek u Vídně v ležení nechal:
Ručních metallových granátův osmnáct tisíc; železných

ručních granátův deset tisíc; olova čtyry tisíce centnýřův; prachu
čtyry tisíce centnýřův; s'můly & pryskyřice padesáte centnýřův;
luntův šest tisíc centnýřův; pálících kaulí dvaceti tisícův; petro
nellového neb sv. Kateřiny oleje jedenácte centnýřův; lněného
oleje padesátekrát sto tisíc centnýřův; sanejtru tři tisíce cent
nýřův; motyk a lopat deset tisíc kusův; nádob k minám potřeb—
ných tři tisíce kusův; plátna na stány padesáte centnýřův; vla
sových pytlíkův na písek dvakrát sto tisíc; tureckých podkov osm
tisíc kusův; smolných pánví tři tisíce; nítí dvaceti centnýřův;
velblaudových a volových koží dva tisíce; kurzwerův neb helie
parten čtyry tisíce; jančárských ručnic pět set; předené a nepře
dené bavlny padesáte pytlův; prázdných pytlův pro vlnu tisíc
kusův; železných plechův na štíty a patrontašky dva tisíce; sádla
a loje deset centnýřův; jančárských prachových trubiček dva
tisíce; koženných pytlíkův pro prach dvakrát sto tisíc kusův;
kovářské měchy pro ohnivé kaule čtyry; nekovaného železa pade
sáte centnýřův; celých kartaunův, při nich kola s musivového
dříví, 4; malých a velikých děl neb kusův sto a šedesáte; dře
věnných heberův dvě stě; prázdných vozův pro municí osm tisíc;
velikých bomb neb kaulí tisíc; rozličných kusových kaulí osm—
nácte tisíc; velikých provazův k kusům dvakrát sto tisíc; velikých
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ambosův neb nakovadel šestnácte; pálících ručnic malých a veli
kých dvakrát sto tisíc ').

Léta 1684. Ačkoliv roku minulýho 50 domův městských,
mimo jiného stavení, v městě Trutnově shořelo dne 25. listopadu,
tohoto 1684. roku opět, dne 12. máje měsíce, celé to město Trutnov
s farním kostelem, s zvonicí, s zvonmi, s děkanstvím, s školau,
špitálem, také s Dolejším předměstím shořelo, k čemuž nápomocen
byl veliký tehdáž vítr; při tom neštěstí zahynulo sedm osob.

Měsíce června v městě Hradišti nad řekau Jizerau narodilo
se dítě s dvauma hlavami, čtyrmi rameny & čtyrmi nohama, brzo
však umřelo.

Dne 13. července celé město Beraun, předměstí, klášter,
z něhož oheň vyšel, shořela.

Měsíce prosince tři paličové byli stati &potom spálení; čtvrtý
z nich, který svau ženu těhotnou prodal, byl od noh pomalu lámán,
posledně na hranici spálen.

Za králování Ladislava českého krále (on ačkoliv tehdáž
dítětem byl, místo jeho však Jiří Poděbradský až do jeho dospělých
let království české i k němu přivtělený země řídil) pět urozených
bratrův proti témuž králi těžkého provinění se dopustili, protož
také odsauzeni byli všickni k oběšení. Ta jich velká pokuta na
přímluvu mnohých slavných pánův i vzáctných přátel byla v tuto
proměněna, dle královského rozkazu: aby ti všickni bratři v kostky
hráli a který z nich nejmenší počet uvrhne, ten jediný aby oběšen
byl. Prvorozený a nejstarší bratr poněvadž nejméně vrhl, hned
z města veden a na veřejné šibenici oběšen byl, která tehdejšího
času blíž města Kadaně při silnici na jednom vršku pod větším
vrchem stála.

Ten oběšenec když tři dní a tři noci na té šibenici živý,
čerstvý a k mluvení schopný již visel, všickni mimojdaucí 8 po
divením se ho tázali, proč umříti nemůže? On ihned čerstvě
každýmu jednostejně odpověděl: „Že jsem já od mé mladosti
14 sv. Pomocníkův ctíval, jakožto mých věrných patronův, protož
nechtějí oni, abych já tauto smrtí ohavnau umřel“. — To když
duchovní i světské vrchnosti oznámeno bylo, dolů z té šibenice
dle královského poručení ten oběšenec byl vzat a jemu aby do
Jeruzaléma putoval uloženo i poručeno bylo to, aby on tam od

.) Zajímavý jest J. B. Miltnerův spisek o obraně Vídně, zvaný
Kašpar Zdeněk hrabě Kaplíř, obránceVídněproti Turkům r. 1683.
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domu Pilátovýho až na horu Kalvárskau k místu, na kterým
Kristus Pán s křížem svým byl vyzdvižen, pozorně všechny kroky
počítal. On z Jeruzaléma když se šťastně do Čech navrátil
a pravdivau zprávu těch kročejův přinesl, hned od raddníbo domu
města Kadaně až k obecné tehdejší kadanské šibenici měřeno bylo
a vynašlo se, že jak daleká jest cesta od Pilátovýho domu až
k hoře Kalvárské neb raději k tomu místu, na kterým Pán
Kristus byl ukřižován, tak také daleko že jest od raddního domu
kadaňskýho až k tý tehdejší šibenici, kde nyní kostel neb raději
v něm oltář 14 sv. Pomocníkův stojí; protož ta tehdejší šibenice
hned z toho místa vzata a na druhau stranu téhož města Kadaně

přenešena byla, kde nynější šibenici dosavad. Tehdejší šibenice
místo jest železnau mříží ohraženo, na ní visí zámek visutý od
tehdejší staré šibenice a v prostřed té mříže stojí oltář sv. 14
Pomocníkův, na kterým také stojejí 14 Pomocníci vyobrazeni.

Od města Kadaně až k Františkánskýmu sv. 14 Pomocníkův
kostelu stojí na cestě sedum kapliček, které vyznamenávají sedum
na jerusalémský cestě až k hoře Kalvárií pádův Krista Pána. -—
Město Kadaň pro památku toho tak divnýho příběhu a pro roz
množení pobožnosti sv. 14 Pomocníkův na tom šibeničným vrchu,
který se nyní Svatý vrch jmenuje, na jiné místo daje šibenici
přenésti, hned kostelíček stavěti dalo pod jmenem sv. 14 Pomoc
níkův, také do něho pět voskových obrazův, kterými se těch
5 bratří vypodobňovalo, s podobiznau téhož zámku, který tehdáž
těm 5 bratrům dědičně přináležíval.

Při tom kostelíčku [klášter] pro svý duchovní bratry Františ
kány vystavěti dal sv. Jan Kapistrán, tehdáž v městě Kadani on
bydlící a v tom klášteře hlubokau studnici posvětil. Když se první
kostelíček stavěti počal, mimojdaucí žena jedna těhotná dělníkův
se tázala: „Co stavíte ?“ — „Stavíme kostelíček k uctění sv. 14
Pomocníkův.“ —- Ona zasmávši se rauhavě, vykřikla: „I jako já
v mým životě 14 dítek nesu, tak jest to pravda, že se 14 Pomoc
níkův někde nachází.“ — Sotva to dořekla, velké k porodu bolesti
cítila, k městu Kadani pOSpíchala; sotva do prvního domu v před
městí kadanském vešla, hned 14 dítek porodila. Ten dům v tom
předměstí stával první po levý straně, jdauce do města Kadaně
od kostelíčka tehdejšího sv. 14 Pomocníkův a stával až do roku
1680., nyní na jeho místě stojí obšírná kaplička neb Boží muka
a v ní žena s 14 dětmi jest vyobrazena. Těch 14 dítek i matka
v krátkým čase umřely. Na památku budaucí těch 14 dítek i jich
matka v vosku bylo vypodobněných i také všichni pod oltářem
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v tom prvním kostelíčku byly pohřbený, kde dosavad odpočívají 1684
i také na tom oltáři vypodobněný stojejí.

Při tom sv. 14 Pomocníkův oltáři vypodobnění straně, kde
se čítává Evangelium, stojí v pilíři vytesaným 5 mužských dřevěn
ných osob, kteří těch pět urozených bratrův vypodobňují; těch

ale pět obrazův dřevo jest starodávné a z té starodávné tehdejší
šibenice k jich vypodobnění bylo vzaté.

Pobožnost blíž Kadaně i jinde k sv. 14 Pomocníkům když
se rozmnožovala a malý klášter františkanský přičiněním sv. Jana
Kapistrána dostatečný nebyl víceji bratrův duchovních ochraňovati,
Jan, stavu panskýho pán z Lobkovic a z Hasenšteina, českýhokrále
Vladislava II. žádal, aby grunty téhož kláštera, kteří městu Kadani
přináležely, kaupiti dovolil; což léta 1481. dne 17. ledna on Jan 1481
Lobkovic od toho krále když vyžádal, hned on ty grunty kaupil od
města Kadaně, na nich, když se z Jeruzaléma navrátil, prostranný
klášter stavěti začal a dokonal, také kostel předešlý rozšířil a
zvelebil. — Tělo jeho v kůru za velkým oltářem v tom kostele
odpočívá.

Tehdejší sv. 14 Pomocníkův oltář byl velký aneb nejpřed—
nější, dokad malý kostel stával; nyní ale jest on prostranní při
pravý straně, když se do kostela vchází, a oltář velký jest jiný
v kostele nynějším velkým. -— V klášteře Františkánským u těch
14 sv. Pomocníkův blíž města Kadaně nachází, se dosavad jedna.
kaple, která za času sv. Jana Kapistrána již stála. Při nynějším
tom kostele díl staré zdi od předešlýho kostelíka, k témuž klášteru
Fratiškánskýmu obrácený, ještě stojí, na kterýmžto dílu spatřuje
se dvoje místo památné a od sv. Jana Kapistrána pro památku
zanechané, když on na jednom tento nápis (sic) a na druhém
onen (sic 1) vypodobnil svau vlastní rukau, jak mně to oboje
i jiné památky téhož kláštera qvardián léta 1720. dne 24. 1720
srpna důvěrně ukazoval a povídal.

Léta 1685. *) Dne 7. měsíce ledna ráno, mezi třetí a čtvrtau 1535

hodinau, usnul v Pánu pan hrabě Bernard Ignácius Bořita z Mar- „3:31—
tinic, nejvyšší purgkrabí pražský, nejposlednější z raddý slavnétmm W“
paměti Ferdinanda III., císaře římského, krále českého, který přes

1) Obě místa nevypsaná.
_ ') U tohoto roku jest prázdné místo s nápisem: Spatium pro eň'igie

illnstrissimi ac excellentissimi domini domini Bernardi Ignatii S. B. I. comitis
a Mar tinicz.“
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1685 37 let v té povinnosti nejvyššího purgkrabství zůstával; pohřben
byl času nočního dne 10. ledna v kostele sv. Víta v kapli svýho
slavného hrobu.

Při veřejných za duši téhož pana Bořity hraběte z Martinic
v kostele sv. Víta na hradě pražském konaných Službách Božích
latinské kázání (ono se dosavad tištěné nachází a jeho chvalitebné
živobytí v sobě obsahuje) léta 1685. dne 14. února konal kněz
Ferdinand Waldhausn, sv. písma doctor atd. z tovaryšstva Ježíšo
vého, muž slavný, latinského bratrstva Většího v Staré Praze
praeses neb otec duchovní, jehožto bratrstva on pan Bernard Hynek
hrabě Bořita z Martinic byl rektorem, kterýho tvářnost zde vy
podobněna jest (sic), a když on| 70 let věkusvého dokonal, šťastně
v Pánu usnul, jehož srdce díl jeden v Praze u duchovních otcův
Theatinův pod nohami Panny Marie Etinské v Menším Městě
pražským, díl druhý pod nohami Panny Marie Lauretánské u Fran—
tiškánův Bosákův v kostele nejsvětější Trojice v Slaném a třetí
díl téhož srdce v kostele Panny Marie Nepoškvrněného Početí
a sv. Josefa u duchovních otcův Piaristův v témž městě Slaném,
kterýchžto kostelův i klášterův ten horlivý pán byl zakladatelem
a štědrým dobrodincem, odpočívá.

I. Inscriptio urnulae cum frusto cordis sub pede B. V. M.
Oetinganae apud R. R. P. P. Theatinos ad Pragam; in la
tere uno:

Super aspidem et basiliscum ambulabis Ol Mater Dei!
In latere altero:
Et conculcabis leonem et draconem. Cor contritum, et hu

miliatum indigni fundatoris hujus ecclesiae et maximi peccatorís
Bernardi Ignatii a Martinicz Deus non despicies.

II. Inscriptio urnulae cum altero cordis frusto in ecclesia
S. Trinitatis sub pede B. V. M. de Laureta apud R. R. P. P.
Ordinis Sancti Francisci strictioris observantiae in urbe Slana.

Honori SSae. et Individuae Trinitatis dicatum. Cor unum in
tria frusto aequalia partitum. Cor contritum et humiliatum in
digni fundatoris hujus monasterii et maximi peccatorís Bernardi
Ignatii a Martinicz Deus non despicies.

III. Inscriptio urnulae cum tertio cordis Martinicziani frusto
depositae in aede B. V. M. sine labe Conceptae et s. Josephí apud
R. R. P. P. Scholarum Piarum Slanae.

Per merita immaculate Conceptae B. V. M. et S. Josephi!
O Jesu! Sanguine Tuo ablue me.
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Pars cordis indigni fundatoris hujus collegii et maximi pec- 1685
cateris Bernardi Ignatii.£

Předešlých let, dokad v městě Žatci řeč české vůbec známa T353?
i mluvena byla, purkmistr a konšelé téhož města Žatče do Prahy p:.Ž'Ši'ŽÍĚŽ..
píšíce, následující titul konsistoři pražské Dolejší na. svém psaní
dala psáti: Vysoce převelebným a přeučeným pánům, pánům vele
slavné konsistoře pražské Dolejší pod obojí přijímajícím assesse
rum, celé bible, jak Novýho tak Starýho zákona učitelům, obojího
práva, jak duchovního tak světského nejzběhlejším, umění lékařského
nejzkušenějším, celýho poctivýho pořádku kněžskýho cechmistrům.
pánům v Krista věřícím, věrně nám přejícím atd. k dodání.

Ta Dolejší konsistoř někdy své sedění mívala v Starém Městě Konaiotoř
pražském při kostele Panny Marie před Tejnem, někdy při kostele Dow
farním sv. Jindřicha a někdy při kostele emauzským v Novém

Městě pražském i také někdy v jiných místech rozličných. —Kon- HOŠŠŠĚkde
sistoř Hořejší neb katolická. arcibiskupské, pod jednau spůsobau
Tělo a Krev Pána Krista přijímajících, sedění své měla v domě
arcibiskupa pražskýho na Hradčanech, blíž hradu pražskýho neb
sv. Vácslava hradu.

Dne 19. maje měsíce v Teplici devatenácte domův 1 s lázněmi Temucelvy
shořelo.

Dne 11. listopadu v Šensdorfu blíž Reichenbergku syn svau syn mm.
vlastní matku mlynářku, když flintu svau nepozorně do ruky bral, ““mm'
nenadále zastřelil.

Dne 20. prosince 21 obydlí s kostelem, s školau nenadálým Sezemic.,
ohněm domácím shořelo v Sezemicích. " bom,'

Léta 1686. Jan Fridrich hrabě z Waldšteina, arcibiskup 1686
pražský, na žádost kanovníkův řeholních holomauckých, svau pří- $$$“qu
mluvau od Adama Ondřeje knížete z Lichtenšteina to vyžádal, Šimán.do
že on kníže těm kanovníkům řeholním jus patronatus farního “vedeni„"."
kostela landskronského dne 7. měsíce září na věčné časy postaupil, 53559311:
kterýžto kostel a při něm také stojící klášter i k němu přinále- 31?ský-'$:
žející statky těm kanovníkům řeholním landskronským (nyní holo- egg-43,31
mauckým) předešlých let přináležely, jakž jsem to málo vejš
v létu 1682. zde krátce dotknul. To pak postaupení Jan Jozef 1682
hrabě Brainer, arcibiskup pražský, léta 1697. dne 13. února ne- 16-97
;jenom potvrdil, ale také téhož 1697. roku dne 5. máje měsíce 011
:Jan Jozef, arcibiskup pražský, skrze Daniele Majera, kanovníka
„yaprobošta hlavního kostela pražského, na to proboštství land
Žskronské v přítomnosti Jana Vácslava Luňáka, kanovníkův řehol

Beckovského Ponelkyně n. a. 30
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ních lateránských na Karlově v Novém Městě pražském probošta.
také v přítomnosti Františka stavu panského pána z Mondorfu,
kanovníka hlavního kostela holomauckého, dosadil jest Ambrože
Augustina Engelmona v Landskroně i v Holomaucích u Všech
Svatých kanovníkův řeholních lateránských probošta, což všechno on
Ambrož Augustin svau velkau snažností a otcovskau péčí šťastně
a starostlivě pro sebe i pro své náměstky na věčný časy vyžádal.

Císařovna, Ferdinanda toho jména císaře III., manželka
třetí, Eleonora Gonzaga, z otce Karla II., knížete mantuánskýho
a z Marie matuánské, matky své, dne 18. listopadu léta 1629.
zplozená, Ferdinandovi III. v Novém Vídeňském Městě rakauskěm
dne 30. dubna 165l. roku zasnaubena, posledně dne 5. prosince
tohoto 1686. roku v městě rakanském Vídni v Pánu usnula. O tý
císařovně také zde v roce 1559., 1656., 1657., 1662., také se již
stala zmínka.

Jan Kapistrán, řádu bratří Menších sv. Františka Seraíin—
skýho Bosákův, byl on někdy v svých mladých letech sv. Bernar
dina učedlník, sv. Písma i obojích práv doktor, někdejší nejvyšší
sudí dvoru Ladislava neapolitánskýho krále, muž malé postavy.
všechen suchý, více k mrtvýmu nežli k živýmu člověku podobný.
přijel on také posledněji do města Český Krumlov nazvaného.
potom také do Plzně, do Chebu, jinak do Egru (v tom městě ou
dne 23. prosince 1451. roku křižovníkům s červenau hvězdau
iíich všem příbuzným dal písebnau a pečetí stvrzenau filiancí
neb list, dle jehožto moci ty křižovníky a všechny jich příbuzný
atd. aučastníky učinil všech svýho frantíškánskýho zákona neb
sv. řádu duchovních zásluh), do Kadaně, do města Mostu neb dc
Brixu a o to často usiloval, častá psaní do Prahy k Jiřímu Podě
bradskýmu, králi polovičně českýmu, posílaje a žádaje, aby mu
glejt neb psaní bezpečností dáno bylo do Prahy přijetí a s kacíři
se hádati; ale nic nespůsobil. Co dobrého on Jan Kapistrán svým
kázáním každodenním v Čechách způsobil, o tom on k doktorům
učení líterního vídeňským takto psal: Multi barones, nobiles el
sacerdotes ab omnibus compactatis recesserunt. Ultra 4 milliz
meis in manibus omnes hussiticos errores abjurarunt, ut silean
multos alios conversos, qui sub ipsorum baronum conversoruu
dominio degunt. To jest: Mnoho panskýho stavu pánův, mnohc
zemanův i mnoho duchovních od všech kompactát (bludných arti
kulův) odstaupilo. Více nežli čtyry tisíce kacířův v mé přítomnost
bludu husitskýho se odřeklo, at mlčím o velkým počtu těcl
kacířův, kteří na panstvích těch pánův, kteří také k sv. katolický
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víře již přistaupili, své obchody a živnosti mají i ochranu a také 1686
sv. víru katolickau přijali.

Toho když se dověděl Jiří Poděbradský, mínil toho Jana
Kapistrána z království českýho vyhnati; ale Jan Rokycan zbra
ňoval to učiniti a vyslav k onomu Janovi Kapistránovi, ho žádal,
aby do Prahy přijel a o víře s duchovenstvem aby se hádal
& disputiroval. Jemu ale on Kapistrén, tehdáž v Čechách ještě
bydlící, krátce odepsal: Non ego ad disputandum de orthodoxa
fide, sed ad praedicaudum Dei verbum missus sum; hanc esse
insolentium et praesumptuosorum hominum proterviam, ut catho
licam ňdem tam pridem jam coníirmatam vellent vocare iu con
troversiam. -—To jest: Já nejsem poslaný o víru Kristovau se
hádati, ale Slovo Boží zvěstovati; nebot všichni jsau nezdravýho
smyslu ti, kteří se o víru tak starau a tak mnohými velkými
důvody dávno již utvrzenau, hádati osmělují.

Těmi slovy on Jan Rokycan tak byl rozhněvén, že toho
Kapistréna na svých kázáních poběhlcem, lidu svůdcem atd.. směl
hanlivě a nepravdivě vyhlašovati. — On Kapistrán častěji na
jednom svém kázání sto (sic) i víceji míval poslauchačův a protož také
na rozličných místech přes 16 tisíc i také víceji samých Husitův
k víře katolické přivedl. Prošel on také téhož 1451. roku, mimo 1541
jiných mnohých kacířských zemí, také míšenskau, turynskau, saskau
a kézéval on také častěji 2 i 3 hodiny v jedné stálosti & horli
vosti. — O tom sv. muži také jsem některé věci položil do Posel
kyně na stránku 820., také 821. i na 822., 835., 836., 837. 011
v Vídni 50 dní pořád před císařem kázal.

Již jmenovanýho 1451. roku na den svatý panny Margéty Barbora.d
Barbora, Zigmunda císaře manželka, bez všeho své duše opatření,' m"
nebot k tomu svoliti nechtěla, v zámku mělnickým umřela; její
tělo Jan Rokycan s kněžmi svými kacířskými až do brany hradu
pražskýho doprovodil, aby ono v kostele sv. Víta pohřbeno bylo ; ka
novníci ale téhož kostela, když to tělo v tom kostele nechtěli pohřbiti.
museli to posledně na rozkézání Jiřího Poděbradskýho učiniti.

Ten sv. muž Jan Kapistrán Slovo Boží v zemi vlaské, v fran- 302101331:
cauzké, v burgundské, v íiandrské, v německé zemi, v Čechách,

v Moravě, v Slezsku, v Uhřích, v Polsku, v Rakausích porád 13000%
vícej než 36 let kázal. V samém uherském království přes jede- thHoh
nácte tisíc bludníkův k víře katolické přivedl. On když 1456.1456
šťastně v Panu usnul, ukázala se po slavnosti sv. Víta hvězda
ocasatá.. která 28 celých nocí pořád svítila.

Jiří Poděbradský, nepořádný král český, 1461. roku na obec- 1461
35*
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1686 ným sněmu, v městě Chebu neb Egru držaným, byl napomínan
mg;“ od všech pánův přítomných, aby on vnově vylíhlé přijímání pod
30333311obají spůsobau zanechal, raddu náměstka Kristovýho následoval
233333111 obyčejův sv. římské církve se přidržel. Připovídal on sice velmi

jalově, jehož rukojmové tehdáž byli Zdeněk z Šternbergka, nej

Jeboovrgko-vyšší purgkrabí pražský, i jiní mnozí páni čeští, však předce on
Jiří od kompaktát upustiti nechtěl 1).

Dimun-ce Stavové čeští, páni rozliční vzáctní, naboženství katolickéhoneb badání

“ní:“ k'ííohorliví milovníci, také pokoje obecnýho následovníci, poznávajíce
hxc-nam-velkau Jana Rokycana v mysli neústupnost, také Jiřího Poděbrad

skýho čím déle tím větší, nedbanlivost a k českým kacířům ná
chylnost, jimž on rozličnau pomoc věrně prokazoval i přívětivost,
jednomyslně na tom a o to se snesli, poněvadž Jan Rokycan ňe—
ustále na to tlačil a toho žádostivý byl, aby s katolíky Tělo &Krev
Páně pod jednau spůsobau přijímajícími veřejně rozmlauvati &hádati
se mohl, pročež dožádali se ti katoličtí páni čeští velebné kapitoly
sv. Víta. pražské, aby ona k takovému s Janem Rokycanem roz
mlauvání a hádání některý muže hodný nařídila, kteří by před
králem Jiřím & přednějšími a učenějšími mužmi obojího stavu
a povolání s Rokycanem k hádání schopni byli a jemu dostatečně
odporovati mohli. I byli k takovému hádání dva nařízení, totiž:
doktor Vácslav Křižanovský de Krumlovia neb z Krumlova (tento
Vácslav při korunováni Ladislava, českýho krále, nazývá se decanus
metropolitanus Pragensis, děkanem hlavního kostela sv. Víta na
hradě pražským, a v jednom odevřeným Jiřího Poděbradskýho listu

1460 léta 1460., který on Jiří Plzeňským štědře dal, jmenuje se on
Vácslav nejenom decanus metropolitanus et ecclesiae Pragensis
administrator, sed etiam concionator, děkanem a hlavního kostela
administrátorem, ale také Slova Božího zvěstovatelem neb kazatelem)
a při tom Vácslavovi Křižanovským druhý proti Rokycanovi muž
učený, který by se s Rokycanem hádal, volen byl doktor Hilarius
(tento Hilarius při korunování Ladislava, krále českýho, jmenuje se
Hilarius de Litomericz, z Litoměřic, a opět jinde nazýván on byl dě—
kanem u Všech Svatých na hradě pražským). Mimo těchto již jmeno
vaných dvauch doktorův, Vácslava a Hilariusa, voleni a k těm dvaum
doktorům přidánibylik tomu hádání ještě jiní učení muži, jak katolíci
tak také nekatolíci, totiž z jedné i z druhé strany a náboženství
katolického i Ilusitckěho 45 osob, podobně z každého města českého,
katolického i nekatolického, po dvauch osobách. — Katoličtí doktoři

]) Poselkynč I. str. 874.
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i jiní.učení muži duchovní i světští, Tělo a Krev Pána Krista pod
jednau spůsobau přijímající, stáli po levý straně krále Jiřího, na
trůnu s královským majestátem sedícího; Jan Rokycan ale s všími
svými po pravý straně téhož krále na o mnoho vyšším místě stál,
velmi nadutý a pyšný. Katoličtí páni přednější byli při té dispu
tací neb hádání tito: Zdeněk z Šternberga, purgkrabí pražský,
Putha Švihovský, nejvyšší kanclíř království českýho, pán z Rab
šteina, Oldřich a Hazmburgu, Lev, českého království sudí atd.,
Jan Bořita z Martinic, království českýho maršálek, při samým
králi stál s obnaženým mečem dle starobylýho obyčeje.

Začátek svůj to o víru hádání vzalo dne 7. února 1464. roku
a trvalo 5 dní pořád. V čas téhož hádání přednášel a dokazoval
vejš zde jmenovaný doktor Vácslav Křižanovský: „V Čechách před
časy Jana Husi a jiných do této země české příchozích kacířův,
taková byla horlivost katolických křestanův v Čechách, že obecné
a pravdivé přísloví po světě se hlásalo toto: nebyl v Čechách
žádný kacířený Čech, aniž býti můž nalezený v těchto dnech.“

Město Plzeň také k tomu hádání vyslalo dva svý učený muže,
kteří se s Rokycanem velice mužně i učeně hádali, dokazujíce
jemu a zahanbujíce ho, řkauce: „Tvůj, Jene, dobrý známý Koranda
byl u nás v Plzni horlivým katolíkem, posledně od samospasite
dlné víry katolické hanebným a pohoršlivým padauchem. také věč
ného neštěstí neštastným synem.“ — Dne čtvrtýho tak horlivě
katolíci hádali se s Janem Rokycanem, že on jim žádným spůso
bem odolati, je přesvědčiti a sebe i svý hájiti nemohl více, z čehož
on i všichni jeho přítomní velice zarmouceni před Jiřím králem
stojíce, zarděli se a umlkli. — Hned na to Zděnek z Šternberga,
duchem katolickým posilněný vzkřikl: „I tak tedy žádný nás nikdy
od církve katolické neodlauči.“ Doložil doktor Hilarius: „Utinaml“
O, dejž to Pán Bůh! — Hned tak katolíci všickni jedním hlasem
křičeli: „Žádný zajistě nikdá nás neodlaučí od svaté římské církve !“

Král Jiří, obávaje se Jana Rokycana, neboť jeho pomoci na
království české on dosazen i také při něm stále trval, maje mnoho
svých pomocníkův, kteří Rokycanovi dobře přáli, také skrze něho
i témuž Jiřímu králi, protož on král Jiří nechtěje ani při jedné,
ani při druhý straně za opatrovníka veřejně státi, tato slova tehdáž
promluvil: „Nos ipsi cupimus ac exoptamus, ut compactata ser
ventur.“ — My samy toho žádostiví jsme, aby kompaktáta (ta
kompaktáta neb srovnání aneb pravidlo svornosti o sjednocení
Čechové na sněmu duchovním, v městě Basileji držaným, vyžádali,

1686

1464

která 1434. roku dne 2. ledna měsíce do Prahy přivezena a na 1434
I'
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hradě pražským při obecním sněmu čtena byly a kdo něco vícej
věděti chce, at čte stránku 754. v Poselkyni) držána a v ničem
rušena nebyly.“ ——Ta slova purgkrabí pražský Zdeněk z Štern
bergka uslyšav, takto k témuž králi Jiřímu počal veřejné a hlasitě
mluviti: „Quid o Rex! opus est compactatis? nunquam ab ecclesia
catholica recessimus, non igitur nos filii ejusdem ecclesiae semper
obedientes opus habemus, per illa compactata ut eidem reconci—
1iemus.“ —-I což, milý králil nás kompaktáta se týkají? an jsme
my od víry a církve sv. katolické nikdá neodstaupili & tak ona
kompaktáta nám, jakožto tu sv. římskau církev katolickau milu
jícím Čechům & naše milé matky poslušným synům, nejsau jistě
k žádné platnosti, ani také skrze ně nikdá jsme ji my věrní ka
tolíci rozhněvali. Doložil ihned doktor Vácslav Křižanovský, již
málo vejš jmenovaný, krátce a horlivě i pohnutedlně tato slova:
„Christus sumendus est, ut praecipit sacra Romana ecclesia“ —
To jest: Krista přijímati máme a jej požívati, jak a kterak porauči
svatá církev řmská atd. To on pověděv,mnohojiného k zvelebení
té sv. římské církve a pro Kristovau víru pohnutedlného učené,
horlivě, pohnutedlně i řetečné (sic) mluvil tak spasitedlaě, že
mnozí od Jana Rokycana opustili a k církve katolické přistaupili.

I rozhněval se Jan Rokycan, také jeho nezdárnínásledovníci
& kde jenom oni co protimyslného učiniti mohli buď v ulicích neb
na ryncích katolíkům, to oni činili vždycky ochotně, veřejně i po
kautně; také Rokycana pohoršlivě a nepravdivě proti katolíkům
a církvi Kristově neustále v kostelích kázal a církev Boží kace
řoval, haněl a tupil.

Posledně duchovenstvo i české přednější učené panstvo před
staupivše před Jiřího krále, jemu svý aumysly sice přívětivě před
nesli, ale Zdeněk z Šternberga, horlivý katolík, pražský purgkrabí,
dle vraucnosti své, také vojanskýho spůsobu, byv on tehdáž velmi
chválený voják, takto mluviti začal k témuž Jiřímu králi: „Tales
disputationes frustraneae sunt. cum nec judex nec auditores corn
petentes adsint, si tamen eaedem continuari debent, jubeat nex
fideliter omnia adnotari regioque suo sigillo obsignata ad ponti
íicem dirigi faciat.“ — To jest: Takové a tomu podobné hádání
& křičení jest darebné, když ani saudce ani poslauchačové, ani
rozsuzovatelnvé náležití a od náležité vrchnosti řízení, nejsau pří
tomni. Má-li to naše oboje strany bádání a křičení déleji trvati,
at Vaše Královská. vrchnost poručí každýho z nás slovo zapsati,
svým sekrytem královským utvrditi a všechno tak spečetěné Jeho
Svatosti papežské k rozsauzení poslati.
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Král Jiří nesměl ta slova sobě svěřená Rokycanovi pověditi 1686
a vyjeviti, nýbrž ráději poručil, aby ono hádání dokonale přestalo;
jakž se také stalo. Ta všecka tehdejší hádání nacházejí sein
tomo antiquarum lectionum Henrici Canisii.

Když to hádání Jíří Poděbradský, král český, svau králov
skau mocí zapověděl, hned Jan Rokycan v české i v latinské řeči
vůbec to celé hádání vydal a roztrušoval, chlubiv sebe samého,
že on nad katolíky jest vítěz jediný. Podobně ihned velebná kapi
tola pražská vydala omluvu i pravdivau zprávu od těch rozepřech
veřejně hádaných a lživá ústa téhož Jana tuze zavřela. Zde jmeno
vaný doktor Vácslav Křižanovský, Moravec rozený, z moravskýho
Krumlova pocházející, byl také učení pražského íilosofského děka
nem a velmi mnoho dobrýho pro víru katolickau při tom svobodném
učení pražském s pomocníky svými chvalitebně sice spůsobil,
posledně však on is mnohými těmi sobě přejícími pomocníky,
od téhož učení latinského neb literníbo hanebné a nechvalitebně
odstaupil, když poznával, že mezi katolíky již všechno různo
počíná se díti a hynauti: jakž se to o něm psáno nachází v knize
učení filosofského na pergamentu psané, která se tehdáž
v velké kolleji Karlově neb Karla IV. opatrovala pilně 1).

Jiří Poděbradský korunu českau na hradě Vorlíku nad řekau Komnavgg:
Vltavan Opatrovati dal, kdež se také sklep ukazuje, v němž ona mm
i s jinými regáliemikrálovství českého opatrována a zavřena byla.
Viz Poselkyně stránku 927.

Často zde jmenovaný Jan Rokycan v svých mladých letech JanR33..

živil se žebrotau, do školy když k Jakobelovi začal choditi, byl syn%;:sttaké posledně do kolleje učení literníbo pražského přijat, podobněro
i knězem učiněn, jehož otec jest byl kovář a v rokycanském
předměstí bydlel; a protož syn jeho Jan Rokycan v svým erbu
míval podkovu a v podkově hvězdu. — On když 1471. roku dne 1471

22. února v Staropražské tejnský faře umřel, také v přítomnosti Umm—mno
Johanny, české královny, v tom tejnským kostele před oltářem
Panny Marie blíž sakristie byl pohřben, na jehožto brobovým
mramoru postava neb podobizna jeho v arcibiskupským oděvu
a arcibiskupskau berlau i s erbem jeho vytesána se spatřovala;

') Tomu má se rozuměti zcela opačně. Mikuláš Křižovanskýbyl
zprvu kališníkem, ale potom horlivým kazatelem proti nim a vedle děkana
Hilaria hlavní podporou katolicismu v Praze (Palacký IV. 2. 299.). Kniha
učení ňloaoíického jistě naříká nad odpadnutím Křižanovského od pravdy,
ale jen ve smyslu námi vyloženém, poněvadž apráva university byla uplně
v rukouutrakvistův.
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1635 v podobným také arcibiskupským oděvu tělo jeho oblečeno, do
333 ygg: umrlčí truhly vloženo a pohřbeno bylo, které katolíci po bitvě
menčefgftlu—na Bílý Hoře, dajíce hrob jeho odevříti, ven z kostela vynesli

a jinde, neví se kde, pohřbili; kámen pak jeho hrobový mramo
rový na kusy roztlaukli a rozházeli, aby celá jeho památka do
zapomenutí přišla.

mmm“ On nešťastník z kostela křižovníkův s červenau hvězdau blíž
mega:, mostu v Starý Praze vzal některé hlavy z tovaryšek sv. panny

P'm- a mučedlnice Voršily, je svatokrádežně oblaupil, vezma z nich
všechnu okrasu, a ty hlavy tak zohavené a okradené do kostnice

S, mmm mezi jiné kosti vhoditi dal. —- V svým mladým věku kostely
uĚaÚĚtÍLŽ-ikláštery katolický laupiti a páliti poraučel, také mezi jinými

bm“- mnohými kostel, také klášter sv. Klimenta blíž Tůních neb na
Tůních v Novém Městě pražském na jeho, Jana, rozkaz byl oblau
pen a rozbořen, k němuž on sám lid bauřlivý vedl a jej zbořiti

147 i vybrati rozkázal 1471. roku. — Tomu kostelu sv. Klimenta na
1390 Tůních měšťan jeden pražský roku 1390. dne 21. března měsíce

Pivovara.. pivovar svůj daroval. — Víceji o tom nešťastným Janovi Posel
NĚMÝ“ kyně píše.

1474 Po třích letech, totiž 1474. Vladislav IL, král český XV.,
Svobody,sv. Kazimíra bratr, potvrdil všecka privilegia, nadání a svobody,
5513503; také i panství špitála křižovníkův s červenau hvězdau.

mafii“ Mikuláš Puchner, těch křižovníkův nejvyšší mistr, téhož
vakontelo1474. roku dal postaviti velký oltář v kostele sv. Františka křižov

níkův blíž mostu v Starý Praze.
s“ Leopold O Zdeňkovi z Šternberga, muži pobožným a slavným, na
"352,3 cházejí se jak v tomto písebným druhým dílu, tak také v prvním
byl»,3'5'3gl'1'i'lc'jižtištěném na rozličných místech mnohé chvalitebné památky

a mezi jinými také tyto, že on Zdeněk z Šternberga při tehdejším
papeži velmi o to s jinými mnohými pány usiloval, abyr Leopold,

EH,Šum arcikníže rakauské, za svatého byl vyhlášen; a snad z té příčiny
ŠÍŠ'IÉOŠŠÍu hrobu neb při těle téhož sv. Leopolda spatřuje se dosavad erb

Šternbergský. Ita liber Canonisatio s. Le0poldi nazván.
Čep„„„ Kanovníci hlavního kostela pražskýho aby užívali čepic
akupských„„ „MI, biskupských bílých, kdy a kterak, také zlatem i perlami okrášle
306113?ných, nachází se to oboje vPoselkyni na str. 575., také na str. 944.
'"“m' Hlaupětínský dvůr křižovníkův s červenau hvězdau pražský ch

„„ byl 1477. pronajat, z něhož nájemník 36 kop grošův pražských
maupeunneb českých ročně dával. Téhož dvora 4 klisny po 11 kopách,
pěnou. kráva po 2 kopách bez desíti těch pražských grošův šacována

tehdáž 1477. roku byla a prodávána.
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Oni křižovníci s červenau hvězdau 1523. roku vyžádali od 1636
Ludvíka krále českýho, v počtu XVI., všech jich statkův, potvrzení. 1523

Dne 25. března měsíce v Český Lípě císařskýho rytmistra mms,?
paní bohabojnau vlastní kůň až k smrti utahal. náším

Měsíce října a listopadu velké sucho nedostatek vody takový “3,323“
spůsobilo, že obyvatelé na 8, si 10 mil své obilí do mlejna Suchv
voziti museli.

Léta. 1687. Tehdejší Pražané za panování Zigmunda, císaře 1687

i českýho a uherskýho krále, roku 1421. spíše nežli město české 213233“
Most neb Brix nazvané oblehli, svau ukrutnost, ne vojanskau mmm po
zmužilost, nad pannami duchovními řádu sv. Maří Magdalény, "m
v klášteře Sarazským 1)blíž města Mostu Pánu Bohu pobožně slau
žícími, vylili, což takto se stalo: Ty duchovní panny slyšíce
o pražským vojsku, že ono k jich klášteru Zarazskýmu se blížejí,
hned utekly do lesův, aby své životy před těmi ukrutníky zacho
valy; a když ony v těch lesích již dosti bezpečně bydleti počaly,
z nich sedum do svýho kláštera Sarazskýho panen duchovních,
chtíce oné korunu mučedlnickau dosáhnauti, z těch lesův směle
se navrátilo. Když ony do svého kostela vešly a před velkým
oltářem klečely, od kacířův tehdejších Pražanův ukrutně zmordo
vané byly; ostatně panny svý životy v lesích zachovaly. — Té

chvíle, v kterau ty panny mordovány byly, zemětřesení se stalo “35333
a obraz Marie Panny, jehož vyobrazení zde přikládám 9), k jednomu
přednějšímu tyranu promluvil hlasitě a přívětivě: „Přítelil co
činíš?“ -— On uslyšeje ten hlas a ta slova, hned k tomu obrazu
všecken zuřivý přiskočil a mečem svým hlavu tomu obrazu roz—
dvojiti mínil; obraz pak ten Marie Panny hlavu svau i díl těla
svého od hlavy Ježíškové dosti daleko uhnul, synáček pak její Obra-M-n'ePanny hlavu

svau pravau ručičku tehdáž zdvihna, prstíček její přední na svá 232313513
nejsvětější ústa vložil, tím snad znamení dávaje, že ten ohavný m 113115“
aučinek bez pomsty nechán nebude, nýbrž ten tyran přísně trestán
bude; aneb tím snad toho tyrana napomenauti chtěl, aby od svého
předsevzetí zlého přestal & pokání činil.

Kdyžjsemjá vtom Zar-azským kostele obnoveným
& téměř zcela vystaveným roku 1712. dne 16. máje 1712
měsíce před tím obrazem zázračným mši svatau
slau žil, velkým potěšením naplněn jsem byl z samého na něj

') Nom.Saras : Zahražany. Beckovskýpíšetéž Zaraz a Zaras
') Zde poznámka: „Ponenda hic est eftigies B. V. M. Zarensis.“
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1687 patření, že tu dávno žádanau milost jsem dosáhl a jej povinně
uctíti [mohl.] Jest on dosti vysoké postavy z dřeva řezaný, spa
nilé tvářnosti jak přítomná. jeho podobizna ukazuje & od dav ních

Odkudna let velkými i častými zázraky so stkvějící, jejž od sv. Methudiusa
Obmz'iocm-neb od Strachoty dostali bohabojní a svatí manželově Bořivoj,

kníže české, a Lidmilla manželka jeho; po nich v pobožně úcti
vosti jej měl sv. Vácslav, po něm jiná česká knížata křesťanská.
i králové čeští, až posledně Vácslav toho jména IV., král český,
v počtu VI., ten sv. obraz duchovním pannám řádu sv. Maří
Magdalény (když pro ně on v Zarazsu blíž města Mostu klášter
založil, vystavěti dal i jej nadal), 2 své královské štědroty a mi—
losti daroval.

Kostelim. Když rota tehdejší pražská kacířské. tehdejší klášter i kostel
3323532; Zarazský spálila i rozbořila, v těch zříceninách kostelních ten sv.
"mm“ obraz přes 30 let zasypaný, zarumovaný a ukrytý trval, až oby

vatelé města Mostu náchylní byvše k tomu svatému řádu a litu
jíce, že v ty kacířské časy panny duchovně některé zmordované
& ostatné rozehnány byly, jiné takové pannszíšně z Freibergk

Dohlo-tuskýho kláštera povolali, jim Zarazské zříceniny odevzdali i také
IŽŽŠŠŽĚJŠJjim pannám pro jich lepši bezpečnost v městě Mostu vykázali
“"““ místo pro klášter i pro kostel pohodlné, kde ony dosavad Pánu

Bohu a ženichu svýmu věrně i pobožně slaužejí. Ty jeptišky do
stanauce se do města Mostu, hned s pomocí dobrodincův pomalu
svýho řádu někdejší Zarazský kostel od rumu a neřádův očistiti

osf-„ ru daly, v tom rumu ten starodávní obraz všechen zasypaný také
3:33:11- neporušený našly, jej v pobožně úctivosti měly a když kostel zase
""““" vystaven byl, do něho ten sv. obraz na velký oltář, všem pobož

ným k potěšení a k věrnému uctění, postavily. Ten dřevěný
stojící a barvami starodávné okrášlený obraz (ty barvy jeho v tak
dlauhých letech tuze se ztratily) když do města Chomutova poslán
a nesen byl, aby jej malíř čerstvými barvami obnovil a okrášlil,

z Chožnutoon týž obraz jednau i podiuhý z města Chomutova do svého Za—
„iddvakráterazského místa, dvě míle vzdaleného, neviditelným spůsobem seu navrhu.

navrátil, nepochybně angelskýma rukama byv přenesen do svého
místa Zarazského; potřetí nesmějíce ho do Chomutova více po
slati, malíř do Zarasu povolaný celýho sice Ježíška, však Marie
Panny toliko samau tvářnost barvami obnovil.

om m.,. V tom Zarazským kostele dne 9. září měsíce 1702. roku při
"23.3“ velkým oltáři, na němž ten sv. obraz stojí, nenadálý oheň vznikl,

1702 který na tom oltáři svícny cínový, také dva cínový dčbánky kvě—
tinami naplněný a při samým tom obrazu stojící, svau prudkostí



R. 1687—1688. (1415. 17023 555

tak porušil, že cín dolů do oltáře na zem cihlami dlážděnau hojně 1687
tekl a těch cihel tak se přichytil, že on od těch cihel železnými
nástrojemi odsekávati se musel. ——Na obrazu Panny Marie, také
na Ježíškovým všechny brokátový stříbrem okrášlený šaty sice
shořely, obraz nicméně Marie Panny i Ježíškův po celém těle ne
porušený zůstal, ačkoliv také okolo toho obrazu oltář velký silně
hořel a téhož ohně velká znamení také jsem na tom oltáři viděl.
Korálové červení okolo hrdla neb krku Panny Marie i Ježíška
velkau prudkostí téhož ohně ačkoliv se všickni vypálili a zbledli,
šňůrky však, na nichž oni navlečeni byli, v své celosti neporušené
zůstaly; ty korály, také i ty šňůrky v tom tehdejším spůsobu du
chovní panny v svým mosteckým klášteře pro věčnau památku
dosavad při sobě opatřují. — Na sceptru neb na berly, které ona
v levý ruce drží, všechny pentle i jiné okrasy také sice tehdáž
shořely, sceptrum však neshořelo; podobně voskové oběti mnohé
i knížky Panně Marii obětované a na oltáři u prostřed toho ohně
visící, neshořely. K podivení jest také to, že ačkoliv celé Ježíš
kovo i Marie Panny tělo v tom velkým ohni neporušené zůstalo,
předce však celé Ježíškovo tělo, také Panny Marie obličej (totiž
ta místa, která nedávního času malíř obarvil), oboje to i Panny
Marie obličej i tělo Ježíškovo patrně zbrunatnělo a očadilo, chtíce
oni skrze to ukázati, že v své předešlé barvě a podobě staro
dávné oba chtějí zůstávati a nechtějí krásnější býti, ale tak chtějí
zůstati, jak se před tím nedávním obarvením vynacházeli; a tak
nedávný malíř téhož Ježíška celé tělo i Marie Panny celý obličej
darebně & bezpotřebně novými barvami okrášlil. Ruce a šatstvo
na Panně Marii v dřevě řezáno dílem řezbářským a starodávním
Spůsobem malířským místy neb při koncích pozlaceno, v ničemž
& nikdež nezbrunatnělo, ani se nezačadilo, nýbrž v svým starým
Spůsobuneporušeno zůstalo. — Víceotom klášteru a o jeptiškách
Zarazských můžeš sobě přečísti v Poselkyni na stránce 707., 708.

V tom městě Mostu farní kostel Panny Marie náležíval dáv- “3:01:33
ných časův do Prahy proboštovi a klášteru Zderazskýmu křižov- 311333
níkův Hrobu Božího. Ita Tomus X. Erectionum ad annum ŠĚOĚÍ'ŠŠ.
1415. 5. Maji pag. 203. pleno jure. Také město Most jim kři- hy
žovníkům náležívalo. 1415

Léta 1688. Dne 19. února usnul v Pánu pan hrabě Vilím 1688

Albrecht z Kollovrat, nejvyšší zemský hofmistr království českého. rivalům
maje věku svého 87 let a dva měsíce; býval on také někdy umrel.
hejtmanem Novýho Města pražského.
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1688 Před mnohými lety sedlská jedna dívčice šla z vesnice blíž
532333“ kostela sv. Kateřiny obecně „na Království“ jmenované s jinými

“3 pautníky k Svaté Krví, kdež svau pobožnost vykonala i také
velebnau Svátost Oltářní přijala. Že ale majíc se domů navrace
vati, svůj žaludek pokrmem i nápojem obtížila, protož počal on
na cestě se kormautiti a co v sobě měl to vyhoditi chtěl; jakož
také když ona dívka k jednomu dosti vysokýmu, při cestě stojícímu
kamenu přišla, na něj všechno, co v žaludku měla, nerada, nýbrž
přinuceně vyvrhla; on ale kámen od vrchu až do zpodku rozdělil
se celý v prostředku, jako by ho nejlepší dělník schválně rozdělil.
Jedna polovice téhož kamena dosavad na tom místě stojí, druhá
polovice hned tehdáž divnau moci na šest loktův dáleji přenesená
byla, kterau potom Don Martinus de Huerta, pan Martin z Huertů,
do svýho zámku, Velhartice nazvanýho, pro budaucí památku
vnésti dal.

Zemv ko- V zámku strakonickým spatřuje se jáma v kostele dosti
stalo se pro- , „ . , . ,

pm.. prostranna k večny pamatce, že na tom místě jedna pam do
pekelné propasti, jako bezbožná Drahomíra, sv. Vácslava nešťastná
matka, pohanka, v Praze na Pohořelci se propadla. O tě v zámku
strakonickýho kostele propadnutý paní tato se mluví zlá pověst,
že ona pod Spůsobau chleba neb hostie vidíce svýho Boha pří
tomnýho, hned k potupě jeho ona, jsauc kacířka, dala sobě z nej
bělejší mauky upécti pantoiie neb poloviční obuvi, s nimiž ona
do kostela téhož pí'išedši, když rauhavě na to místo vstaupila
a rauhavou poklonu učinila, hned před vším lidem zem ji pozřela.
Nad tau jámau stojí sice oltář, na kterým všechny věci vlhnau
od velké vlhkosti, která z té jámy pochází.

2363331? V Českých Budějovicích v královském městě mnoho Židův
' B;;dčjovibydlívala, majíce oni svau synagogu neb školu blíž kostela křesťan

skýho, z něhož svatokradežníci roznesli a zanesli monstrancí
s nejsvětější Svátostí Oltářní. Farář tehdejší když pilně ztracenau
tak vzáctnau věc hledal, nenadále co nejjasnější sluneční papršlky
na školu židovskau svítily, v který ta ztracená monstrancí, také
svatá hostie vidina byla; farář do té školy vejdauc, oboje to ztra
cené našel a do svýho kostela s procesí slavnau počestně odnesl.

Židlep:)nrnor-Obyvatelé téhož města rozhněvajíce se na jich Židovstvo, všechny
“ ! dospělý Židy pomordovali & žádnýho více do města za obyvatele

nepřijali.
Sv.ho-tie V vesnici Priov (sic) řečené, blíž města Hory Kutné, nale

mm,.. zena byla nejsvětější Svátost Oltářní pod jeden strom od nějakýho
“u“ bezbožního svatokrádežníka ukrytá, a k tomu místu dva manželé
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nemocní, muž a žena, když přistaupili a svau poklonau svýho Boha 1688
přítomnýho uctili, hned oba uzdravení byli.

V Konviktu holomauckým moravským jest prostraná kapla Xgl—1.33"
z urozenýho rodu Konviktorův, na tom místě, na kterým někdy
bývala židovská škola, v které oni Židé nejsvětější Svátost Oltářní
až do vylitě z ní hojné krve shodli; na tom místě potom vysta- 23313335;
vena byla kapla ta pod jmenem Božího Těla. Také od tehdejšího
času žádný Žid v tom městě Holomauci bydleti nesmí.

Léta 1689. Dne 21. června mezi hodinau první a druhau 1689

z poledne vyšel škodlivý oheň z domu nárožního jmenem 11Čer- 0m„Náš?
nýho orla, proti farnímu sv. Valentina kostelu v Kaprově ulici'm..; „,..
Starého Města pražského a skrze ten oheň v samé Starý Praze
následující domově svau zkázu vzali, totiž:

V čtvrti Tejnské: pauští, dskami zemskýmiřídící se
domově do gruntu shořeli 3; panští, šosovní domově do gruntu
shořely 5; špitálští k Templi přináležející domově do gruntu
shořeli 7; městští domově do gruntu shořeli 82; městští domově
otlučení, jenž neshořeli 9; panský šosovní otlučený, jenž neshořel l.

V čtvrti Svato-Linhardskě: U Černýhoorla, kdepo
čátek toho ohně, 1 ne celý shořel; dskami se řídící otlučený 1;
městští domově, jenž neshořeli 3'/„.

V čtvrti Svato-Mikolášskě: Dskamizemskýmise řídí
cího 1/2 domu shořelo; zádušní domově 4 shořeli; městští domově
113 shořeli; městských otlučených, jenž neshořeli 5. - Na právě
svaté Anyžky v tom městě domy 34 shořely; na právě sv. Ducha
i s farau domův 16 shořelo.

V Kaprové ulici u Černýho orla v Starém Městě pražském ngěgněfo'
když dům v čas velikého sucha, skrze jednoho od Francauzův
vyslanýho žháře zapálený, hořeti začal, hned Petr Daubrava,
tehdáž při kostele sv. Valentina \“Starém Městě pražském kantor,
také spolu při tom kostele kostelník i zvoník, do kostela vběhl
a velkým zvonem šturmovati počal; což také ihned při jiných
okolních kostelích ina věži Staropražského domu raddního se
stalo. Přiběhl jsem s jinými také i já k tomu žalost
nému divadlu a pod krov neb pod střechu svato—Valentínského
kostela pospíšil jsem a vodu žádal, která také dostatečně
nahoru přinesena byla k hájení té cihelnými háky a prejsmi při
kryté střechy.

Bylo tehdáž sice velké parno i povětří tiché, když ten dům Žmréumům
hořeti počal, kterého sotva jedna polovice když hořela, vítr nena- telo
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dále se udělal a plamen z toho domu přes ulici Kaprovau na
dům nárožní, tehdáž i dosavad jednomu truhláři náležející a proti
domu Černýho orla stojící, přenesl, jej také s obauch stran, jak
při ulici, skrze kterau se do Židovského Města vchází, tak
v Kaprové ulici až pod dům tehdejšího pana Staropražského kanc
líře Karla Branycera stojící domy zapálil, také až do gruntu
spálil. Branycerovýho domu i jiných domův v tom pořadí zadní
dílové také od toho ohně své porušení vzali, však dílové přední,
do Kaprové ulice vystupující, v své celosti státi zůstali. Dům
Karla Agrikoly, Staropražskýho pana raddního, při domu Černýho
orla stojící, také v své celosti státi zůstal, toliko že střecha
k straně domu Černého orla byla otlučena. - Ten oheň větrem
hnán byl do Židovskýho Města a je celé, vynímajíce málo někte—
rých prostranných domův, poněvadž ono téměř větším dílem od
dřeva staveno bylo, v krátkým čase apálil, kdež tehdáž samých
židovských 318 domův i také deset židovských škol shořelo, také
mnoho obojího pohlaví židovských osob uhořelo, zadušeno i zaří
ceno bylo, zvláště v nejblavnější, na hřbitově židovským stojící
a bezpečně vystavený škole, do které se mnoho Židovstva s nej—
lepšími věcmi schránilo; na kterau když jsem se času noč
ního díval, velké v ní světlo nenadále jsem spatřil, také veliký
křik uslyšel, na to celé tý školy klenutí zpadlo a všechen lid
židovský zasulo a. zabilo. Při tom Židovském Městě chrám Páně
sv. Ducha stojící také tehdáž shořel i střecha nad kostelem Spa
sitele světa, při němž bydlejí duchovní synové sv. Františka
z Pauli. Před tím kostelem Paulánským při jedné zdi stáli tři
dřevění obrazové, Kristus Pán na kříži visící a pod ním Panna
Marie z jedné a sv. Jan Evangelista z druhé strany stojící;
tito dva obrazové taký v ten oheň celé shořeli i kříž až po nohy
Krista Pána, nohám však neublížil, toliko že je očadil, což se
také dosavad od každého spatřiti může před jmenovaným kostelem
na tom místě v nový kapličce.

Velký díl kláštera duchovních pannen svatý Kláry, také
starodávní kaplu svaté Barbory, vůbec u svaté Anyžky nazvaného,
ten oheň v pepel obrátil, kdež také zvonové se slili & skrze jiné
škody ty chudobné panny do větší chudoby uvedené byly. Blíž
stojící sv. Haštala farní kostel velkau škodu tehdáž trpěl, také.
se zvonové porušili. Ulice prostranná, Dlauhá střída řečená,
i jiná prostranná místa, podobně masitý krámy když hořely, také
se ukázal oheň na vysoký věži, na který samé toliko hodiny své
místo měly, které také své porušení i věž vzaly. Čistil se tehdáž.
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bílil a obnovoval svato-Jakubský kostel, jak vnitř tak zevnitř 1689
mnohým a vysokým lešením zaměstknán a obklíčen, aniž se ono 33,3%?
v tak brzkým čase zhoditi mohlo, která když se zapálily, takový 513330333:
oheň vnitř i zevnitř spůsobily, že co řeholníci s velkým živobytí
svého nebezpečenstvím do bezpečného místa neodnesli, všechno,
mimo chrámových zdí, od toho ohně porušeno bylo. Velmi vysoké
kostelní klenutí, také podobně nýbrž mnohé větší vysosti štít
kostelní, to oboje od ohně porušené dolů padlo. Šest zvonův na
dvauch věžích, mimo dvauch cimbálův, na které čtvrti a hodiny
bité bily, se slily; kruchty, pilířové neb slaupové, okna, kazatedl
nic'e, zpovědnice, varhany, stolice, všechno ten oheň zkazil itaké
zdi chrámové rozpukal. Nynější toho kostela vysokost mnohem
nižší jest, nežli bývala předešlá. Všechno hořejší téhož 'svato
Jakubskýho kláštera stavení s zimním starodávním refektářem
neb jizbau, také krov nad prostrannau klášterskau svaté Anny
kaplau svan zkázu vzaly, v kostele toliko dvě malý kaple: sv.
Františka & Všech Svatých, ač sice i ty porušeny byly, v své
nějaký podobě státi zůstaly. Nějaký díl Dvoru Královskýho,
v *_němžduchovní mládež své má cvičení i obydlí, proti klášteru
Františkánův z Hybernie příchozích, také tehdáž shořel.

Z Města Starého ten oheň pořád široce se rozmáhaje, dostal 2385323;
se do Nového Města, v němž celau Truhlářskau i Saukenickau shořel.
ulici, také Tůně rybně, Nové mlejny, vodárnu při nich a všechno
až k vodě Vltavě, také celé položení mezi klášterem hybernářským
a kapucínským až k farnímu sv. Petra kostelu, celau totiž tu
Svato- Petrskau i Svato- Klimenskau osadu, i krov nad kostelem
sv. Klimenta spálil. Při kostelu kapucínským sv. Jozefa také tehdáž
sakristie shořela. Počítalo se tehdáž v samém tom Novém Městě

pražském shořených a otlučených 146 domův a ta všechna místa
v čas toho ohně sám jediný osobně jsem procházel
a očitě i druhýho dne ráno všechno pozorně shlížel. 01mm.

Tohoto roku časté stížnosti v Městech pražských slýchané Pzťžzh'icf
byly o rozličných ohních, jak v Čechách tak také i jinde vznik- "““ “'“
lých a velkau škodu činících; také se zjistilo, že mnoho od fran
cauzské strany vysláno jest žhářův neb paličův, což se iskutečně
poznávalo s velkau škodau mnohých obyvatelův. Když nyní dotknutý
oheň, velice Městům pražským škodlivý, z domu od Černého orla
nenadále vyšel a tak daleko se roznítil, mnozí počátek jeho pali
čům od Francauzův vyslaným přičítali; jiní ale tomu svau víru
dáti nechtěli, dokad někteří žhářové chyceni nebyli a že oni od
Francauze, aby pálili, vysláni jsau, pravdu vyznali, kterau také
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potvrzuje následující vyznání, do Prahy k Jich Mtem Cským
a Kským pánům místodržícím, z města Písku v příčině Vavřince
Procházky vyslané a jest toto:

Examen in puncto incendii proti Vavřincovi Procházkovi,
na milostivě poručení královského auřadu hejtmanství kraje Pra
chenskébo léta 1689. dne 15. července v královskémčeském
městě Písku od plné téhož města raddy předsevzatý.

„Jak jsi starýP“ „Již asi třicet let“. -— „Jak ti říkají?“
„Lorenc Procházka“. —- „Kde jsi rodilý? a čí jsi poddaný?“ „Ze
vsi Volděše'), náleží ona k panství Vosečskému u Rokycan“. —
„Jakou živnost vedeš?“ „Býval jsem pastýřem v Bubovicích před
dvanmi lety u Březnice“. — „Kde jsi prve býval'P“ „Slaužil jsem
u pastýřův za pacholka okolo Voseka a Březnice“. — „Také-li
jsi na vojně býval?“ „Byl jsem jednau“. — „Kde jsi se na ni
dostal?“ „V Březnici, rok budevpostě, pod regement Kajserštein
ský“ ——„Odtud kam jsi se dostal? „Do Bavor; tam jsme leželi
na Pasích“. — „Kam jste dáleji šli?“ „K Filipsburgu do pevnosti“.
— „Dlauho-li jste v Filipsburgu zůstali?„ „Přes zimu jsme tam
zůstali v ležení a to tuto zimu minulau“. — „Kam jsi se s Filips—
burgu dostal?“ „Když dobyl Francauz Filipsburg, zajal mne, mocně
nás přes 50 pacholkův pobral a vsadil nás do vězení, v něm jsme
seděli dvě neděle. Jednomu hejtmanu, který na levé ruce prostřed
ního prstu nemá, dal kommendant list do Prahy, zdali se jemu
poddati chtějí? a jest-li že se jemu nepodají, že sám on Francauz
bude chtíti svau rukau Prahu dobývati. Ten list se dostal až
k císaři a císař poslal jim do Prahy, aby ho spálili a oni jej
spálili, dali ho na hůl. Ten hejtman jmenuje se Sedmihradsky';
nesl on ten list do Prahy, nás šlo s ním 30 a měl ten hejtman
poručeno, jestli ten list spálejí Pražané, aby také on dal Prahu
páliti. My nejdříve vyšli sme z Filipsburgu, potom učinili jsme
přísahu, že budeme páliti, kteří byli Čechové českau učinili a
Němci německau činili. Každy z nás dostal 20 zl. rejn. a ten
hejtman náš měl mnoho peněz; on jel na koni a měl listy, že
má verbovati v Praze a my jsme šli s ním. Kamarádové byli
moji: Hans Fridrich, Adam, Hans & Matěj neb Mathes, všichni
Čechové a Němci uměli také i jinší řeči a příjmění jejich nevím,
na man duši, nevím. Přišlo nás 30 do Prahy a měli jsme bílý
šaty saukený i také kordy, měli jsme červený vejložky na kabá
tích; přišli jsme Strahovskau branau jednímkrátem všickni. Náš

1)Nom. Volduchy na panství Oseckém.
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hejtman ukázal listy a oni nás do města pustili. Od brány přišli
jsme k jednomu Francauzovi na Malau Stranu. druhý dům od
Třech prstenův zlatých, u něho jsme byli v lochu pod zemí přes
noc zavřeni a ve dne pili víno i pivo v tom domě. — On ten hejtman
druhý den se dal na Starý Město k Červenýmu (sic)orlu proti kostelu
sv. Valentina v Kaprovic ulici, na rohu proti truhláři blíž Města
Židovského a my jsme tam za ním také pomalu po 3 i po 4 spolu šli,
a to psaní, o kterým jsem pravil, že spáleno bylo, ten náš hejtman
dodal v Strahovský bráně branýmu a tu jsme my čekali a viděli
jsme, že to psaní na zámek bylo dodáno. Dáleji jsme slyšeli, že
to psaní za císařem bylo posláno a my zatím u Černýho orla
v Starým Městě v Kaprový ulice hodovali jsme a někteří po ho
spodách se rozešli. Čtyři dni 11Černýho orla jsme byli. Potom
od císaře přišlo poručení, aby to psaní bylo spáleno a oni je
spálili na Velkým rynku v Starém Městě; my jsme se na to dívali
ináš hejtman, který nám ihned poručil, když to psaní páleno
bude, abychom také oheň házeli a pálili. Také sme hned síru
házeli, byla ona třena s prachem v papíru; házeli sme také gra
náty a ty sme luntem zapalovali a na střechy házeli. Někteří
začali házeti u Černýho orla ty granáty a ten dům byl nejprvnější
zapálen. Já sem hodil můj jeden granát, víceji jsem jich neměl,
do toho domu vedle Smrti, jdauc z rynku do Dlauhé střídy a tu
se hned zapálilo; moji kamarádi sem i tam běhali po Praze, granáty
házeli a Prahu pálili, náš hejtman na koni seděl a sem i tam po Praze,
když ona hořela, jezdil. Když po tom'ohni bylo, my ještě pili jsme
po hospodách asi za dvě neděle a mezi tím časem dostali Pražané,
kteří nás v podezření měli a nás velmi honili, hned z nás některý.
Na to náš hejtman vzkázal nám ostatním skrze toho Francauze
na Malý Straně, u kterýho jsme nejprvnější noc byli, abychom
z Prahy vyšli. Měl každý z nás poznamenání hned z Filipsburku,
kde má kdo co páliti, od kommendanta íilipsburgského sobě dané.
To poznamenání měl můj kamerád Hans Fridrich a druhý jmenuje
se Mates a já sem třetí. Šli sme z Prahy k Beraunu, odtud
k Zdicím, potom k Příbrami, odtud k Orlíku na přívoz a tu sme
se dali převézti. Odtud sme přišli na druhý přívoz a tu sme se
dali převézti pod Hlubokau; mlynář nás převezl a šli sme k Českým
Budějovicům; nikdež sme nepálili, proto že sme neměli vyzname
náno. Předce chtěli jsme Budějovice páliti včera tejden minul,
ale pro silnau vartu nemohli sme to učiniti, kterau měli od města
na dvoje hony. Přes budějovský most šli sme v čtvrtek tejden
minul; zůstali sme jeden den v žitě ležeti a asi v dvě hodiny

Beckovského Ponelkyněn. s. 36
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české sme šli v noci k šibenici po tý straně město páliti. Hons
Fridrich měl u sebe v patrontaši pod kabátem asi deset granátův.
Když sme to dovésti nemohli, zase sme přes ten most u Budě
jovic tu noc šli. Těch granátův nětco v Filipsburgu a nětco u toho
Francauze v Praze náš hejtman dělal. Na druhý den, dnes tejden,
v pátek šli sme k Temelinu a tu sme zase ve dne v žitě leželi;
chléb sme měli, od sedlákův sme ho kaupili. Na noc sme šli do
Temelína a tam sme sobě dali večeři strojiti. Po večeři šli sme
zase asi ve tři hodiny na noc a šli sme k městu Písku a je sme
chtěli zapáliti, bylo to v sobotu; ale pro vartu, kterau v noci
měli, nesměli sme k městu přistaupiti. Leželi sme přes noc
v kopici sena nedaleko města Písku na lauce; odtud šli sme
z rána k lesu, bylo v neděli a zůstali sme v lese nad vsí Smrko
vicí. Na pondělek v noci pršelo, šli sme zase k městu Písku
okolo vsi Smrkovic a chtěli sme zase město Písek zapáliti; psi
na nás ze vsi neštěkali, proto že on Honza Fridrich vzal dvě
stébla slámy křížem do ruky a říkal jakási slova a tak na nás
neštěkali. Šli sme blízko k městu Písku, až k Božím mukám
a slyšeli sme vartu asi o půl noci. I šli sme do lesa nad řekau,
tu sme přebředli na drubau stranu; zůstali sme v [pahorku celý
den v auterý. Na středu v noci do hospody v Temelíně k hospo
dáři tlustýmu Špačkovi sme přišli a večeřeli sme; odtud byl náš
aumysl k městu Tejnu nad Vltavan jíti a to město zapáliti. Cho
dili sme ve'dne okolo vesnice, Protivín řečené, ve středu a došli
sme do lesa na Krč k večem; oni dva zůstali v lese a já šel
sem do vsi Krče k šenkýři chléb kaupiti; nechal sem mým kama
rádům kabát, aby mne žádný nepoznal. Zamyslil sem sobě. jako
bych šel k bratru pastýři pro chléb; sedlák mne zastavil ve vsi
a ptal se: „Odkud jdeš? máš-li co ukázat? A hned vzal jiný dva
a vedl mne na Protivín. Tu pan hrabě dal mne bíti a já sem se
musel mnoho přiznati. Moji kamarádi kam jsou se poděli, nic já
nevím. Nyní nemají výložkův červených u kabátův, odřezali je
a maji jenom hladké vyložení na rukávích. Měli sme město Tejn
zapáliti a do Prahy se navrátiti k tomu Francauzovi na Malý
Straně a měli sme jemu zprávu našeho vyřízení přinésti“

„Také-li jsi při pálení města Klatov byl?“ „Nebyl, to jiní
činějí a jest nás všech 150“. -— „Kde jsi více peníze dostal?“
„Ten Francauz na Malý Straně v Praze dal nám zase, když jsme
šli do toho kraje páliti, po 20 zl. rejn.; bylo nás 6, tři jsme při
šli do toho kraje a tři šli k Vídni a také oni po 20 zl. rejn. od
toho Francauze dostali“. — „Jaké mají ti tři šaty?“ „Chodějí
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oni jako žebráci v šatech žebráckých a jsau mladí lidé; z ostat- 1689
ních někteří chodějí v ženských šatech, někteří v černé kaputě
jako kněží a jiní na rozličný spůsoby jsau šaceni“. — „Co obsa
hovala vaše přísaha?“ „Abychom pálili, že budeme míti po 100
tolařích, když se navrátíme“. ——„Jsi-li ženatý?' „Jsem, mám
ženu ve vsi Račicích, náleží k Březnici, Kateřina jí říkají &mám
s ní tři děti: Martina, Matěje a Kateřinu“.

Že tento examen v místě raddním v plnosti raddy jest před
zevzatý, my purgmistr a konšelé královského města Písku pečetí
naší větší stvrzujeme. Což se stalo v týmž městě Písku dne 15.
Julii 1689. L. S.

Tohoto roku po shoření Židovského Města byli od J. M. “"O Zldovské v

Cské nařízení páni kommisaři, aby Židovské Město vyměřili, od 3325332
křestanských domův jich domy židovský oddělili a místo těch “3355“
židovských, který v křesťanských ulicích Židé mají, jiní domové
křesťanští, blíž Města Židovského příhodlně stojící, těm Židům
postaupeni byli a Město Židovské aby se pořádně od křesťan
ského Města dělilo, zdí městskau obehnalo a každau noc zavíralo;
což všechno z tohoto přítomnýho; malování očitě se viděti i ru
kama může makat1 1)

Také tehdáž mělo se všechno pražské Židovstvo spočísti, l"Židovstvo
na menší počet přivésti a ostatní do ciziny měli odjíti. Ta naří- 33:1.Šuf?

, zená kommisí tak mnohos celau prací svau spůsobila a vypra- ti.
covala, že z toho ze všeho nic nebylo a Židovstvo, které umenšené
býti mělo, v těch některých letech O několik tisíc hlav v samý
Praze a v jich Městě Židovském se rozmnožilo tak velice, že onomim
křestanův léta 1703. v Starém Městě pražském toliko o 101 vícejí cůomo
nežli pražskýho Židovstva se nacházelo a skrz pány komissaře 1703
se napočítalo.

Hned po švejdský vojně, dokad aneb kterýho času ono tehdáž z..45 cm
v malým počtu se nacházelo, uznáno bylo v odvádění peněžité “vším“
roční daně za 45. díl takto: jak mnoho svýmu králi zem česká.
neb celé v Čechách křestanstvo dáti musilo, té summy Židovstvo
tolik 45. díl dáti povinno bylo a v tom dílu dosavad pozůstaveno
jest, ačkoliv mnohokráte rozmnoženo jest a protož taky mělo by
ono mnohem vícejí nyní nežli tehdáž dávati.

Jestli který Žid proti křestanu ňákau kyselost, hněv a ne- zumggg;
Přízeň má, tu on ihned mezi Židy rozkřičí & do zlořečení dává, 13mm

\
') Zde je poznámka: Hic dcbet esse illa partis Veteropragensis deli

neatio, quae habetur folio 1163. Ale ani tam ani tu nic se nenalezá.
36*
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1689 tak že s tím křesťanem žádný Žid ani mluviti, ani od něho oo
kupovati nesmí, dokad toho Žida on křesťan neudobří, jemu dobrá
slova nedá. a jeho neodprosí a se od toho jich prokletí neočisti
Vynašlo se v jich židovských knihách veliké proti Kristu Pánu.
proti Marii Panně i proti Bohu, v kterýho oni věřejí, hrozná
rauhání i také hanebný učení, že jim dovoleno a svobodno jest
křesťany i také jich pána země neb všelikau křestanskau vrchnost
proklínati, je okrádati, laupiti, mordovati, šiditi, do žebroty uvésti,
jim žádnau víru ani přísahu nedržeti, k nim se přívětivě chovati,
v ústech med a v srdcích jed zdržovati & to všechno oni za
dobrý skutky sobě přičítají, jako za věc a skutek Pánu Bohu
velmi milý.

1504 Plzeňští konšelé všechny Židy z města Plzně 1504. roku

mišmaš“ vyhnali; po několika letech oni Židé svůj hřbitov od Plzeňských
kaupený míti chtěli, kteréžto místo tehdáž již nějaký Jelínek,
měšťan plzeňský, měl kaupené a na něm zahradu udělal; však
nic oni nedostali a také nikdá více za obyvatele do té Plzně při
puštěni nebyli ').

Beim; "gf Nachází se, že jeden kacířský biskup jmenem Filip, z Vlach
ml- do Prahy, byv on od jednoho českýho krejčího, Bohuslava, husit

ským bludem nakažen, přijel, z Prahy do Kutné Hory odšel a
chtěje do Vlach se navrátiti, přišel do Soběslavě, kde chycen,
stráží odveden a do Kutné Hory byl dodán, kde také, když umřel,

1507 nejprve v kostele sv. Jakuba 1507. roku, potom z něho vyzdvižena

V,:íutnýgť'tělo jeho a do kostela sv. Barbory v Kutný Hoře přeneseno
"m- a v něm pohřbeno bylo. Když ten slavný sv. Barbory kostel roku

1626 1626. tovaryšstvo Ježíšovo dostalo a hrob téhož biskupa byl

T133“;:st odevřen, v něm celý biskupský oděv, nímž tělo odíno bylo po
blog:-“_"smrti, našel se sice, však těla biskupského ani nejmenší kůstka,

ani prášek se nenašel 2).
1507 V Nové Plzni, městě vždyckny katolickém 1507., neb raději

po jeho předměstí Škvrněnským 9 nákladně vystavených domův
o nešpořích v sobotu po slavnosti Božího Těla shořelo; na to
hned v pondělí 0 polední na mnoha místech v tom městě oheň
vyšel a téměř polovic Plzně, od Lntické brány až na rynk a od
Škvrněnské až k Černýmu Klášteru i s tau obojí branan a věžní
v popel obrátil. Podobně dne 29. července téhož 1507. roku celé
předměstí, jenž se jmenuje Pražské, i s špitálem shořelo.

') Poselkyně I. 979.
') Dačického Paměti 11.str. 269.
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Jan Chrt, měštěnín města Nové Plzně, 1520. roku dal 700
kop, aby se slaužila zpívaná mše votiva v každý nezasvěcený
pátek (totiž kdyby toho dne nebyl žádný svátek) 0 Nepoškvrněném
Početí Marie Panny a to hned po ranní sv. mši na věčné časy,
což se dosavad zachovává cum diacono i subdiacono při oltáři
Panny Marie zázračné. K tý sv. mši toliko samé pacholátka, oble
čená v pěkných komžičkách, majíce na hlavách červený biretky
neb kvadrátky, zpěv vykonávají. Předešlých časův při té sv. mši
také se zpívalo Gloria i Credo.

Následujícího roku, totiž 1521., byl v Čechách velký mor.

Již dotknutýho 1689. roku nové nadání dostal Polenský
špitál, jehož první nadání takto zní:

Ve jméno Boží, Amen! — Já Jan Sazima z Rauchova vy
znávám tímto listem obecně a zjevně před každým člověkem,
kdož jej uzří, aneb čtaucí slyšeti bude, že zdráv jsa, s svým
dobrým rozmyslem a svau dobrau vůlí a přátelskau raddau, zna
menav krátkost a nevěčnost tohoto světa, z daru Božího a z mi
losti Ducha Svatého dal jsem a dávám dům svůj svobodný v Polný
k kostelu, aby z něho kostel byl v jméno Panny Marie Početí
a ve jméno sv. Joachyma a ve jméno svatých apoštolův Šimona
a Judy a ve jméno svaté Voršily a jejím svatým tovaryšstvem
mučedlnicemi. A k tomu kostelu přidávám své vlastní vosky:
Skrejšov s dvorem, s rybníky, s lesy. s křovinami i s pastvami,
s potoky, s laukami, i což k tomu přísluší, Janovice tu vesku se
vším plným panstvím, nic sobě tu, ani svým erbům i budaucím
nepozůstávajíc, ani zachovávaje, nýbrž k napředepsanému špitálu
neboližto kostelu. A tu aby zachováno bylo dvanácte chudých
a jestli že by to zboži snésti mohlo a rybník nejhornější a nej
větší, ten kdy by koliv spuštěn byl a ryby prodány byly, aby ty
peníze obráceny byly na okrášlení toho kostela, buďto na skla
anebo na malování. A z dolnějších dvauch rybníkův aby chudí
odíváni- byli a k jich potřebě aby v postní den jim dáváno bylo
a knězi faráři s jeho konventem z každého rybníka kopu kaprů,
aby tím plněji Služby Boží vedl v tom špitále svejmi kněžmi.
A dále z toho statku každý měsíc aby chudým lázně zpravena
byla. Aurok pak, kterýž vychází nebli padá z Skrejšova, nebli
z Janovic, to jest čtyry kopy grošův, ten sobě a Kateřině, man
želce své, zachováváme, jestli že by nás nauze nebli potřeba zašla,
abychom mohli prodati nebli zastaviti, anebo učiniti, jak se nám
nejlépe zdáti bude, do čtyřiceti kop grošů, čehož Bože nedej!
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A kůry, který z těch dvauch vísek mají dány býti, aby vždy
jednau nebo dvakráte do týhodne chudým těm dáno a připraveno
bylo, totiž v neděli a v čtvrtek. A ženci a orání aby k špitálu
bylo taký chudejm. A kněz farář na každý Suché dní má kázati,
zjednati, milostivě (sic) devět lekcí slaužiti i zpívati i mši zádušní
a čtyři zádušné mše čistí a za to má plat věčný, jakož v hlavním
listu našim na Močovice světleji a zjevně napsané jest; a taký
k tomu farář nadepsaný má kázati a zpívati mši na pět svátkův
nahoře psaných, totižto na den Panny Marie Početí atd., a má
kněze chovati, aby každý den mše sv. slaužena byla v tom špi
tálu a jiný Služby, jakož nahoře psáno stojí. A když by varhaník
byl, aby v svátky na varhany bil a neboližto haudl, tehdy dávám
jemu ten plat, kterýž z toho potoka, jakož od Herbovské cesty
jde, až dokonce, což na mne sluší, a k tomu má jemu vydáno
býti z toho ze všeho statku na všecek rok kopa grošův a to roz
dílně na časy uložené.

A jakož urozený pan, pan (lince 2 Pirkšteina a Sradcí (sic),
pán můj milostivý, rozpomenul se jest na věčnost a nestálost
tohoto světa a přidal jest k tomu špitálu na polepšení chudým
svau vlastní ves Hrbov s peněžitým aurokem což v ní jest, jakož
v jeho listu napsáno stojí a já Jan Sazima a Kateřina, manželka
má, máme špitálem a tím zbožím vlásti a spravovati do naší smrti,
a když Pán Bůh nás neuchová, tedy tím špitálem a tím zbožím
má vlásti a spravovati kněz farář z Polné, křižovník zákona
pražského, anebo kterýž budaucně farářl řádně uvedený & stvr
zený bude od arcibiskupa pražského v Polný a to má spravovati
s raddau a s staršími města Polné a bez jich raddy nic nečiniti;
a jestli že by farář polenský, rychtář, konšelé a starší z obce
nemohli to spravovati, tak jakž v tom listu psáno stojí a. kdo by
chtěl na to záduší mocí sáhnauti, aby to vznesli na urozeného
pana Jana z Sútic, nejvyššího poručníka sirotkův atd., a tak dále
na jeho budaucí erby dědičně toho zboží. A jestli že by kdo
nebli který koliv člověk, kterého koliv řádu, chtěl tohoto zřduší
rušiti a kaziti tehdá, milej Bože, rač na něj seslati malomocenství,
jako na jezí (sic) a dále aby padl v klatbu všemohaucího Pána
Boha i jeho milé Matky i všech Božích svatých! A toho všeho
vysvědčení a jistoty tvrdší a pevnější sme svau vlastní pečetí
k tomu listu přivěsiti dali a připrosili sme urozených pánův:
pana Jiříka z Kunštatu a z Poděbrad a pana Jiříka z Bude
a z Vyšembergku aslovutných panoší: Mikoláše z Bochova, sedě
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ním v Petrovicích a Jindřicha z Lecha Zropopes 1)a Jana Beránka
z Petrovce pečeti, s jich dobrým rozmyslem a jistým vědomím,
na svědomí k tomuto listu přivésiti, jenž jest dán a psán v Polný
ten den na jedenácte tisíc dčvic. léta od Narození Pána Krista
tisícího čtyrstého čtyřidcátého a sedmého počítajíce.

K této fundaci, na 12 chudých nadané, Ferdinand kníže
z Ditrichsteina a Nyklsburgu šest ještě chudých připojil a ten
polenský špitál nadal, zlepšil a následovním listem ubezpečil:

Wir Ferdinand, von Gottes Gnaden des heiligen Rómischen
Reichs Fůrst von Dietrichstein, zu Nikolspurg, Erbschónch von
Córndten, Ritter des guldenen Vellus, der rómischen Kaiserlichen
Majestát Cammerer, wirklich geheimber Rath und obrister Hof
meister.

Es ist zwar nach vor zwei hundert Jahren von einem von
Adel, nahmens Johann Sezinna von Rauchov, das Spital in der
Stadt Polna auf zwólf Personen fundiret worden und zwar ver
mittls seines in der Stadt Polna gehabten Hauses und seiner in
der Herschafi't liegenden Dórfern, als Janowitz und Skeischoft *),
welche das Spital annoch possedirt. Weilen sich aber bei diesen
der Numerus der armen Leiithe vermehret, die jetzigen auch ihr
Auskommen zimmlich genau und schlecht haben, als haben wir
denenselben zum besten das dabei liegende Gebeii auf unsere
Unkosten zuricbten lassen, auf das noch secbse, welche nur von
dcnen Marcken und Dorfschafften so zu der Herschafi't Polna ge
hiirig genommen, und also in allen 18 Personen ausgehalten und
auf gleiche Weis ausser der Kleidung tractiret werden sollen;
weríi'en also fůr diese 6 in einigen Sorten mehr aus, als sonsten
fůr sie nach proportion der bisheriger Verpflegung von nóthen,
damit der jetzigen zwólf Condition auch dardurch verbesseret
werde, wie dann Alles dasjenige, was wir hiemit fiir diese 6 Per
sonen anschaífen, unter einer Reittung im Empfang zu nehmen
und wieder das gantze Spital per Ausgab gelegt werden solle.
Verordnen also fůr diese 6 Personen, so die Anderen auch mit
zu genůssen haben, worunter auch das Weib, so diese secbs
wartten soll, verstanden. das ihne 482 Pfundt Fleisch, item auf
14 grosse Fasttíige zu halben Pfunden, absonderlich 49 Pfundt,
also in Allen fi'mf hundert zwei und dreissig Pfundt. Id est —
532 Pf. Fleisch; Weitzen auf Mehl drei Metzen — 3 Metzen;

,) Jmena ta patrně jsou nesprávná.
') Správně:Skrýšov.

l689

1447



568 Kap. xxx. Nadání špitálu Polenského.

1689 Korn auf Brodt viertzig Metzen — 40 Metzen; Gersten auf
Kraupen zwólf — 12 Metzen; Arbes fíinf Metzen — 5 Metzen; Saltz
sechs und viertzig Mass — 46 Mass; Schmaltz vier und achtzig
Pfundt — 84 Pfundt; Quargl zwei hundert viertzig Pfundt —
240 Pfundt; Seifen zu Auswaschung der weissen Wesche und
Kleider, wie auch zum Kopf waschen und baden der Armen wo—
chentlich zu halb Pfund, thuet jáhrlich sechs und zwantzig Pfundt,
id est — 26 Pfundt; Khártzen zum Leichten durch den Winter.
wochentlich zu einen Pfundt, thuet durch sechs undt zwantzig
Wochen sechs und zwantzig Pfundt, id est 26 Pf. So wird auch
unser Haubtmann darob sein und die Anstalt zu machen haben.
damit vor diese 6 Arme bei unsern Maierhófen etwas mehr Kraut
und gelbe Ruben gesetzt undt gebauet werden móchte, damit
ihnen zu einer Zubues der Kuchelspeiss jahrlichen gegeben werden.
— Eingelegtes Sauerkraut drei Eimer, id est 3 Eimer; item
Kraut in Haubtern zum Kochen sieben Schockh, id est 7 Schock:
gelbe Buben sieben Metzen -- 7 Metzen; Steel:-Ruben drei
Metzen — 3 Metzen.

Wann es anderst auf der Herschaťft selbst gebauet undt
ohne Abbrauch der eigenen Wirtschatl't gegeben werden kann,
umb das Geld aber wird mann solche drei Sorten, als nembl.
Kraut, gelbe Rube und Steck-Rubn zu erkauli'en nicht schul—
dig sein.

Junges Bier aus unseren Breihaus, wie es vor das Maier
gesund gegeben wirdt, alle Gebreii zwei Eimer.

Sechs Fass Bier hat die Stadt Polna jůhrlichen zu gebreiien
zu lassen einwilliget, hingegen wird das Spital derselben dafiir
von ihrer Wirtschaň't 18 Metzen Gersten zu reichen haben, hier
liber werden unsern Breihaus annoch 10 Fass das Jahr umbsonst
zu gebreiien sein, dass falso die gesambte arme Leuth 16 Fass
das Jahr, wo die zwólfe vor diesen nur ein Fass gehabt, ins
kiinftig zu genůssen und also ein Jedes alle Mahlzeit sambt denen
Weibern, so ihnen dienen. ein Seidl Bier haben werden kónnen.

Wann mann unsere Teůch ňschet, so kann mann ihnen alle
Herbst dreimahl ein Essen von denen kleinen weissen und Zu
berfischen geben, fůr Ordinari aber das Jahr 50 Stuck zweipfůn
dige Karpň'en, wann anderst dergleichen vorhanden sein, id est
jáhrlichen ein Czenten Karpfen. ——Und damit auch der Spital
nach Proportion diesen 6 Armen eine Beihiilf mit Holtz geschehe,
als wird der jetzige und kunftige Haubtmann solche Anstalt machen,
auf dass von dem Breů und andern Holtz das Jahr umb 60 Klalfter
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mehr gemacht und solche jahrlich auf der Roboth in das Spital
gefůhret werden.

Geld wird jáhrlich auf eine Person 10 Gl. verwilliget, also
auf alle 6 das gantze Jahr 60 Gl., welches Geld die G allein zu
geuilssen und in der Reittung unter eine absonderliche Rubric
einzukommen haben; von diesen 60 Gl. werden den Weib, so
diese 6 warten wird, jahrlich 6 Gl. zu geben sein. So werden
auch von diesen Geld fůr diese 6 Arme die Kleidung und alle
iibrige Nothdurtft (worunter auch die Unkosten auf die Begriíb
nusen, wie auch auf die Medicamenta vor die Kranken verstanden
werden) zu verschaflen sein; und auf dass mann damit gefolge
und von dem Geld auf die kůnftige Nothdurll't etwas zusammen
komme, so sollen fůr das erstemahl die Kleider und Mantl, wie
auch das Leinwandt absonderlich von denen unsrigen gemacht
werden und wirdt ein Kleidt, wann es _ausgeilíicketwird, wohl drei Jahr
wehren, der Mautl aber 6, die Hiith und wollene Strimpf, wie auch
die Hemmetter wohl zwei Jahr, die zwei paar leinwandtene Strimpfe
und die zwei paar Schuch aber werden alle Jahr zu gebea sein
Dass also von dem Geld so viel nach und nach erspahret wird
werden, als manu iiber die Auspeseruug und andere Nothdurfften
alle 3 Jahr neiie Kleider und alle 6 Jahr neůe Mantl machen
wird kónnen und sollen die Hosen unten zugemacht und das
Wammes mit solches Schesten (sic) gemacht werden, der Mantl wie
zu Wien in Hofspitahl, alles von eingangenen weissen Tuch, da
mit mann es waschen kónne; die Ermel in Mantl solle Einer von
rothen und der Andere von gelben Tuch sein, wie ingleichen der
Mantlkragen, nach den iiberschickten Muster, wordurch die Die
trichsteinische Wappen Farben angedeůtet werden.

Die alten 12 Spitáhler kónten auch weiss bekleidet werden,
undt die Mantlerml wie auch die Kragen blau, wie ingleichen
auch ihre Kleider also ausgemacht sein, wordurch die Altea von
denen Neiien genugsamb diífentiret (sic) und doch in ůbrigen gleich
sein wurden.

Diese 6 Arme Personen sollen jederzeit aus denen Marcken
und Dórň'ern, so zu der Herschaň't Polna gehóren, durch den
Haubtmann unterthan auf und angenommen werden; sollte aber
kňnftig bei ereigneter lahrer Stelle aus denen selben keine vor
handen sein, so nimbt mann eine von der Stadt und da auch
Niemand vorhanden wiihre, so kann es eines von der Herrschail't
Primbst und in dessen Abgang von dem Guth Kretitzberg ge
nommenwerden, dafern aber nirgends in obbemeldten Črthern,

1689
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einige arme Person vorhanden wáhre, so sollen das Deputat,
welches auf die abgehende Personen verordnet ist, so lang zu
Geld gemacht und zu denen jahrlichen 60 Gl. gelegt werden, bis
die vacirende Stelle ersětzt wirdt.

Hingegen thuet mann sich auch gantzlichen Versehen, dass
dero jetzige und kůnftige Dechent sich mit unsem jetzigen und
kůnftigen Haubtmann also verstehen wird, dass die alten 12 Arme
zufórderist aus denen zweien Dóril'ern Janowitz und Skrejschov,
so dan aus beiden unsern Herrschaťften Polna und Primbsl, so
lang deren vorhanden sein, genommen werden, weilen die prae
sumption ist. dass der Fundator hierauf vor denen Frembden
Reflexion gemacht, in deren Abgang aber von dem Guth Kreitz
berg. weilen die Fundation der (; neíien Armen hierauf ver
sichert m'rd.

Undt weilen das Spital arm und zwei wohl besetzte Dórífer
hat, welche die Wirtschaň't bei dem spitahler Hof zu Polna zu
geniigcn vorstehen kónnen, als wird der biesherige Ochsenzug
mit denen zwei Knechten in Ersporung zu ziehen sein, dessen
sich die Unterthanen umh so viel weniger zu weigern haben,
weilen sie desthalben ůber die gewóhnliche wochentliche Roboth
nicht zu beschweren sein werden, wobei sie auch das Beneňcium
ins kiinftig gcníissen werden, dass das Spital der Landtsverwil
ligung, welche aus eigenen Siickl zu bezahlen kommen, fůr die
selben als ihr Obrigkeit zu geben haben wirdt, und damit alle
unnothwendige Ausgaben unterwegs blei'oen, so solle ins kůnff—
tige ein Spital-Verwaltet, .so ein wohlverhaltenen Burger aus
der Stadt Polna allda sein kann, genommen werden, welcher
10 Gl. und 15 Metzen Haaber von dem alten Spital, wegen des
neiien aber zwei Fass Bier, neben zwei Metzen Gersten aus
unseren Breihausunkosten jáhrlichen haben solle. Hingegen solle
er Alles in Empfang nehmen und jeder verreithen, ůber die
60 Gl. aber ein absonderliche Rubric fůhren und hiervon ohne
Vorwissen des Haubtmanns und Dechents nichts ausgeben und
sollen wie oben vermeld, diese 60 Gl. blos allein fůr die 6 Neůen
zu Bekleidung und was auf ihre Person vonnóthen sein móchte,
angewendet werden.

Das neiie hierzu gemachte Gebau fíir die sechs solle auch
von der Herrschafft aus in Bau erhalten werden, hingegen sollen
die alten und neůo Spitáhler und also Alle insgesambt schuldig
sein, alle Tag in die Pfarrkirchen mit einander paar und paar
mit ihren Miintln zu der heil. Mees zu gehen und nach derselben
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zu Ehren unser lieben Frauen einem Rosenkrantz mit fiinft
gesetzten in der Kirchen zu bitten.

Wann eine Vesper in der Kirchen, so kónnen sie nach der
selben auch ein Rosenkrantz betten; da aber kein Vesper wíihre,
umb zwei Uhr in ihrer Spital-Kapellen, den dritten Rosenkrantz
aber sollen sie nach oder vor dem Nachtessen auch in der
Kapellon und da es allda zu kalt wíihre, in ihren Schlaftzimmer,
doch beisamen, und also drei Rosenkrantz des Tags und aller
Orthen, laut beten.

An denen grossen Fiisten werden sie zu beichten und com
municiren haben, so des Dechenten Direction und auf befunden
anheimb gestellet wird;

Es solle ihnen auch ein hiiltzernes Creitz von den Unsrigen
gemacht werden, welcbes bei denen Begrábnusen und Processionen
ein Mansperson aus dem Spital voran tragen, die Máinner zwei
und zwei folgen, hernacher auch die Weiber Paar und Paar gehen
werden, alle in ihren Mantl; sollen nun des Verstorbenen seine
Leiith ihnen darfiir ein Allmosen geben wollen, so soll es der
Spital-Verwalter vor das gesambte Spital in Empfang nehmen
und es denenselben nach Guthbefi'mden des Dechent undt Haubt
manns zum Besten kommen lassen. Fiinden auch vor nutzlich,
dass alle Sonn- und Feiertžige allzeith ein Spitahler mit einer
Bůchsen bei der Pfarrkirchen sitzen soll und dass mann in die
Wirthsháuser ingleichen eine Bůchsen aufmachen und oberhalb
ein blechenes Blath zu machen lassen hatte, auf welchen stehen
kónute: „Fiir die Armen iu Spitahlf“ -— Und wurde auch nit
schaden, wann fiirnehme Leiithe dahin kommen, dass ein Spitahler
zu ihnen gienge und ein Allmosen in Biichsen begehrte, welches
Geld auch fiir Alle insgesambt applicirt werden solle.

Befehlen als hiermit, dass das obige ausgosetzte Deputat
und Geld alle Jahr richtig aus unseren Ámbtern der Herrschail't
Polna bezahlt werden solle und damit unsere Fidei Commiss
Erben nicht Ursach zu sagen haben, dass wir diese Auction der
Armen mit ihrer Beschwernus gethan, also haben wir hiemit
unser eigenthumbliches Gueth Creitzberg, welches wir nunmehro
bis auf 3500 Gl. ausgezahlt, in Viel melioriret und uns eigen—
thumblichen zugehůret, dieses Wenige zur Continuation des Gott
lichen Seegen zu geben mit den obigen Aussatz belegen wollen,
dass von dort uns auf solchen Fall obbemeldes Geld und Victu
alien hergegeben werden sollen; wie wir dann solches hiemit zu
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mehrerer Sicherheit verhippotheciren und benebenst wollen, dass
es mit Einwilligung der Kónigl. . . . ').

dle žádosti rodičův za dítě s jistým slibem se pomodlili
a dítěti tu hodinu zdravi vyprosili. Ex Communicatione Parentis.

Léta 1713. Dne 3. října divný příběh se stal s jistau ženau
při proccesí Rychumburské ze vsi Auřečic. Drželi toho dne páni
Ofticianti a poddaní panství Rychemburského a Rosického pobožnau
processí do Chrudimě k zázračnému obrazu, při též se také nad
jmenovaná žena najíti dala, kterážto lehkovážným jazykem tyto
slova vykřiknauti směla: „Kde pak je ten, jak z něho krev teče?
Na to smíchem do kostela vkročíc, nenadále lekne se, poněvadž
pomstu Boží ihned skusila, když tvář její i šat pokrvavené shle
dala, tak že hambau z kostela vyjíti musela a chybu svau veřejně
vyznala, za ní pokání skrze častau zpověď a svaté přijímání činila
atento svatý obraz častějis největší pobožnosti a vyznáním svého
přečinění navštěvovala.

Z psaní veleb. p. p. Capuc. z města Litoměřic dne 16. září
léta 1715. se Spatřuje. kterak jistý člověk slepý při oltáři obrazu
Salvátora chrudimskýho, u dotčených p. p. Capucínů vykonaje svau
pobožnost, zázračně k předešlému zraku jest navrácen. Ita Pater
Otto Quardianus Litomericensis').

Dodatky
Vyznání Antonína Procházky.

Já níže podepsaný vůbec známo činím a tu, kde by to toho
potřeba ukazovala, hotov jsem s přísahou stvrditi, že nejináče
jest, nežli tak, jak toho ode mne přiznání v sobě obsahuje, totiž:
Léta Páně 1716. o Masopustě, třetí tejden po Vánocích, nešťastně
jsem při vobědě pokrmu požíval, kdežto skrze nepozornost mau.
aneb raději hltavost., uvázla mně v hrdle rozštípená kost ze stehna
kohautího a poněvadž nemalý kus té kosti byl, tak se mně mocně

') Konecscházía i další nějaké listy jsou vytrženy.
') Tím končí se vypravování Beckovského. — Jeví-li se již poslední

kapitola býti nedokonalou a nehotovou, tož tím více to, co nyní následuje lze
považovatizapouhý dokonce ješ tě neurovnaný material !: dalšímu
pokračování, k čemuž pak nepřišlo nepochybně pro smrt skladatelova. Proto
ahrnuli jsme vše to pod titulem Dodat ky.
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\! hrdle zpříčila, že jsem sobě sám žádným spůsobem spomocti 1716
nemohl, nýbrž duch se mně počal tajiti a mdlobau poražen, na- “03:34“
polau mrtvý sem zůstal. Manželka moje povolala pana Karla
Štempfíla, feldčara chrudimského, kterýž se všemožně přičinil
svými instrumenty mně kost dobejti, přičemž čtyři lidi pro mau
velkau bolest & pachtování udržeti mne nemohli, tu pak kost ani
ven vytáhnauti, ani dolů pohnauti nelze bylo i taký ílastry na
krku obložené nic nespomáhaly a dokonce v lidské pomoci sem
opuštěn byl a nic vícej pan Karel Štempffl chtěl mne navštiviti
& nějakých prostředků užívati; neb přirozeně mluvíc, o mém
živobytí pochyboval spolu se všemi, kteří mne viděli. — Když již
tak dva dni 3. noci sem se trápil, krk oteklý i prsa měl, k niče
muž se nepřibližovalo, nežli k smrti a to skrze zatajování dechu;
nebo ani jedna krůpěje skrze hrdlo projíti mohla. Protož dal
jsem sobě povolati duchovního otce p. Karla Garzulini, na ten
čas kaplana zdejšího, abych se na cestu k věčnosti přihotovil
a s Pánem Bohem smířil. On když mne generaliter vyzpovídal
». velebnau Svátost Oltářní podal a posledním Pomazáním zaopa
třil, řekl, že ještě pozůstává pomoc Boha a nabízel mne k důvěr
nosti k Bohu, abych se k zázračnému obrazu chrudimskému Pána
: Spasitele našeho zaslíbil &pomoc pohledával, že mne ubezpečuje,
jestli že je to k větší cti & Slávě Boží, též k mému spasení, že
má naděje oklamána nebude. Nad to jsem, v srdci já potěšenej,
slib učinil, že chci po pět pátků do kostela velkého před svatý
oltář jíti a mši svatau nábožně pokaždý slyšeti, přitom podle
možnosti světlo obětovati (což jsem všechno na poděkování do—
sáhnuté milosti pilně vykonal); v tom jsem usnul tvrdě, kdež před
tím ani oka jsem nezavřel a ta kost se mně z hrdla ztratila
a já, probudíce se, žádných bolestí & auzkostí hrdla více jsem
necítil i pomalu i ta oteklina se ztratila. Z čehož budiž nejsvě
tější Trojici čest a. chvála na věky. Amen.

Svědkův na to bez počtu se vynachází, poněvadž ten příběh
celému městu povědomý jest; nicméně jsem dožádal pana pátera
zpovědlníka za podpis hodnověrný s potvrzením jeho sekritu.

V Chrudimi dne 24. ledna, léta 1617.

Carolus L 8 Garzulini,
O. R. L. ' ' Capellanus.

Antonín Procházka,
v Kopanickým mlejně.
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1716Vysvědčení Václava Hoffmana, měštěnína Lito
myšlského.

My níže podepsaní manželé ke cti a chvále nejsvětější Tro
jice Božské, též k rozmnožení pobožnosti věřících křesťanů, dali na
památku tabulku malovat EX VOTO a spolu s tímto pravdivým
vyznáním sme ji do Chrámu Páně v Chrudimi obětovali.—Z pří
činy tý, že jsme, utíkajíce se důvěrně a slíbíce se k zázračnému
obrazu v Chrudimi Pána a Spasitele světa, veliké milosti nabyli.
Totiž léta 1716. dne 26. července na den svaté Anny syn náš

510133911Antonín, 6 let starý, po poledních na rynku blíž nové statuae.
kteráž se tenkrát dostavovala, hrál s zaufalými tovaryši, kteří na
něj házejíce nehašené vápno. tolik jemu do obau očí vápna na—
házeli, až jej lazebník vybírati musel a syn nám hned na obě oči
oslepl, tak že ani žádného předvržení buďto světla nebo tmy ne
znamenal i také to vápno vnitř počalo maso žráti, červené vy
stupovalo z očí. P. lazebník náš dosti se vynasnažil všelijak spo
mocti, horkost a velikau bolest zahnati, však žádné lepšení nená
sledovala po flastrách a lidských prostředcích. Když tehdy to dítě
naše tak slepé pozůstávalo, jsauce my manželé velmi zarmauceni
utekli jsme se k nebeskému arcilékaři, Pánu a Spasiteli našemu.
& svau naději jsme skládali v zázračném a milosti ndělujícím
obrazu v Chrudimi, že šťastně obdržíme, zač volati budeme. Pročež
předně zaslíbili jsme se dát slaužit dvě mše svatý u nás, který
jsme také na ten aumysl zaplatili a v Litomyšli 11 téhož zázrač
ného obrazu vykontrfektovanýho přítomni byli; na to že budeme
putovat do Chrudimě. Na den svatého Ignácía, to jest 31. července.
po vykonaných třech mší svatých na cestu já otec jsem dítěte ne
mocného se vydal, spolu s panem tchánem mým Martinem Háj
kem; zatím sotva když jsme (jakž se domnívali doma pozůstalí)
asi čtvrt míle od města Litomyšle cesty odešli, syn ležící u pani
tchyně Magdalény, maje obvázaný oči polštáříčkami namazanými
mastmi počal mluvíti, co by tu v pokoji rozžatá [svíce] dělala,
že on ji vidí; mnozí, to slyšíce, ulekli se, řekli, že žádné tu svíce
nejní. Tehdy on: „Snad to slunečko svítí, já vidím blesk, odvun
dejte mně ty mistry.“ — A jak jsau odvázali, tak na obě oči
viděl, bolesti přestaly a, chvála Bohu! vidí jako když prve bez
utažení svého zraku.

Tomu že tak jest, oba manželé na dobré svědomí bereme a
kdyby toho potřeba ukazovala, třeba svědkami stvrditi hotoví
jsme; zatím jsme tu podepsali a pečet přitiskli pro lepší důvěřeni.



R. 1716. 575

Datum, když jsme na poděkování té milosti dosáhnutí pauť 1716
vykonali, v Chrudimi 10. srpna, léta 1716.

Vácslav Hoffman, Magdaléna,
měštěnín v Litomyšli. L. S. manželka jeho.
Mnoho jiných milostí lidem od Boha, (skrze tento sv. obraz

propůjčených, by se vyčísti mohlo, což se snadno z obětních ta—
buli, svíc, lamp i jiných hojných krásných darů spatřiti může.
Já ale důvěrnější jsem, že skrze nadepsané divy laskavý čtenáři
dostatečně pohnutý budeš, kde v nastalé potřebě autočiště vzíti.
To ale tobě znamenati sluší, že dokud lidská pomoc přispěti a
tobě přirozeným spůsobem spomoženo býti může, ty se na zá
zraky zpoléhati nemáš; nebo takovým spůsobem bylo by Pána
Boha zaumysla skaušeti, což velký hřích jest. Když ale v takové
nemoci postaven jsi, v které lidská. pomoc neprospívá, tu uteč se
s celým srdcem k nebeskému lékaři a věř pevně, že pomoc ob
držíš; nebo všechny věci možné jsau věřícím. Mimo toho musíš
pomoci a zdraví 8 tau vejmínkau žádati, pokudž to k větší cti a
Slávě Boží a tvé duši k spasení směřuje, sice aumysl tvůj jest
marný &.neužitečný. Podobně jestli v nauzi, neštěstí, mezi ne
přátely neb v jiném protivenství postaven jsi, utíkej se s celau
důvěrnosti k tomu a mému Spasiteli v jeho svatým obraze a ubez
pečuji tebe, že cokoliv žádati budeš, pokud to tvé duši spasení
na odpor nebude, vše skutečně obdržíš.

Nyní k Tobě se obracím, divotvorný Ježíši, který raníš iuzdra
vuješ; losové naši jsau v rukau Tvých. Mnoho sice jsme zhřešili
&.protož velkého trestu se obáváme; nebo spravedlnost tvá spra
vedlnost na věky. Však ale budeš—li nepravosti šetřiti, kdo ob
stojí? Víme, že jako neskončeně spravedlivý jsi, tak také jsi ne
skončené milosrdný; nebo milosrdenství Tvé nade všecky skutky
Tvé, poněvadž zvelebeno jest až do nebes milosrdenství Tvé a až
do oblak pravda Tvá, &jako se smiluje otec nad syny, tak Ty se
smiluješ nad námi. Otevři oči Tvé a popatř na saužení naše; po—
patř, kterak nepřátelé naši jako lvové řvaucí nás pohltiti chtějí
&.jmeno Tvých křesťanů z světa shladiti; považ, kterak těžkosti
se rozmáhají, trápení jedno druhé stíhá; viz, kterak duše poku—
šením, tělo neduhům, statečky naše neštěstím podrobené jsau.
Tebe úpěnlivěžádáme, ne podle hříchův našich čiň nám
a podle nepravosti našich odplacuj nám. Pomni, že
prach jsme a člověka dni tráva a jako květ polní.
Vylej hněv tvůj na národy, kteří tebe neznají, nám
ale, kteří jmeno tvé svaté vzýváme, učiň podle velikého milosr
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denství tvého; pokušené posilň tvau milostí, neduživé uleč, za
rmaucené potěš, zajaté vysvoboď, spravedlivé zachovej, hříšnfky
ospravedlň a nade všemi se smiluj!

Proměny a znamení, které se na svatým obraze ukázaly.
Již sice nahoře jest oznámeno, kterak po učiněné ráně krev

se ukázala a podnes se spatřuje, kterau ačkoliv často jmenovaný
pan Pfeiífer barvama malířovi (aby tudy zázrak najevo nevyšel a
on o svůj nejmilejší poklad nepřišel) zamalovati poručil, nic však
méně barva pokaždý sama od sebe odpadla.

Item, kterak Vácslav Radda někdy tři i více hvězd při něm
viděl, někdy jako by oblakem zastíněný byl, jej dokonce viděti
nemohl a posledně ruku s dvauma vyzdviženýma prsty na pravé
straně obrazu (ačkoliv žádná ruka na něm malována nejní) spa—
třil, jak nahoře již vypsáno jest. Pozůstává, abych ještě jiné
divné věci, které se při tomto sv. obraze spatřily, oznámil.

Vysoce urozený p. p. N. Pl. tit. svaté římské říše hrabě z Wald—
šteina, pán na Heralci a Okrauhlici, pod dobrým svědomím oznámil,
že když z předsevzaté pobožnosti času jednoho tento svatý obraz
navštívil, po přijaté velebné Svátosti Oltářní viděl obě ruce, ačkoliv
nic jiného kromě hlava, krk a díl prsu malována jest.

Léta 1681. na Hromnice při nešpořích tento svatý obraz
plakal, což velebný pan děkan tehdejší s mnoha jinýma viděl;
tři krůpěje slzí z pravého oka vyběhly a na nose jako nějaká
perla se spojily; rána ale, kterau vedle pravého oka má, krvavějši
zůstala.

Předtím v létu 1680. na den patriarchy Jozefa, pak v roce
1681. na den Zvěstování Panny Marie a pak v roku 82. a 83. na
vejroční slavnosti ukázal tento svatý obraz na sobě velký pro—
měny; někdy bílá tvářnost jeho zsínala, někdy jako hněvivá,
někdy zase přívětivá a veselá, což obojího pohlaví nesčíslný počet
spatřoval. '

Paměti ale nejhodnější jest, co se v neděli po Narození
P. Marie v teď připomenutým 1683. roce spatřovalo, když v jmeno
vaný den hlučná procesí od chrudimských obyvatelův držána byla.
tento svatý obraz na obvzláštním sobě připraveným trůnu do
chrámu svatého Jozefa vel. p. p. Kapucínů nešen byl k tomu cíli
a aumyslu, aby všemohaucnost nebeská nás od auhlavního nepří
tele Turka, který toho času Vídeň v obležení držel, chraniti a
z moci jeho vytrhnauti ráčila. Při trvající té pobožnosti a procesí
tento svatý obraz nad míru příjemný a vážný k velkému podivení
se ukazoval, patrně znamení dávaje, že modlitby vyslyšeti, nepřátele
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svého nejsvětějšího jména zahanbiti a křesťanům spomocti ráčil;
což se také v pravdě téhož dne stalo, když křesťanské krve žíž
nivý nepřítel ležení své opustiti a s nevypravitelnau škodau svau
na utíkání se děti musil, z čehož buď jméno Páně pochváleno od
toho času až na věky.

Nyní zvolej semnau laskavý čtenáři Bohu Spasiteli našemu:
„Vzhlédni Pane nyní na vojsko nepřátelské, tak jako jsi tehdy
vzhlédl a tmy je unavily, tak učiň i nyní těm, kteří se spoléhají
na množství své a na vozy své a v zbrani, šípích a k0pích svých
se vynášejí a nevědí, že Ty sám si Bůh náš, jenž rušíš boje hned
od počátku a Pán jest jméno Tvé. Vztáhni rameno Tvé, jako od
počátku atd. a patří jeho v moci tvé.

Ještě jeden podivný příběh musím vyjeviti: Jeden malíř
v Niderlandu rozený, Dominik jmenem, bludem kalvinským na
dchnutý, byv od dvora J. Cské Mti od jednoho hraběte vyslán,
aby téhož sv. obrazu dle svého umění pravdivau podobu vymaloval,
uslyšel od tehdejšího chrudimskýho pana děkana, že by žádný
malíř ten obraz spravedlivě vymalovati nemohl; to malíř uslyšeje,
zasmál se a řekl: „Něco kunstovnějšího, nežli jest obraz tento,
vymalovati umím“. — S povolením tehdy pana děkana počal jej
malovati a dílo když k skončení měl již přivézti a dokonati, nena
dále počal se ten sv. obraz měniti a již zmodralý, již červenější,
již strašlivým, již přívětivým se ukazovati. To když ten malíř
pilně pozoroval, počal v stínu, potom i při nočním světlu malo
vati a všechnu vynasnažil možnost a všeliký spůsoby užíval jej
vypodobniti, ač vše darebně; neb nic dovésti nemohl pro mnoho
tvářnau proměnu, kterau při tom svatým obrazu viděl, a očitě
spatřoval. Tau proměnau pohnut on byl tak velice, že se svého
Kalvinskýho bludu odřekl a sv. víru katolickau s radostí velkau
přijal i také ten zázrak, který se s ním při tom malování stal,
přísahau stvrdil, doloživ, že jistě něco božského při tom obrazu
býti musí.

Léta 1693. jiný malíř jmenem Danihel Obermaier, Švejcar
v městě Baslu rozený a Kalvín zatvrdilý, vyžádal sobě ten sv.
obraz malovati. I ohradilo se od té sv. tváře sklo, by on lípe
mohl ji viděti. Barvy potřebné když sobě již smíchal a malovati
počal, sotva některau čáru penzlíkem učinil, nenadále ten sv.
braz se proměnil a strašlivý jemu se ukázal, z čehož se ten
malíř tak lekl, že ihned hrůzau z kostela, všeho ležeti nechaje,
utécti musel. Hned jak víru katolickau přijal ten malíř, také on
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ten sv. obraz krásně vymaloval a to vše veřejně vyznal i svěd
kami stvrdil hodnověrnými.

Přistup nyní a považuj, kdo koliv o víře katolické neb
o ctění a uctění sv. obrazův pochybuješ a tu čest jim dávanau
jako nějakau modloslužebnost zavrhuješ a zde i jinde o tom sv.
i o jiných obrazích svatých pravdivé zázraky rozumem zdravým
považ: Zdaliž nás Bůh sám, abychom jeho v obrazích svatých
ctili a obrazům takovým čest činili a je v úctivosti měli, s tímto
tobě daným napomenutím posledním a od staré církve katolické
nám zanechaným příslovím tímto: EBigiem Christi cum transis
semper honora, non tamen effigiem, sed quem (illa) designat
adora; Kristův obraz vždyckny v úctivosti měj, avšak Kristu, ne
obrazu, se klaněj.

To všeckno vypsáno jest z knížky „Nebeský lékař“ nazvané
od V. B. P. .) Phil. et Medic. Dokt. v češtině sepsané a v Hradci
Králové nad Labem 11Vácslava Jana Tybely roku 1718. vytištěné.

1) Vácslava Balthasara Petržilky. — Viz Jungmann ovn Bist-. lit. V.
1221., kdež však rok vydání udan mylně 1735.
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Bezdězi 466.
11114 Hora 4, 5, 12, 18, 62, 65, 83,
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113, 125—128, 130, 140, 222, 227,
244, 267, 1269, 270, 271, 273, 310,
384, 510, 552.

111111věž 11, 200, 203, 309.
Bilek Jirí 192, 236, 264, 267, 274.
: Bilenherku, v. Zoubek.
Bilina 12, 58, 59.
Bllínský, v. z Lobkovic
Bilý (Bileg) Jiří 246, 247.
Blnago Antonín 152, 191; Antonín

Augustin 191; Rudolf Fridrich 192;
Vacslav Ehrenfrid Antonín na Cho—
cenicích a Brežauech 192.

Binagovský dům 165, 179,180, 191.

Blnau lukolvník 380.Blrkfe d2

Birslatenfeldl1(Pirkenfeld) plukovník
Bítolvský Vdcslav 206.
Bliživo, v. z Kumburku.

Bllovský Daniel Kašpar z Palatýnu
Bolbrovinus, v. Algin
Boguslav XIV., kníže pomoranský

82, 249.
Bohuslav krejčí 564.
z Bohutic Markéta 500.
Boitzenburk, v. Arnim.

Bol7elucký Mates Benedikt z Hradišt
Boleslav mlada 5, 25, 26, 53, 54,

163, 261, 309—311, 313, 341, 423,
448, 484, 485; stará, 165, 179, 193,
261, 26.3, 264, 267, 269, 274, 275,
351, 398, 402, 404, 405, 410, 432,
434, 435, 441, 446, 451, 459, 484,
v. P. Maria boleslavské.

Boleslavsk kraj 81, 417, 477.
Bonifác ] ., papež 523, 524.
BOrfus plukovník 330.
Borna 344.
Borovany 506, 522, 523, 526.
z Brachy Mikuláš 82.
Brainer plukovník 19.9.
Brainer Jan Josef arcibiskup 545.
Brainerovský pluk 27.
Braitenherg, v Meder.
Brandeburk 89, 93 201, 255, 325.
Brandeburk nový 91.
Brandýs na Labi 3, 163, 169, 193,

202, 222, 248, 263, 267, 276, 280,
312, 396, 398, 434.

Branglian Lukáš 204.
Branicer Kašpar 558.
Bratři čeští 25, 26, 200.
Bratrstvo latinské větší 544.
Bratrstvo otrokyn ctností 455.
Bratrstvo Povýšení sv. Kříže 469.
Braun general 358.
Braunsberg 73.
Brázda Tobiáš 404.
Breda důstojník 199.
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Břeh 234, 291, 321. Bystré 525.
Breisach 259, 260. Bystřice 299.
Brejcha Jan 385.
Breský Albrecht 44.
Breitenfeld 99.
Bremy 89, 232, 379.
Břetislav, kníže český 505.
Břevnov (u sv. Markéty) 83, 270,

368, 369.
Břevnov, v. Lainlloz (Leinhoz)
Březina, v. Vratislav.
Březnice 560, 563; v. Jeníšek.
Břežan , v. Binago.
Břežske knížetství 349.
Brno 18, 59, 60, 206, 246, 297, 299,

300, 322, 333—337, 340, 346, 363,
469

Brod český 4, 63, 312, 341; něme
cký 25. 227, 237, 233, 250, 251,
253, 271, 272, 332, 341, 351, 455,
459, 493, 502, 521.

Broge general 329, 330.
Brosius Šimon z Horšteina 38, 83,

199, 308.
Brouay 330.
Broumov 347, 391, 485—487.
Brozany, v. Zajíc.
Brunšvík 234, 379, v. Kristián.Bruntá132
Bruska brillla, v. Písecká.
Brussel 48, 230, 428.
Brychta zvonař 333.
Bubeneč 285, 433.
Bubovlce 560.
Bi'lckeburg 380.
Budějovice české 60, 70,

202, 207, 222, 235, 242,
280, 285, 305, 306, 337,
356, 359, 398, 418, 556,

Buděšin 221.
Budětin 525, 527. 
Budín 11, 327, 389, 429, 430, 527.
Budislav, kanovník olomoucký 497.
Budovec Vácslav z Budova 64.
Bud 114, 125, 500, 505.
Buc beim (Buchaim,Puchaim) gene

rál 266, 272, 299, 300, 325 326,
334, 339. 345, 351, 363, 372.

Buchner (Puchner),Mikuláě229, 552.BukáčJ
Bukova, v. Lažanský
z Bukoviny Palsa (?) 497.
Burgderf (Borkesdorf) 215, 217.
Burgum Jan 204.
Burgundsko 260.
Burk Edmund 212.
Bussi generál 249.
Butler lukovník 210—214.

Bydžov 7,8, 341.
Bystrá (snad Bystřice), v. z Land—

Steina.

103, 194,
246, 267,
339, 341,
561, 562,

Caesar Hugo 534, 535.
Campion Zachariáš 112.
dc Campo pán 520.
Cařihrad 327, 338, 507.
Celestin Jan 27.
Celestini 390.
Celetná ulice v Praze 431.
Celnice Staroměstská v Praze 110,

147, 371.
Ciriaci 68, 69, 79.
Císařská brána, v. Horska.
Císařská zahrada, v. Letná.
Cisterciaci 444, 449, 452.
a &.Clemente Vilím 489.
Colalto general 177.
de Conti, v. Konti.
Corona, v. Korona.
de Crane Jan 375.
Cratz, v. Kratz.
de Croy kníže 539.
Cvikov 206.
Czaky hrabě 354.

Cabellcky plukovník 362.
Čapský Mikuláš Jan 390.
z Cařes Zipota (?) 497.
Čáslav 5, 54, 261, 270, 341,403, 444.
čáslavský kraj 417, 467, 477, 495.
z Častolovic Jan Jindřich Šebestián

392, 395, 518.
astolovlce 61; v. Opperštori'u.

Čechiades Jan 149, 156, 166, 167.
u Černého jelena dům v Praze 370.
u Černého (červeného) orla dům v

Praze 557—559, 561.
Černínové z Chudenic 417; Heřman

246, 327; Humprecht Jan 458, 459,
465, 468, 478, 480; Jan 246.

Černkov 499.
Černolice 397.
Černuc větší 478.
Černý Vacalav 386, 387.
u Červené hvězdy dům 385.
u Červeného orla dům 370.
Červenka Ondřej 307.
Česká. Lípa, v. Lípa.
Čaka, v. Chiocha.

Dabllce 175, 240.
Dačice 475.
Dalmatsko 2.
Damm 82, 378.
Damnikov 525.
Dánsko 50.
Deblin, v. Šram.
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Debojsovský dům 370.
Děčín 103, 277, 534.
Dědice 525, 527.
Defnr plukovník 293. 309.
Demln 249.
Desky zemské 21, 24, 204, -54.
Desoldato Ondřej 57.
Dessava 11.
Deveroux Valter 212—215.
Dijon 239.
Dirné, v. Vratislav.
Diršov 73.
Dietrich Baltazar 314, 315.
Ditrich Daniel 112.
z Ditrichšteiua knížata 334; Ferdi

nand 567; František, biskup olo
moucký 11,18, 40, 41,42,165;
Maximilián 41.9

Divadlo 351.
Diviš (Děbiš) Mikuláš 148, 237.
Dlouha třída 558, 56.1
Dlouhá ves, v. Chanovsk'

Dlouhoveský Jan Ignác (ři)nek)410,
Dobřanský Jakub z Černého Mostu

228, 307, 324.
Dobřenský Vácslav z Dobřenic520.
Dobřichovice 390, 507.
Dobříš 85, 237.
sv. Dobrotlvé (na Ostrově) klášter

iw496—501, 503, 504.Dobrotivé obraz 503, 504.
Dobrovice, v. z Waldštýna.
Doksany 12, 31, 121.
Domašín 43.
Domažlice 9, 341.
Dominik malíř 577.
Dominikani 5, 167, 390, 492.
Dominicus a Jesu Maria 4.
u Donatů dům v Praze 3.
Donauvverth 183.
z Donína plukovník 204; Achacius

65; Fridrich 245.
Donner Jan 165, 179.
Donnersberg 176.
Dooms Kašpar 308.
Dorota Klaríssinka 314, 315.
Doubrava 525.
Doubrava Petr 557.
Draškovič Jan 354.
Drážďany 157, 181, 185, 186,196,

229, 232, 257, 258, 266, 318, 489.
z Dražice Jan 489, 490, 497, 500.
Dražov, v. Martinius.
Drozdov 499.
Dub 365.
Dubany 517.
Dubé, v. Berka.
Dubeč 528.
z Dubné Jakub 60.

„“%as generál 268, 339, 340.ucha klášter v Praze 390, 558.
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Duchcov 484.
z Duriachu markrabí 33.
Durynsko 238, 266, 281, 291, 344,

363.
Důsseldorf 503.
Dydak Františkán 314. 315.
Dvořáček Vavřinec 385.
Dvorak Jindřich 385.
Dvůr Králové 341, 347.
Dvůr královský v Praze 559.

Eberhardův Jan 209.
Ebersdorf 410, 427.
Edlmaier Jan 386.
Eduard syn Fridricha falckého 258.
z Eggenberku Jan Oldřichna.Krum

lově 34, 39, 63, 165.
Ehrenbreitstein 230, 249.
Eilenburg 100, 338.
Eisenach. 234.
Elbing 73.
Elend 535.
Eleonora císařovna 334, 407, 430,

516.
Eleonora Gonzaga císařovna62,407,

408, 419, 427, 429—433, 440, 455,
469, 546.

Eleonora Magdalena císařovna 430,
501, 521.

a s. Elia Avertanus 411, 412.
Elsnic Vácslav Kunrad 317.
Emmer Mikuláš Jan z Waltershofe

nu 411, 4l2.
Engelberwer Joachym Ferdinand

I':Františel; 303.elmonn Ambrož Augustin 546.
nefort (Ergefort)generál257,367.

Erfurt 100, 234, 238, 318.
Erhard, farář v Lokti 389.
Erlach generál 260.
z Erlachu hrabě 195.
Esterhazy Mikuláš2,11.
Eugenius savojský 83.
Evanč-ieký Jan Bohuslav 479.

Fabricius Fili 415.
Falkenberg ('alkenberger) 94, 95.
z Falkenberku Ditrich 83.
Falkenštein 334.
Falknov 58, 164, 203, 359, 361, 396.
Fata morgana 76
Felt Urban 164.
FeldSburk, v. Roder.
Feldšpurk, v. Valčice.
Felix, měšťan Pražský 162.
Felix don generál 330.
z Felsu plukovník 217.
Ferdinand I. 57, 425.
Ferdinand II. 1,2, 4—6, 12, 14-—

19, 21, 22, 31, 33', 35, 44, 46, 47,
54—57, 62, 64—66, 73, 77, 79, 82,
83, 88, 89, 165, 175, 177, 193, 208,
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209, 220, 221, 240—245, 255, 253,
234, 411, 412, 415, 440, 441, 470.

Ferdinand III. 2, 22,35,36, 87, 41,
—44, 62, 63, 79, 207, 210, 220, 221,
223, 224, 226, 234, 235, 233, 240,
247, 250, 254, 255, 257, 261, 263,
264, 276, 230, 231, 316, 322-325,
331, 336, 347, 349—351, 353, 359,
360, 36 , 367, 396, 402, 405, 407,
403, 409, 413—415, 419, 425, 423,
430, 432, 434, 435, 433, 440, 441,
444, 543, 546. 

Ferdinand IV. 207, 349, 350. 351,
353, 354, 365, 367, 403, 415, 419,
427, 423, 440, 446.

Ferdinand kardinal 224.
Ferdinand, kurtiršt bavorský 408.
Ferdinand Alois arcikníže 440.
Ferdinand Karel, arcikníže tyrolský

367, 480, 501.
Ferdinand Karel Josef arcikníže

398 440.
Ferdinand VácslavLeopold arcikní

že 466.
Fernamont 339.
Ferrara 178.
Filibert Jan 385.
Filip, falckrabí od Rýnu 242.
Filip lil., kral španělský 276, 440.
Filin IV., král španělský 265, 346,

367, 440, 466.
Filip Augustin arcikníže 248, 440.
Filip Krištof, kuríiršt trevírský 230.
Filip Vilím, falckrabí Neiburský 501.
Fili Vilím, kurňršt Rýnský 430.
sv. ilipa a Jakuba kostel v Praze

490—492.
Filipsburk 229, 236, 561, 562.
z Firštenberka hrabě40, 354; Kri

štof 245; Vratislav 245.
Firt Jan Stanislav z Firtenburgu 23.
Fišer Konrád 522.
Foglin Jan důstojník 204.
Foitland 50, 201, 231, 329, 344, 366.
For ač hrabě 354, 356.
de oves plukovník 199.
Franchimont Dr. 310.
Fraiberger důstojník 220.
Frankfurt při Mohanu 90, 101, 234,

444, 445.
Frankfurt při Odře 91, 92, 93,206.
František Albrecht, kníže Sas-Lau

enburgský 197, 209, 213, 2I4, 286.
František! ac, kníže bavorský 408.
František šiilius, kníže Ses-Lauen

burský 207.
sv. Františka kostel a špitál v Pra

ze 228, 478—475, 477, 552.
Františkáni (Bosáci,Hybernai'i, Mi

norité) 10, 23, 33, 223, 237, 314,
316, 326, 423, 431, 443, 449, 456,
457, 461, 529, 542, 543, 546, 559.

O!
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Freiberg 196, 654.
Freiburg 310.
Freic Jan z Freistatn 128.
Freisingen 184.
Freissleben Dr. 254.
Frida. Krištof 518.
Fridek 319.
Fridland 76, 73, 30, 207, 309, 310,

333, 343, 347, 502, 510.
Fridrich falcký 1, 34, 35, 64, 65,

74, 31, 97, 123, 170,171, 184, 217,
233, 234, 241, 244, 253, 233, 234

Fridrich, farář v Chlumu 389.
Fridrich, kníže burgundský 18.
Fridrich III. Krásný, kníže rakou

ský 43. .
Fridrich markrabí z Anšpachu 226.
Fridrich Vilím, kurfiršt braniborský

379
Frichard plukovník 195.
Fritra důstojník 330.
Fugger Jakub 195.
Fuck Krišpín z Hradiště 280, 3241,

325.
z Fuksu pán 363.
Fulda 101, 109.
Fulnek 9, 319.
Funkové pani 385.
Fuxova Anna Sidonie z Rošteina

22—24.

Gall plukovník 293.
Gallarda(Gullarda) Jan Baptista 133,

136, 154.
Gallas (Gallas) Mates 165, 193, 196,

200, 205, 203—211, 220, 229, 230,
239, 243, 249, 256, 266, 270, 273,
310, 312, 313, 317, 313, 320, 321,
325, 326, 329, 336, 337, 339.

Garc 82.
Garzulini Karel 573.
Gaudencius Jan 532.
Gdánsko 406.
Gebhard Dr. 221.
Gec, v. Gótz.
Geiiingen 380.
Gener plukovník 272. 
Geraldin Robert 212, 213.
Gerštorfové z Gerštorfu 85, 120,

199; Jan Vilím 422, 442, 451, 456,
458.

Ginnani, probošt v Olomouci 288.
Globic Samuel 443.
Glůckstadt 62.
Golč plukovník 223, 259, 267, 279,

232, 362.
Goldburk, v. Šuster.
Golnov 378.
Gordon Jan 209—212.
Gótz (Gec) Jan 163, 205, 221, 253,

259, 321, 325, 326-329, 331.
Gótzovský pluk 200.
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Graďenek 334.
Grňifenštein (Graii'enstein)70, 166,

344, 347.
Gram Kašpar 61,164,166.
de Gnana pan 224.
Greifenfels Jan 25.
Greifštein 338.
Greiswald 164, 165,249.

Grenngerber, švédskýhejtman296.Gres ng 35
Grinens Petr 6.
Grobendonk Karel 426.
Gronsfeld generál 99, 366, 367.
Grossgutmansdorf 14
Grůenklberg, v. Schilling.
Grumber 345.
Grůnwal 235.
Gustav Adolf, kral švédský64,71, 72,

90—93, 97, 98, 100, 102, 127, 164,
183, 184, 194, 195, 197, 198, 199.

Gůstrov 78.
z Guttenšteina páni 246; Burian 60.
Gwemmes Jan Baptista 428.

Haag 170, 503.
Haberswehr 343, 344.

Hablik 218211385; Jiří 386.Habry
Haefeld2 (Hatzfeld) 238, 268, 268, 269,

329, 330, 339.
Had z Proseče, Felix 185; Vojtěch

mladší 370

z Hagy Jan Mikuláš 204.Háje , v. Lauretanská kaple.
Meli Jan Litomyšlský172, Martin

574; Vácslav 13,532.
Halberstadt ], 12,89,100, 217, 232,

282, 379.
Halle 98 100, 198, 206, 266, 503.
Hambur 37, 375, 428.

Hamerle plukovník 220, 221.Hanau general24
Harant Krištof z Polžic 243.
Harlem 74.
z Harrachu hrabě 309; Arnošt Voj

těch, kardinál arcibiskup pražský
9,10, 31, 41,42, 46, 47,50„62
63,86, 92, 103,159,160, 194, 241.
261—264, 314, 315, 316, 322, 349,
350, 351, 366, 367, 371, 402, 425,
426, 430,432, 433, 434, 442, 449, 468.
469,Lambert Hřebenarna Zruči 460,
478, 480, 484, 485, 496.

Hartmann Jindrich 256.
sv Haštala kostel 558.

Hatltaš Samuel Vácslav 393—396, 618,
Haugvic plukovník 161.
Havelberg (Hauelburn) 97, 89.
SV 111“la kostel v Praze 44—18, 265,

408—410, 514, 515.
z Hazmburku páni 503.

589

Hedvika, královna polská. 492, 496.
Heiden Jan Jakub 51.
Heidelberk 64,226.
Heilbronn 226.

Hekin er 1uko2vn1k281.Helfen urk49

Helvik (Hel2vicu2s)Mikuláš 208, 216,216, 218, 23.8

Heuyk plukovník 312.Herrnštat 279
Hersfeld 380.
Hessko 1,248.
Hilarius Litoměřický 548, 649.
Hiršberk 279.
Hlaváček Jiří 387.
Hliňany 58.
Hlohov 286, 291, 321, 338, 351, 364,

Hlaohovské knížetství 218.

Hlóoupětin 171, 172, 240, 389, 474.
H1505ž2ekmistopisar 204.
Hluboká 372, 661.
Hodenice 38.9 v. Štúvka.
z Hofkircbn Álbrecht 180,204, 237;

Vavrinec156—162,166,166,167,
169, 174, 178—182, 186, 204, 236,
237, 260, 261, 267, 2,68 272.

Hoffmann Jan 186; Vůcslav 574, 575.

ll:)),lglensdorf v. z Martinic.enstein 379.
Hohenwll 236.
Hochwald 299.

Holek 2(Iriolk) plukovnik05
u HOÍCůOFV.P19.t018.
Holešov 319.
Holešovice 227, 270.
z Hollacbu hrabě 333.
llollandsko 201.
z Holšteina knížeAdolf 95;

Holgelnsk pluk 99.
Holub Vacs av 390.
Holzápfel (Hulzopií) Melandr 345,

356, 360, 363, 366.
Homburk 345.
Honorius magister 314.
Horažďovice 228, 506.
Hořice 347.
Horn Gustav generál 82,91,

197, 205, 224—227.
z Hořovic Záviš 497.

190, 203,

Oldřich

183,

Hořovice 503.
Horska brána (Císařská,

Nová. Šibenična) 30, 31
B*“ Nil,—314311.

lloršiein, v. llilnslllš.
llostico, v. 7ajíc.
]lostouíi :)OÍS.
Hoštka 492.
llrahnt'us Jakub 27.

Leopoldova,
373, 386,



590

z Hradce Adam 414, 415, Alžběta
414; Joachym 414; Lucie Ottilie
415.

Hradec Jindřichův 242, 246, 332,
333, 403, 404, 414, 415, 448, 449,
509; v. Slavata.

Hradec Králové 7, 27, 163, 222,
269, 277, 310, 312, 341, 347, 349,
423, 448, 486, 505, 516, 529, 632,
533, 534, 678.

Hradec štýrský 241, 242, 255, 332,
334, 440, 441, 480.

Hradecký kraj 10. 38, 61, 81, 284,
347, 366, 372, 399, 417, 422, 442,
460, 469, 477.

Hradecký Mikuláš 381.
Hradek 506.
Hrádek NOVý, v. z Vrtby.

lhš-ádek nad Sázavou, v. z Waldt
z Hýraděšina Vácslav 391.
Hradiště nad Jizerou 22, 541.
Hradiště na Moravě 177,297;v. Fuck.
Hradiště uherské 319.
Hradištko v Praze 307, 387.
Hradský Jan 6.
Hrbov 566.

a s.u11uberto Eliáš 409; Chryaosto
Huerta l(OHurt)don Martin 7—9, 29,

30, 556.
Hunoldšteinský pluk 351.
Husák Pavel 228.

u 68, 69.
llv zda u Prah 270, 271.
Hybernái'i, v. rantiškáni.

av.lliyppolita vrch (Peltenberg) 12,
Hysrleg z Chodův,Ferdinand Arnošt

436, 443, 496; Jindrich 246.

Chabry dolejší 172
Chanovský z Dlouhé vsi, Jan Jin

dřich 204, 279, 340, 352; Krištof
na Svíraticích, Chanovicích a Újezdci
38.

Chamacé Herkules 90.
Charváti v Čechách 96,

175, 182, 197, 202, 226,
276, 311, 360.

Cheb 164, 194, 203, 205, 209—212,
214, 215, 219, 222, 237, 266, 285,
310, 312, 318, 356—369, 361,
362, 365—368, 3389, 417, 423, 424,
458, 460, 468, 469, 476, 478, 546,
548.

Chebský kraj 280,306, 417, 424, 443.Chiesi František
Chinský, v. Vchynský.
Chiocha (Čoka) Marek 133,149.
Chlum (Kulm) 359, 3.9
Chlum, v. Slavata.

164, 169,
243, 267,

Registřík.

z Chlumu Sudimír 500.

z Chluštinš Onso (?) 497.Chmelina an 387.
Chocenice, v. Binago.
z Chodějova Adam 43.

Choinovský Eliús 44Cho ovský, v. Korka.
Chomutov 68,193, 264, 338. 363,

396, 529, 554.
Chotěboř 272.
Chotěšov 628.
Chraštany 157.
Chřelov, v. Křelov.
Chrt Jan 565.
Chrudim 272, 341, 391, 392, 393,

394, 505, 516—520, 529, 572—577.
Chrudimský kraj 417, 477, 520.
Chudenice,v ernín.
Chvalkov 527.
Chynský, v. Vchynský.
Chýše 410.

Illešhazy 201.
Illov lukovník 212, 213.
Imhac 23.
Ingolstadt 183, 184.
lnnocenc III. papež 70.
Innocenc X. papež 377.
Institoris Jan 446.
Inšprnk 224, 367, 428.
Isler generál 199.
Isolani general 220.
sv. Ivana hrob 486—489.

Jablonné 70, 202.
Jachymov 34
Jakobellus kněz 592, 551.
Jakobus Pavel 28.
Jakub helmél- 533.
sv. Jakuba kostel v Praze 17, 21,

22, 83, 314, 559.
Jan arcikníže 466.
Jan IV., biskup v Litomyšli 524.

Jan XV, biSkufanolomoucký 636.Jan, farái' v Ro ani(?) 389.
Jan, král český 365, 500.
Jan, markrabí moravský 335, 326.
sv. Jan Nepomucký 286,
Jan, převor Augustinianův5624.
Jan Albrecht, kníže meklenburský 72.
Jan Arnošt, kníže Výmarský 11, 12.
Jan Boží za svatého v hlášen 83.
Jan Felix, kurfiršt mo učský 408.
Jan Fridrich, kníže hanovcrský 501.
Jan Jiří, kuríiršt saský 89, 93, 98, 100,

101, 105.111,113,114,117,l..5.
126, 128, 129, 134, 137, 147: 151,
153, 156, 157, 160, 196, 257, 258.

Jan Kapistrún 542, 543, 546, 547.
Jan Kristián, kníže břežský 201.
sv.Jana ve Skále klášter 436, 442,

443, 447, 486—489.
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Jankov 331, 332, 337, 343.
Jankovský, v z Talmberka.
Janov 177.
Janovice 565, 567, 570.
Janovice Vrchotovy, v. z Vrtby.
Jaroměř 338, 341, 396.
Jarošek od Šti'ibrné hvězdy 533.
Javornický Tomaš 315, 316.
Javorov 279.
Javorské knížetství 14.
Jelinek Jan 387, Samuel 385.
Jelito Petr, biskup v Litomyšli 523.
Jenikov 272.
Jenišek Přibík z Újezda na Svrčovsi,

Štěpánovicích a Březnici 9, 38, 207,
246, 350, 405.

Jerusalem, v. sv. Maří Magdaleny.
Jesenický Matěj 386.
Jesuité2, 23,73, 76,158-162,166,167,

177,181,182,188, 192, 200, 216,
217, 240, 241, 248, 256, 272, 278,
290, 328, 340, 350, 371, 382, 04,
405, 415, 425, 426, 437, 439, 441,
446, 544, 554.

Ješek (Ježek) Jiří 133, 136, 280.
Jezborovský Jan 110,111, 115, 120.
Jičín 219, 280, 396, 506, 521.
Jidášek Prokop 533.
Jihlava 4, 25, 59,103, 313, 332, 333,

363, 364 403.
Jihlavský kraj 271
sv. Jiljí kostel v Praze 5, 167, 490.
Jilove 341.
Jindřich, císai německý 512.
Jindřich, eneral Servitův 62, 63.
Jindřich 1 ., 1341 francouzský 311.

Jindřich, 1proboštAugustinianův 524.Jindřich ridrich, syn Fridricha fal
ckého 74.

Jindřich Julius, kníže Sas Lauen
burs ' 220, 349, 374.

sv. Jin řicha kostel v Praze 23, 24,
31, 168, 272, 431, 545.

v Jirchářích (v Kalabrii) 478, 479.
sv. Jiři kostel a klášter v Praze 41,

42, 247, 272, 283, 433.
Jiří z Poděbrad, král český 59, 60,

61, 481—483, 506, 525, 541, 546—
551, 566.

Jivanský9 Jan 262.Jivina 49
Johánek od peřestého vola 533.
Johanna, manželka Jiřího z Podě

brad 551.
Josef I. císař 343, 501.
sv. Josefa svatek zasvěcen 310, 422,

15

430.
Jošt, komendator v Mostu 389.
Jošt. markrabí moravský 336.
Juda Jakub 204.
Julius papež 526.Jnnker J1ří 452.
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Kacia Benedikt 23.
Kacov 465.
Kadaň 105, 122, 164, 194, 338, 341,

344, 363, 396, 401, 420, 421, 529,
541—543, 546.

Kahlenberg 539
Kaiserůteinský pluk 23,560
Kalich 533.
Kallo 23.
Kamenice saská 196,
Kamil kněz 61.
Kamin 82, 89, 379.

Kammerhogf general 199.Kamýkl
de Kancellgariis Felix 192.
Kandie 337.
Kanea 337.
Kaniš Petr 529.
Kaplirové páni 85; Kašpar 148.
Kapoun plukovník 310, 318.
Kapr Daniel Dr. 3, 11.
Kaprova ulice 557, 558, 561.
Kapucini 6, 270, 276, 290, 316, 362,

368, 559, 572, 576.
Kapucínské zahrada v Praze 187.
Kapncínský klášter na Hradčanech

117.
Karaífa Karel 18; don Maria 195.
Karásek Augustin Jiří 527.
Karel arcikníže 18.
Karel IV. císař 48, 170, 173, 425,

453, 454, 491, 492, 500, 523, 533,
535.

Karel V. císař 513.
Karel V1. císař 343, 502, 514, 515.
Karel II., kníže mantuanský 407,

440.
Karel I.. král anglický 398.
Karel II., král anglický 398.
Karel II., kral š anělský 502.
Karel Gustav falc abí 292 331, 372,

373, 374,1:r41 švédský 402, 428.
KarelLudvík, syn Fridricha falckého

258, 376.
Karel Magnus, markrabí : Baden

Durlachu 281.
Karlov 268, 546.
Karlova kollej, Karolín, v. Univer

síta.
Karlovy Vary 389, 430.
Karlštein 435.
Karmazín Vácslav Theodor 138, 160

—162, 174, 237.
Karmelitani 4, 44, 46, 48, 114, 169,

172, 265, 310, 403, 404, 408, 409,
410, 412, 468, 515.

Kartuziani 43, 219, 280.
Kasper Jan 33, K.
Kastalt (Kastilly) Jan Baptista 133,

266.

Kašerlnger Jan 204.
Kašovice43
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Kauífer Jan Jiří 388.
Kaufmann, císařský rychtář 289.

Kauge2 plukovník195.Ř,íčan Jan 245; Krištof
245; Lizdmila 419.

Kavka Lukáš 386; Vácslav 370.
Kazimír, kral polský 60, 416.
Kdovský Si und 44, 45, 47.
z Kebla Ruo lf 478.
Kehraus plukovník 220.
Kelblové pani 85.
Keller Michal 301.
Kezelius Jiří 26, 53.
Kheller Šebestián 446.
Khenlgsek plukovník 330.
Khevenhiller plukovník 330, 364.
Khónigsmark, v. Konigsmark.
Kladno 12,456.
Kladruby 473, 490, 620.
Kladsko, hrabství iměsto 12, 207,

221, 280, 306, 339, 343, 344, 347,
372, 417, 424, 443, 461, 465.

Klara Klarissinka 314.
Klarissinky 302, 313, 314, 463, 668.
Klatovský Samuel229.
Klatovy 228, 266, 339, 341, 344,

423, 448, 475, 633, 562.
Klaudia arcikněžna 224.
Klaudia Felicitas císařovna480,484,

501.
Klaudius, kníže florentský 367.
Kleeblat Matěj 204.
Klement IX. papež 468.
Klement X. papež 411, 412.
z Klenového Vilém z Janovic 246.
Kleštěnice 499.
Kletus papež 69.
sv. Klimenta kostel v Praze 182,

406, 426, 437, 659.
sv. Klimenta kostel v Tůních 652.
Klimentska osada v Praze 569.
Klokoty 529

Knajphalus (Kniphausen) 91, 205.Kníin
Knorin4 lplukovník 364.
Kn tl ar01387.

oberovic Nefestin 314.
Koblenc 230.
Kobnrk 196, 229, 234.
Kobylín 201.
Kobylníky 23, 24; v. Plateis.
Kocker Ondřej Klement z Kocken

burku 314, 316.
Kočvary (Uvara) 498.
Kodras Bartoloměj 503, 504.
Kojetice 123.K0' etin 320.
z okořova Ferdinand Hroznata

634, 635.
Koláčník Jan 8.
Kolalto, v. Colalto.
Kolberg 91, 379.

Registi'ík.

Kolenus Jan z Kolny 496.
Kolesa Vácslav 266.
Koleus Jan z Kolna 67.
Kolín na Labi 163, 261, 280, 312,

341, 444, 480, 521.
Kolín nad Rýnem 102, 416.
Kollej, v Universita.
Kollenius Bartoloměj 6.
Kolloredo general 222, 228, 310,

372; Rudolf na Strakonicích a Opoč
ně 351, 362, 371.

Kolmar 33.
z Kolovrat páni 274, 363, 415; Al

brecht Libšteinský 246; Albrecht
Novohrads ' 245; Alexandr 245;
Bohuslav Jirí Krakovský 245; Fran
tišek Karel Lihšteinský 416, 422;
Hynek Novohradak' 245; Jan Vilím
Libšteinský 469; indi-ich Lihštein—
ský 206, 207, 245, 406; Joachym
Novohradský 245; Maximilian Nor
bert Krakovský 615; Vácslav Lib—
šteinský 245; Vilím Albrecht Kra
kovský na Tejnci 280, 435, 451,
454, 456, 477, 666, Vojtěch 254,
Zbyněk Libšteinský 246; Zdeněk
Libšteinský 109, 245; Zdeněk Novo
hradský 245.

z Kolumberka Eliáš Albrecht 307.
Komargo plukovník 199.
Komárno 242, 457.
Komárov, v. Pesík.
z Komárova Bohuslav 497.
Konice 227.
Kónigsberg 235.
Kóuigsheim (Vanka), velitel v 010

mouci 291 294, 296, 369.

Kóniřsmark (Khónigsmark)Jan Krišto 72 271, 279, 282, 291, 310,
317, 318, 326, 337, 339, 343, 345,
366—369, 371, 372, 373, 396.

Konnengleser Jan 318.
Konslstoř arcibiskupské. (hořejší)

156, 395, 495, 545.
Konsistoř utraquisticka (dolejší) 30,

31, 151, 171, 646.
Koňská. brána 188, 388, 628.
Koňský trh 174.
Konstancie, královna česká.229, 478.
de Konti (Conti) Innocenc, generál

K351, 372, 386, 406, 434
Koanický mlýn573.opeček u Olomouce 298.
Kopfštein, v. Pagerlc.
Koppl lukovník 351, 368, 569.
Koran a Vúcslav 390, 549.
Kořenský z Terešova 207; Vúcslav

443; v. z Plavna.
Kořínková Marie 386.
Korka Linhart Cholovskýz Korkyné

107.
Korneuburg 334, 345,346, 361,364.



Registrík.

Korona (Corona) general 364.
Kortesius (K0rtes1,Kortesy) Franti

tišek z Peregrinn 106, 107, 109,
123, 131, 133, 136, 146, 147, 150,
154, 156, 161, 162.

od Koruny Vít 497.
Kosin Jiří 7.
Kostelec na Labi 268, 276,277, 312.
Kostelec nad Orlicí 61, 164.
Kostelec nad Sázavou 606.
Kostnice 249, 495.
Košice (Kašov) 327.
Košumberk, v. Slavata.
Kotce v Praze 265, 406, 409, 514.
Kotva Jan Tiburcius 193.
Kouba (Chamb) 281.
Koukal Jiří Norbert 392.
Koukolovsky N. 149.
Kounice 175.
Kouřimský kraj 417, 477.
Kovalovice 527.
Kovář Valach 299.
Kozel 286, 296.
Kozel Cyprián 133, 138.
Kozelius (Kozel) Jakub zPech'novce

105, 106, 123, 131.
Kozínoha 525.
Kozman Jakub 886, 387.
Krac (Cratz) plukovník 93, 225—227.
Krakovský, v. z Kolovrat.
: Kralic Jan 30.
Kralovice 633.
Kralup 478; v. z Martinic.
Kratoc vile Martin 386.

Eravai-ský Adam 446.rě 562.
Křelov (Chřelov) 287, 288.

Krgmž 242, 332—334, 345, 346, 478,5 7
Ki'esice, v. z Vrtby.
sv. Krispa tělo 248.
Kristián, kníže brunšvický 12, 184.
Kristian IV., kral dánský 1.
Kristian, kuríiršt saský 258.
Kristian Vilím, markrabí branibor

ský 93, 96, 209, 232, 360.
Kristina, královna švédská. 198, 205,

326, 372, 373, 402, 426.
Křivoklát 236, 317, 435, 506, 633.

Kišiššangvský Vůcslav z Krumlova5— 1.
sv. Kříže Většího kostel v Praze 69,

70
Ki'ižovníci božího hrobu 555.
Křižovníci s červenou hvězdou 12,

13, 73, 74, 146, 202, 226, 229, 240,
256, 370, 371, 363, 339, 890, 468,
471—475, 476, 507, 552, 553.

Krhov 1, 286, 237, 311.
Kroměříž 11, 319.
Kromwell Ollivier398.
Kronsfeld, v. Gronsíeld.

Beckovského Poselkyně II. :.

593

Krontenfal plukovník525.

Krggf Jan Konrad 128, 131—193,135,1 .

Kroupa Matouš 387; Pavel 387.
Krucemburk (Kreuzberg) 569—571.
Krumlov česky 242, 372, 546; v. z

Eggenberku, Křižanovský.
Kuchař Adam 228; Jiří 228.
Kuchyně obecní v Praze 408, 409.
v Kuch nkách v Praze 75, 489.
z Kulm achu kníže 201.
: Kumburku Heraklius z Blíživana

Zvíkovci 38, 246.
Kunc Petr 133, 136.
Kundratice, v. Vořikovský.
Kupec Jan 386- Ondřej 386.
Kurz Ferdinand Sigmund 231, 232.
Kůstrin 93.
Kutná Hora, Horníci 5, 10, 222,

261, 264, 271, 273, 306, 312. 326,
341, 343, 333, 556, 564.

Kvaň 497, 498.
Kvast Martin 292.
Kvestenberk Gerard 80; Hei-man

203, 209, 221, Kašpar 25, 33, 50,19 .

Kynšperk 389.
Kynžvart 364.

Laa, v. Lava.
Labětín, v. Šlupecius.
Ladislav, kral neapolsk 546. 
Ladislav Pohrobek, kr l český 390,

506, 541, 546.
Ladronský luk 432.
z Ladronu Faris 10.
Lainhoz (Leinhoz) Ondřej z Břev—

nova 106—109, 116, 123, 133, 136,
147, 159.

z Lamberka hrabě 407.
Lamboj generál 223, 229, 239, 259,

293, 356.
Lampert plukovník 199.
Lan plukovník 199.
Lanau plukovník 330.
Landava 101, 501.
Landsberk (Landšpcrk) 91, 92, 206,

344
Landshut 184, 224, 338.
Landškroun 313, 526—526,545,546.
z Landštelna Regina 500; Vilém na

Bystré (snad Bystřice) 493, 500.
Lang Bartoloměj 26.
Lány 248.
Laportsk pluk 29.
La orty udvík 23.
La kov 527.
Laufenburg 256.
Lauretansky kostel, v. P. Marie.
Lanretanský kostel a klášter v

nauku 9, 10, 36,67, 449, 455, 556,
457.

38
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Lava aa, Laaba) 334.
Laxen m1; 539.
Lázně královské v Praze 256.
Lažanský Rudolf z Bukové 246.
Lebus 89.
Lebzelter Fridrich 232.
Ledeč 227, 272, 332.
Lednice 201, 246.
Lehnice 103, 221, 234.
Leinhoz, v. Lainhoz.
Lékařství 302.
Lemberk 320.
Lenickú Anna 386.
Leopold 1. (Ignac), císai- 23, 276,

323, 408—412, 429, 430, 432—434,
439, 441, 444, 446, 447, 449, 466,
469, 470, 480, 484, 486, 496, 601,
602, 516, 521.

Leopold V., arcikníže tyrolský 367,
440.

Leopold Josef Felix arcikníže 501.
Leopold Vilím arcikníže 18, 232,

247, 248, 269, 270, 271, 272, 276,
278, 281, 283, 285, 291, 292: 293,
303, 309—311, 329, 331, 336, 337,
339, 344, 366, 430, 432—444, 489.

Leo oldova brána, v. Horská
Les ovec Albrecht Šebestián 245.
Lesle Alexandr 83.
Leslie, nejvyšší strážmistr 209—212.
2 Lešna Rafael hrabě 201.
Lešno 28, 201.
Letná (Císarská. zahrada) 268, 432.
Lowenštein plukovník 360.
Lhota Žalmsnova 61.
Lhotice Šádovó.,v. Tengnagl.
Libáňská. hora, v. Rovenský.
Libel 61.
Libeň 269.
Liberec 310, 545.
Libochov 465.
Libochovice, v. ze Šternberka.
Libšteinský, v. z Kolovrat.
Lidkovice,v Šmerhovs'
Lidmila Klarissinka 314, 315.
sv. Lidmily hrob 2.83
Liíland 73.
Lichtenbnrk 533.
z Lichtenšteina ání 334, Adam

Ondřej545; Kare 1,11, 91,420,
Krištof Pavel 277.8

Lichtenšteinsky dům v Praze 135,
203

de Linden (Linghen) Petr 506.: Lineburku J1i'í'
Linec 276, 332, 336, 346, 351, 367,

416, 636, 640.
sv. Linharta kostel v Praze 75.
Linhai-taka čtvrt5557.
de Linchen. v. de Linden.
Lípa, v. Trčka.

Registi-ík. _

Lípa!3 česká 3, 70, 286, 485, 535,
Li55en Vácslav 6.

ipého Jindřich 500.
Lipnice 227, 361, 363, 493—495.
Lipník 298, 319.
Lippaj Jiří 355.
Lipsko 89, 90, 94, 98, 99, 100. 103,

122, 165, 180, 191, 196, 198—200,
203, 236, 260, 261, 291, 293, 294,
296, 309, 311, 338, 344, 603.

Litoměřice 3, 6, 7, 27, 37, 68, 105,
113,121,123,134,l93,207,221-—
223, 229, 267, 268', 267, 277, 278,
285, 312, 938, 341, 406, 425, 448,
609, 572.

Litoměřický kraj 103, 417, 436, 477,
50,4 634.

Litomyšl 13, 231, 238, 623, 624, 674,
575

Litomyšisllšý Matiáš 29, v. Hájek.Lítove13
Litovský Jgan 152.
Lnáře, v. ze '.ternberka
Lober Jan 22.
z Lobkovic páni 123, 415, 439; Be

nigna Katerina 261, 267, 374; Jan
na Hasišteině 245, 543; Krištof
Ferdinand Popel 442, 448; Matouš
Le0p01d 246; Polyxena 46; Vilím
Bílinský 227, 246; Vácslav 46, 245,
279, 305 322, 340, 350, 399, 419;
Váěalav 'Vium'246, zaehekv'ojtédí
21, 33, 39, 46, 57, 63 245; v. Trč
ková..

Lobkovice 268, 310.
Lobkovický dům v Praze 182, 261,

263, 309, 371.
Lobodice (Lobucko) 299.
Loburk3380.
Lo a Matouš 245.
Lo eníce 91.
Loket 164, 285, 341, 361, 368, 389,

417, v. "šlik.
Loketský kraj 280, 282, 305, 306,

4 633.17,
Lond'ýn 171, 398.
sv. Longina tělo 466.

Lorago (Lux-ago)Margin 411, 412.Losi plukovník 220,
Loškov 525.
Louňovice 486, v. Skuhrovský.
Louny 18, 29, 164, 193, 207, 277,

341, 430.
Lovosice, v. :. Waldštýna.
Loží Jan Antonín 435.
Lubek 72, 89, 378.
Lublinský Antonín 527.
Lubno (Lauban) 320.
Ludvík Bavor císar 365.



Registi-ík.

Ludvik, král český 553.
Ludvík XIII., král francouzský230,

238, 26 311.
Ludvik XIV.,kr1ll francouzský265,

311, 364.
Lukov 319.
Luňák Jan Vácslav 545.
Lupáě 529

Lurago, v. Loralgo.Luteránj 4, 6, 16.6
Lůtzen (Luci) 180, 196, 200, 203,

205, 245.
Lužice horní i dolní 34, 50, 68, 77,

103, 196, 201, 217, 221, 238, 242,
250, 291, 310, 320, 322.6

Lvankova Katerina 387.
Lvov 507, 509.
Lysá (Lisa) na Labi 3, 400.

Madlo (Madelon, Matheolus) plukov
ník2 309.

Madlovský;s pluk 293.Madrid46
Magdalena. Klarissinka 314.
Magdeburk 12, 70, 71, 89, 92—95,

97, 164, 173, 133, 217, 222, 223,
232, 326, 379, 523.

de Magnis František 278.
Dlagnns Valerian 6.Ma1llard lukovník 230.
Maixner úcslav 301.
Majer Daniel 545.
Makarlus Josef 103; Vincenc 448.
Makrovice 12.
Malín 3.
Maltanští rytíři 245, 379.
Mandera Jan Krištof 461, 471.
Manner Jan 412.
Mannheim 64.
z Blansfeldu Arnošt 6, 11, 54—56;

Bruno 40, 85, 164, 196, 237, 242;
Petr Arnošt 12; Wolfgang 95.

Mansfeldský pluk 539.
Mantua 83, 84, 177, 407.
Mapp plukovník 331.
Marcus Marci 426.
Mareš Tomaš 386.

Margareta, královna španělské.276.
Míareta Terezia císarovna466.Jiří Magdaleny (Jerusalem) ko
svstel v Praze 490—492.
Maria Alžběta Lucia arcikněžna 501.
Marla Anna, císarovna 41, 255, 276,

323, 346, 351, 440.
Maria Anna, kralovna španělská 367,

440, 466.

Marlia Anna. Josefa arciknělna 466,
Marlin Antonia arcikněžna 466.
Maria Eleonora, král. polská 477.
Maria Josefa Klementinaarcikněžna

595

Maria Josefa Kollekta arcikněžna

Maria Leopoldina císařovna 367,
398, 427, 433, 440.

Maria Magdalena Josefa arcikněžna
502

Maria Margareta Magdalena arci—
kněžna 502.

Maria Theresia arcikněžna 265.
Maria Terezia Josefa arcikněžna

501.
a s. Maria. Spiridion 410.
P. Marie boleslavské obraz 165, 179,

130, 136, 191, 192, 236, 260—264,
267, 269, 275, 231, 346, 351, 373,
374, 402, 403, 416, 433—435, 447,
456, 459.

P. Marie Lauretanské kostel 92 261
—263, 270.

P. Marie na Louži kostel 12, 174.
P. Marie (Nepoškvrněného Početí)

svátek 73, 365, 405.
P. Marle Sněžné kostel 44, 48, 215,

271, 403, 461, 467, 529—532.
P. Marie služebníci, v. Servité.
P. Marie Svatojakubská obraz 83.
P. Marie Svatohorské obraz 202.
P. Marie v Týně kostel 12, 24, 31,

67, 131, 133, 146—150, 156, 166,
167, 179, 231, 247, 272, 404, 408,
425, 492, 509, 545.

P. Marie Vítězné (Strakonické) obraz
a kostel 4, 62.

P. Marie Vranovské oltář 237.
P. Marie Zbraslavské obraz 452.
Marienburk 72.
Markéta, dcera Vácslava II. 453.
sv. Markéty klášter, v. Břevnov.
Markvartice 245.
Marradas Baltazar 7, 103, 105—110,

113, 122—125, 163, 175, 196, 202,
222, 223.

sv. Martin v Uhrách 12.
Martin, kaplan v ě 166.
Martin, robošt Pettenberský 389.
sv. Mart nakostelvPrazel3, 15,19,

167, 450, 506.
Martinic Bernard Ignác na Ho
gensdorfě a Kralupech 75, 284,
304, 305, 350, 405, 403, 410—412'
447 449, 516, 543, 544,Ferdinand
Leopold Benno 322, Jan Boi-ita
549; Jaroslav Borita na Smečně
aBlaným 36, 50, 206, 245, 328,
350, 415; Jaroslav Bernard 457;
Jiří Adam 236, 403; Maximilián
Valentin 416, 435, 442, 447 450, 457.

z Martinic p'4nů daní v bra-tě 31.
Martinlus Samuel z Drážova 148,

149,167,172,174.
Masné krámy Staroměstské500.

Mašovice 389. 38'
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M8 , číšník královský 475.
Matě , farář ve Vai-ích 389.
Ma , převor křižovnický 389.
Mati ll. císař 14, 19, 243, 346,

440, 433.
Matiáš Corvinus, král uherský 60.
Maurer Matěj 387.
Maursbaeh 502.
Mauric, kuríiršt saský 14, 258.
Mauric, syn Fridricha falckého 258.
Mautter plukovník 330.
Maxmilián II. císař 521.
Maximilián, kurňršt bavorský 34,

35, 64, 97, 102,176, 133, 194, 217,
224, 233, 284, 358, 362, 376, 408.

Maximilián Emanuel, kuriiršt.bavor
sky 466.

Maximilián Tomáš arcikníže 440.
Mecler Jan z Braittenberku 181.
z Meče Fridrich 221.
de Medici Vavřinec 7.
: Meggau hrabě_40.
Meklenbursko 62, 77, 78, 80, 164,

176, 206, 217, 233, 256, 325, 373.
Melak generál 501.
Melear Jan 138.
Meliehárková Kateřina386.
Melicharovic Jan 386.
Mělník 103, 122, 124,166, 193, 222,

261, 267, 276, 277, 235, 310, 312,
333, 341, 419, 443, 430, 434, 493,
647.

Memel 73.

Mgrcy (Merci) plukovník 281,' 293,30.
Mergenthal 10.
Merseburk 89, 98, 100.
Měsíček Diviš 263.
Měsíčková Dorota 265.
Městeck kněz 272.
Mettern eh Karel 230.
z Mezný Božej 497.
a s. Michaele Alexandr 410.
Michal, farář v Hodenicích 389.
Michal, farář v Pirku (?) 389.
Michal Višnovecký král polský 477.
sv. Michala kostel v Praze 5, 63,

156, 166, 534. _

sv. slgichala kostel pod Vyšehradem3
z Michalovic pán 43.
Michle 170, 175.
Michna Adam 403; Jan 171; Pavel

z Vacínova 6, 9, 43, 108, 105—
111, 166, 189, 195; Vácslav : Va
cínova 371.

Mikonius Daniel 26.
Mlkovice 113. 115.
Mikuláš, farář v Kynšperku 389.
Mikuláš, farář v Sedlci 389.
sv. Mikuláše kostel na Malé Straně

153, 163, 172, 243, 403.

Registřík.

sv. Mikuláše kostel na Starém Mě
stě 412, 436, 442, 443, 436-439.

Mikulášská čtvrt 557.
Mikulov 6, 321, 322, 333, 334, 346.
Mikulovský Jan 385.
Milěín 286.
Milevsko 280, 442.
Milheim Jan 173, 174.
Mili! Jan 490—492.
Miller Matěj 149.
Milosrdní bratři 83.
Milostivé léto 73, 76, 408.
z Miltic pán 136.
Mince dům v Celetné ulici 431.
Minden 89, 379.
Miniatt'l Antonio 288—290.
Minutini Sigmund 288.
Mirov 319.
Miseron Diviš 423; Oktavián 310.
Mistelbach 834.
Mišeň 30, 50, 39, 199, 200, 201, 206,

255, 266, 279, 231, 232, 291, 293.
363, 554.

Mitrovice, v. Vratislav.
Mitrovský Ondře' z Nemyšli 500.
Mitterlinová (Mitterlová) Lidmila

385
\lladota, syn Bohušův 478.
Mlýn staroměstské 489.
Mnic ov 184, 224, 367.
Mnišovský Rafael 57.
Močovice 566.
Mohrwald 220, 221.
Mohuč 97, 101, 102, 171, 133.
Molitoris kněz 426.
z Mondorfu František 546.
Montekukuli hrabě 263, 325, 347.
Mor 4, 33, 132, 207, 273, 273, 302.

393, 459, 516—521.
Morava, Moravané 1, 11, 17, 33, 54.

76, 203, 242, 271, 273, 236, 237,
322, 325, 333, 347, 331, 402, 419,
431, 456, 463.

Morieburk 100.
Morosini Ludvík 407.
Mortatgne generál 344.
Morzin plukovník 193, 194.
Most 164, 193, 254, 273, 310, 338,

341, 344, 868, 389, 896.
Most černý, v. Dobranský.
Most kamenný 240.
Most Juditin 489.
Mostecká věž Staroměstská 148.
Mozerer L. 190.
Mrázek Mikuláš 6.
u Mrazu dům v Praze 514.
Mšeno 504; v. Zajíc.
Můhlhausen 34.
Můnster 337, 374, 375, 331.
Murbachský dům 43. _
Myší dira dům v Praze 248.
Mýto Vysoke 313, 341, 394.



Registřík.

Nadaždy hrabě 201, 354.
Naglovice.v . Ráj.
Namon rytmistr 212, 213.
Nalžovy, v. z Mitrovic.
Nasavrky, v. z Šenfeldu.
Naumbnrk 89. 98.
Nehenice(?) 359.
Němec Ondrci 386, 387, Vít 386,37.38
Němečtí rytíři 204, 475.
Nem 61501; v. Mitrovský, z Talm

ber a.
Nesmily 534.
Neuburg (Naihurk) 183, 184, 281.
Nezamyslice 525, 627.
Nldda 345.
Niklas hrabě 199.
Nikolaj plukovník 272.
Nissa 286, 321, '
Nizozemí 50.
av. Norberta hrob 199; tělo 12, 13.
bv. Norberta svátek zasvěcen 64.
av. Norberta kostel, v. sv. Benedikta.
Nórdlingen 224—226,229.
Norimberk 59, 80, 100, 163, 183,

194, 195, 234, 322. 402.
z Nostic Antonín 59; Jan Hertvik

408, 470, Otto 33, 46, 64.
Novi brána, v. Horská.
Nmé Město nad Medhují 61, 422.
Novo Město za Vídní 178, 242, 407,

646.
Nové Mlýny v Praze 559.
Nové Zámky 11, 64. 457.
Novohradský, v. z Kolovrat.
Nygrin Jan 28.
Nymburk 163, 122, 201, 222, 223,

261, 269, 341, 343.
Nyžburský Vavřinec49, 50.

Obcov 499.
Obermaier Daniel 577.
Očko Jan z Vlašimi 490, 492.
Oesterllng 364.
z Ohraženlc Jaroslav aOldi-ich 497.
Oitweiler Kornelius 288.
Olomouc 18, 69, 60, 287—291, 293

—302, 312, 313,„,317 318, 325, 326,
332, 334, 347, 381, 382, 463, 469,
486, 497, 523, 525—527, 545, 646,
657.

Oňate hrabě 101, 203.'
Ondře , král uherský 229.

Opava 1, 6,1.286 287.()pelDr

:lpočno 61,21227;v. Colloredo.

Opépenhalm 101.
pperštorfn Otta a Fridrich na

Častolovicích a Žampachu 245.
Optalluo Jakub z Trebnic 503, 504.
Oremus Ondřej 60.
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Oriesa Daniel 442.
Orlando Matouš 411, 412.
(le Orsi Jan Dominik 411, 412.
z Ortenburku Jan Filip 82.
Osičany 527.
()snabrůck 374, 375, 379, 330.
(lssek 525, 560.
(lstřehom 355.
()strorog 201.
z Ostrorohu Stanislav 60.
Ostrov, v. sv.“Dobrotivé.
Ostrov, v. z Veliše.
Ostrov ves 497, 498.

Ostrov (Schlackrenwerth) 164.Ostrovský,v Trman
Otto, arcikníže rakouský 43.
Otto Ludvik, rýnski hrabě (Rain—

graf) 83, 225, 226, 256.

Otstovalský Arnošt 360, 367, 368,369.
Outllcký 266.
Oxenstierna 206, 226, 235, 375.

Pacov 621.
Pacovský Vácslav6
Pagerle Jirí z Kopfšteina 172,173,

Linhart z Perlcbergu 190.
Pachta Daniel z Rájova 481, Z. 470;
Paikul Jiří 294, 297.
Palea. Donulus 449.
Palfy hrabě 354, 356.
sv. Pankracla kostel za Vyšehradem

405, 406.
Papoušek Martin 63.
Pappenheim (Popenliain)Gotfrid 71,

94—96, 100, 166, 198, 199, 349,
362.

Paprocký Bartoloměj 13, 59.
Paradys Jindrich 101,102, František

344, 356 —358.
z Pardublc Arnošt arcibiskup 13,

490.
Pardubice 103, 127, 168, 313, 344,

348
Paříž 239.
Pasov 89, 124, 224, 310, 601.

Passue 2generál 335, 350.Patak2
Patek—9
Panlani 4, 5, 114,160,160—162,

166, 181,182, 281, 237, 668.
Pavel 11. papež 59: '
Pavel V. papež 17.
sv. Pavla špitál 385, 389.
Payne Petr 534.
Pazman Petr 2,177.
Pecellus Adam z Adlersbaimu 442.
Pegau 92.

Pecháček Jindrichl Vilém 603.Poker plukovník7
Peldřlmovský Jan161.
Pelhřimov 333, 341, 492.
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Peltenberg, v. sv. Hyppolita.
Pěnčín 527.

šengelíitt 581.60“ 288.kýeregr n, 19 up pražs 478.
Perleberk, v. Pagerl.
Perno l'irno) 27, 221, 229, 266.

: Peňrn telna pám 482 Vratislav 97,
Pernšteinská. kaple u sv. Víta 75,

76515, 516.
Perštýn v Praze 506.
Pešik Stěpan : Komárova 500.
Pešlna Jan Tomáš z Čechorodu, 60.

75, 515, 516.
Pešmet (Pesmekh) Ondrej 390.1
: Petlngu Šebestián 443.
sv. Petra kostel na Poříčí 30,175,

307, 387, 473. 474, 475, 559.
sv. Petra a Pavla kostel na Vyše

hradě 404, 410, 466; v. Vyšehrad.
Petráček Jan z Vokonnšteina 108—

111,123,147, 149, 154.188.
Petráčkova Barbora 386.
Petřín (sv. Vavřince vrch) 36, 42.43,

187 432.
Petrkov 416.
Petrovice Zabroumové 347.
Petrovšti, loupežníci 419, 424.
Petrská osada55.59
Petržilka Vácslav Baltazar 578.
Pfalc Augustin 517.
Pfaller Michal 448.

Pfgfťer Jan 391—395, 576;2
Pfellšmid Jindřich 256.
Pílug Oldřich 600.
Pful generál 266.
Pieeolomini (Pikolomini) Josef Sil

vio 330; Oktaviún 199, 215, 272,

273, 277, 281, 292, 310, 367, 402,

Martin

Piccolomlnlcký pluk 331, 431, 432.
atti 529, 531.

Pillau 73.
Pip 1119Jan 172.
Pir enfeld, v. Birkenfeld 281.
z Plrkštelna Čince(?) 566.

Pilsgsekú brána (Bmská) 113,117,
Písecký Vácslav Jan 393, 395; V4

cslav 518.

Písek 341,8406, 533, 560, 562, 563.Plus 11.
klášter 505.Plvoňsk

Planá 361
Platelsovlé : Plattenšteina, Arnold

14, Anna Barbora 22, 23, 24; An
tonín František 22, 23, „Jan 13-—
18; Jan Arnošt 17-—,21 527; Jan
Karel Ferdinand 22, 24; Karel
Fridrich na Kobylnících & Rade
šíně 18, 21, 22, 24; Karel Fridrich

Registi'ik.

mladší 22, 23; Kateřina 22; Sidonie
Estera 22, 23; Sixtus Arnold 21;
Vilím Theodor 22.

Plateiský (Plataiský) dům (11Holců)
13 15, 17, 19, 21.

Plavba po Vltavě 36.
z Plavna Alžběta Kořensků 179.
Ple kov 94.
Ple lvee 499.
Plumlov 319.
Plzeň 26, 54—57, 59—61, 163, 206,

209, 210, 215, 219, 220, 223, 242,
246, 270, 280, 305, 306, 307—309,
332, 339, 341, 359, 361, 418, 423,
448, 503, 528, 530, 531, 533, 546,
548 549, 564, 5.

Plzeňský kraj 232, 310, 363,
477, 529.

roušky 242, 246, 412, 616.
Podbrdský kraj 35, 329, 417.
Poděbrady 163, 269, 312, 343,

447, 522.

Pohořele092, 188, 231, 348, 635, 556.PoliceB
Polička 3741.
Polkenheim 338.
Pollinger Rudolf 288.
Polná 565—571.
Polsko 1, 48. 50, 201, 204.416, 468,
av. Pomoeníkův kostel u Tachova

467, 541—543.
Pomořansko 206, 249, 255, 256,

378, 379.
Pompejo plukovník 347, 356.
Borman Šebestian 335.
Poříčí (Poříčany) v Praze 473—475.
Pol-169114 (Špitálská) brana 222, 943,

385, 386, 388. 389, 474.
z Poru Jan Krištof 41.

P412sledn815peníz, dům na Špitalsku

O!a:

417,

422,

šsťššiehal Jirí Ignac 507.Pot 11 482.
11Po týna Mikuláš a Pata na Zam

pachu 483.
Pouchov 201.
a Praesentatione B. V. M. Bernard

409
Praha, Pražané 3, 4, 5,9,12, 14

17, 13, 22, 30, 43,o0'47i 60, 61—63, 63, 77, 34,36,1
saský 104—191,193,194,1195,199,
200, 204, 207, 216, 222, 231, 240,
241, 243, 267', 261, 267—.-269,
273, 274, 276, 73, 299, 306,
309, 312, 326, 23, 929,
941, 344, 349, 361, 363, 404, 406,
416, 419, 422, 431, 493,
443, 460, 467, 463, 464,
476, 473, 434, 436, 439, 496
602, 606, 6201-622, 629-633,
649, 664Í

ulo



Registí-ík.

Praha, Hradčany 261—263, 362,
368, 369, 5.45

Praha, Malá Strana 4, 22, 31, 203,
214, 240, 283. 367. 369 379, 371,

372, 373, 387, 388, 396, 422, 426,431, 492, 509, 544,
Praha, Nové lilěato5 23, 268, 280,

307, 348, 369, 371, 373, 374, 387,
396, 399, 406, 408, 419, 426, 450,
466, 467, 665, 569.

Praha, Podskalí 75, 412.
Praha, Staré Město 4, 61, 62,203,

307, 310, 323, 365, 369, 370, 373,
374, 387, 388, 396, 399, 405, 409,
420, 425, 506, 544, 557.561.

m'a, 231666116ilěsto 420, 568,
(Věeckajména kostelův, do

mův, ulic, a ob vatelův praž
ských hledej d e ich ojme
nování u říslušných pramen.)
: Pracha c Křištan634
Prachatice 423, 448.
Prachenský kraj 329,417.477, 660.
Prachovna v Praze 430.
Praskolesy 498.
Prašný most 123, 167, 263, 362.
Pražský hrad 11, 18, 36, 37, 63,

67, 117, 181, 188, 203, 207, 231,
236, 273. 279, 281, 340, 349, 398,
400, 405, 444, 529, 530, 647.

lPrčka Pavel 112.
lř'reclov 91.
“remonstráti 12. 121. 297, 628.
:“mangu: Otakar Í. 229, 313.
11:11:15: 018158! II. 70, 497, 498.

]Prešov (Eperies) 327.
Prešpnrk 340, 353, 354, 356, 429,

430. 501.
265, 266, 341, 561.

569, 70

fendrich50359.

vPrazel2, 73. 76, 83. 190,
200, 231, 247, 272, 278, 310, 408.

ProcháMzka Antonín 672, 673; Va
vi'inec 660.

Prokop, kaplan v Týně 166.
Proko markrabí moravský 336.
Prosté: v. Bad.
Prosík 171, 312.
Prostějov 296, 319.
lProstovlas Jan 629.
Protivín 662.
Prusko 60, 73.
Pnehaim, v. Buchheim.
Puchner, v. Bnchner.
z Pnsníkn (? Zbraslav 497.
Pusterly Lu vík2
Putlil', v. Butlic.
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Raab Adam 2 Banery 316.
Raab plukovník 361.
Ráb 242.
Rabatta 177.
Rabensbnrg (Rabenspurk) 334, 361.
Rabmans rytmistr 292.
z Rabšteina páni 549.
Račice 663.
Račín Humprecht z Račína 136.
Radbuza, v. Amenius.
Radda Vácslav 617, 518, 676.
Radě ovský, kanclér polský 416.
Rade in 22; v. Plateis.
Radlměř 626.
Radnice malostranské. 309; staro

městská. 115, 127, 142, 166, 309.
Radziwill Krištof 201.
Rain
Rainhold Jan Krištof 373, 423, 442,

Ra, 3111511111116z Niglovic 201.
Ra, hrad 486.

115017, v. Pachta.Raíocy Hantišek Leopold 339; Jiří
73, 201, 327, 323, 339, 340; Sig
mund 340.

Rakousy 1, 12, 34, 54, 64, 76, 165,
176, 208, 211,7 242, 244, 284, 294,
313, 332, 333, 347, 376, 381, 402, 450.

Rakovnický kraj 417, 443, 477.
Rakovník 3, 236, 271, 277, 278, 292,

293, 303, 341, 362, 363, 368, 410.
Ramft Krištof 123.
Ran“ plukovník 333.
Raš Jan z Ašenfeldu 425.
Raš František 373.
Rataie4 506.
z Rataje 3Pribyslan 497.
Rate nský Jan 385.
Bati 01- 286.
Ratzeburk 89, 379.
Ravelin 636, 637.
Rošický Jan 386; Jan Karel 480;

Jindřich mladší 138.
Regina Jan 8.
Řehlovice 68.
Rehoř 1x. papež 229, 474, 476, 478.

Řehoř XV. ťapež 18.Reichenbac 266
Rejčkova kollej 170.
Reuschenberg generál 329.
Rezníci pruští 419.
Rezno 79, 31, 32, 88, 177, 206, 209.

223—225, 238, 240, 276, 280, 281,
332, 345, 367, 402, 409, 416, 416,
419, 427 423,433

1166111161626

Rhelnaehn (Rainocher)Jindřich269.
z Říčan Krištof 246; Oldřich 166,

179, 246
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Ríčan plukovník 215.
Říčany 528; v. Kavka.
Rím 17, 69, 83, 177, 248, 977, 428

460, 463, 465, 466, 489, 490, 507,
611, 512.

Rittefort důstojník 295.
Roder, děkan v Litoměřicích 274.
Roder Rudolf z Feldsburku 263,

402, 432.
Rohatec, v. Vamberaký.
Rokycana Jan 532, 534, 547—551
Rokycany 238, 293, 341. 528, 560.
Roman, hejtman Valašský 300.
z Rórova Melichar 113
z Rosalovic Matěj 478.
Rosacius (Rozacius) Jan 169,
Rosice 572
Roštein, v. Fuxova.
z Roíalu Jan hrabě 278.
Rotarius Jan 415.
Rottenberger Bartoloměj
Rottenburg 224, 226.
Roudnice 103,105, 113,

166, 312, 459, 489, 490.
Rouchov, v. Sazima.
z Roupova Vácslav Vilím 64—68,

128, 157.
Rovenský Jiří Matěj z Libaňské

hory 21.
z Rozdrážova (z Rozražova) Fran—

tišek Ignac 6, 468, 484; Vácslav 245.
z Rožmberka Jošt 60; Petr Vok

415. 500
z Rožmitálu Budislav &Oldřich 497.
z Růdersheímu Rudolf60.
Rudolf II. císař 12 14,19, 103,

243.273. 356, 434, 488, 489
Rudolf, falckrabí Rýnský 376
Rudolf, vévoda švabský 453.
Rudolfstadt 267.
Rujana 82. 249, 378, 879.
Runchart Jan 385.
Rupert (Robert), Sjn Fridricha falc

kého 258.283.
de Rusfata František Felix 520.
Rushardové Jan,Jiří, Konrad,Mark

vart, Rozina 382—384.
Rutiska Kateřina 228.
Bychmburk 572
Rychnov 469.
Ryneček dolejší a hořejší v Praze

zaRynice Oldřich 497.
Rynk staroměstský 148, 174,

237, 238.
Rytíř Jakub 6; Jan 533.
Rymberk, v. Švihovský.
Rzavé, v. Víta.

179,

Salo Jakub 534, 535.
Salcpurk 334, 366.

Registřík.

Salis zbrojmistr 266.
Sallerus, farář říbramský 266.
z Salmu Julius bě 40, 278.
Salome Klarissinka 314.
Salvatora kostel. v. Ppasitele.
Salvlus Jan Adler 375
Sartoríus Augustin 69.
Sasko 1. 11, 76, 89, 206, 234, 255,

282, 310.
Saský dům 369, 371.
Saský kuríiršt, v. Jan Jiří.
Satmar (Zatmar) 23, 327.
Saxenhagen 380
Saxenhausen 101.
Savelli kníže 177, 256, 257.
Sazima Jan z Rouchova 565—567.
Seč 520; v. z Šenfeldu.
Sedlec ves 498.
Sedlec (Zettlitz) 389.
Sedlecký klášter 3,
Sedmihradsko 50,
Sedmihradský hejtman 560.

Selgké bouře 3, 12, 43, 54,61, 76,l 5.
z Semanina Jindřich Daniel 26, 53;

Simeon Daniel 28, 29
Semily 70.
Senice velka 382.
Seniuta Abraham 201.

Selrvité (P. Marie služebníci) 5,62,
Sessíus Pavel 87,457.
Sezemice 545.
Sezima Oldřich 304, 305.
Schaífgotsche (Šofkoč) hrabě 196.
Schaumhurg 196, 3.80
Schilling Antonín z Grilenldberlm

Schlan2ge
(Šlong) plukovník 277,

278
Schneidscr (Šneidau) plukovník 263,

64, 4.67

85.025, 383, 444.

Schwarzenberg6 Jan Adolf 506.Schweiufurt 226
Sigmund císař 390, 495, 534 553.
Sigmund Ill., král polský 71.
sv. Sigmunda kaple u sv. Víta 227.
Sirkova ulice v Praze 514, 515
Skákalík Matěj a manželka Dorota

392—395. 
Skok

skrin.: míli! ejšov) 565, 567, 570.vs y ze Skuhrova, Karel 304,
8:305 Oldřich na Louňovicích a Zvě

stově 284, 285.
Slanský ta'-aj3,21, 66, 417.
Slaný 103,124 270, 371, 278, 533,

544; v.53z MartinicSia y4
Sla nany 518—520.
Slavatové : Chlumua z Košumberku

na Hradci atd., Adam 414; Adam



Registšik.

Gotthelf 245; Diviš 414; Jan Joa
chym 484, 496; Joachym 51, 245,
275; Ferdinand Vilím 422, 475,
480; Vilím 38, 63, 245, 254, 280,
403, 414, 415

Slavík Mikuláš 228, 387.
Slavkov 320, 341, 359.
Slavonice 403.
Slezsko 1, 11, 33, 60, 68, 76,

205, 207, 208, 221, 222, 242,
266, 291, 294, 322, 325, 326,
339, 347, 402, 406.

Slivenec 475.
Slon plukovník 271.
Slowanský klášter (v Emauzich) v

Praze 31,545.
Smečno, v. z Martini
Smetištka v Praze 75, 489.

Smidarský J2ii'í26.Smiřice 61,
Smolík Jan Benedikt 471.
Smrkovice 562.
u Smrti dům 561.
Sněmy české 36, 202, 279, 284, 304,

323, 326, 340, 351, 696, 405, ,
411, 412, 416, 422, 434, 435, 441,
447, 450, 451, 454, 456, 456, ,
463, 477, 476', 460', 461, 464, 465,

409,

1851“

O

496, mcravské 63; říšské 79,
415, 427, 444; uherské 2.

Soběslav 564.
Sobiesky Jan, kral polský 538—540.
Sohrau 320.
80 generál 292.
80 dner Jan 231.

:: S,?lmu (z Solmsu) hrabě 158, 168,1 l.

Solnice vhPraze 430.800 Erich 72.
de ouches generál 457.
Soukenická ulice 422, 559.
z Sontic Jan 566.
Sovinec ilenberg) 320, 321.
Sovovsk mlýn 283.
Sport plukovník 220.
sv. Spasitele (Salvatora) kostel 4,

114, 150, 160, 165, 166, 181, 453, 558.
Staaršedel plukovn1k203.
Stadice 67—69.
litadthagen 380.
!!tadz 334, 351.
Sta d 82.
Sta Jakub a Petr 385—387.
Stanfenberg plukovník 467.
Stehlik Petr 26.
Steicen Hylmager 204.

206.
260.

529.
b,ána83 111,130, 187,

15281270, 348, 362, 369, 467, 560,
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Strahovské zahrada 187.
Strahovský klášter 4, 12, 25, 31,

38, 50, 76, 199, 200, 270, 280, 324,
368. 442 447.

z Strakonic Vilém 500.
Strakonice 5, 656; v. Colloredo.
Stránský Pavel 7.
Strašnice 170.
Středele (Zi-edele). administrátor

olomouc ' 289, 290, 301.
Středoklu y 533.
Strialius Bohuslav8.
Střibrný vacalav 387.
Stříbro 219, 341, 390, 469—475.
Střítež 525.
u Strnadů dům v Praze 3.
Strobenhauz 437.
Stum 73.
Suissa generál 346, 364.
Susovský pluk 539.
Sušice 337, 341, 406. 423, 448, 466.
Svatá Hora 202, 265, 266; v. P.

Marie.
Svatá. krev 556.
Svatoslav, děkan lipnický 493, 495.
Světlá nad Sázavou 227.
Svídnice 14, 218 286.
Svíratlce, v. Chanovský.
Svoboda Jan 201
Svrčoves, v. Jenišek.

Šabata vai—„sim935.
Šenfeld 341.
z Šenfeldu Rudolf Vácslav na Seči

a Nasavrcích 520.
Šenholfln Rozalia 14.
?. Šejdlerů (Šojdlerů) František 465,

466, 469, 476, 477.
Šenkirch plukovník 320.
Šensdorf 545.
Šibeničnú him, v. Horská.
Šibeničný vrch 268, 360.
Šic hejtman 350.
Šiffer plukovnik 330.
Skořice 438.
Škreta Karel 227.
Šlapanek Vít 170.
Šlecht Krištof 468.
Šleinic (Šlainic) Albrecht 245; Jan
Jiří 139, 141, 151-154, 156, 157
Šlikové hrabata : Posounu 199. 269,

332, 356; František Arnošt : Loktc
454; Kašpar 181.

Šluknov 103,166.
Šlupeciue Martin z Labětína 73, 74.
Šmerhovský Bernard z Lidkovic436
Šmíd plukovník 330, 350, 369.



Šoproň (Edenburkl 2, 501, 521, 539.
Špecht Krištof 322.
Šperreiter plukovník662.
Špilberk 335, 340.
Špitálská brána, v. Poličská.
Špitálsko 222, 384—389,474; v. Po

slední peníz.
Šponer Tobiáš 301.
Špork plukovnlk 990, 992. 353, 956.
Špýr 176, 229.
Šrám Gabriel a Deblinu 246, 247;

Vavřinec 5.
Šrepl Chrlsoswln 128.
ze štabrenberkn hrabě 595—540.
Štanau plukovník 164.
Štávka Jan z Hodenic 526.
Stefan Daniel 5.
Štein 333, 351.
štompn Karel 579.
Štěpán, kvardian u sv. Jakuba 1114.
sv. Štěpána kostely v Praze 80,

491, 492.
Štěpánek Jan 386;Jan Jiří 162,174.
Štěpánovice, v. Jenišek.
Šternberk 48.
ze Šternberka páni 15, 42, 415;

Adam 244; Adolf Vratislav 465;
Albert 474, 475, 523; Barbora 10;
František Karel na Bechyni, Zelené
Hoře a Libochovicích 227, 419;
František Matiáš Karel 340, Jan
505; Jan Norbert na Bechynl 483,
485. 505; Jaroslav na Lnáři 10;
Ladislav 505; Lucie 10; Marie Euse
bie 10; Vácslav nejstarší 236; Vác
slav Jiří Holický 447; Zdeněk 59,
60, 548, 549, 550, 552.

Šternberský dům v Praze 219.
Štětín 82, 249, 979.
Štětovice 527.
Štirumský pluk 599.
Štokholm 72, 91. 257, 402.
ze Štrallendorfu hrabě 165; jeho

dům v Praze 231.
Štrasold 364.
Štraasburk 101, 229, 294, 266?
šmnblngy 868.
Štraus Burian 529.
Štymbel plnkovnlk ssl.
Štýr Jan 889.
Štýrsko 356.
Šaman Jan 13.

Šuster Karel : Goldburku 442.
Šváb Daniel 295; Zachariáš 452.
Švábsko 76, 248, 250.

: ŠŠvalbochu Jan Melichar 146.:: vamberka ' 246— Joal-„byla
415; Krištof naptlgechyni' 506; Bug
fried 497.

Švecbat 539.
Šweini'urt 356.
Švejda Tomáš 386.
Šwengfeld Kašpar starši 371.
Švihovský z Rymberka, Ferdinand

245; Petr 245; Půta 549.
Šwonauer Tobiáš 289.
Švorc Matěj 387.
šyc Bartoloměj 322.

Tábor 103, 124, 163, 267, 276, 990,
341, 972, 529.

Táborský Jan 264.
Tachov 207, 365, 391, 467, 468, 538.
Taibl Maximilian 83.
Talin 390, 391.
: Talmberka (: Tallenberka) páni

207, 415; Fridrich na Nemyšii, Do
mašině a Vlašimi 38,1 41 245; Jan
starši Jankovský 245; v'ilnn Frn
tišek 450.

Tangermůnd 97.
Tanner Jan 316.
Tappe plukovník 330.
Tarmark v Praze 370, 514, 515.
:: Tašova Remek (?) 497.
Tataři 456.
Tau adel ř 226.
de anris avei 448.
Taxheim lukovnik 199.
Tazimiers ' Šebestián 44.
: Těchenic iříMatouš 43, 122, 194.
Te řov 533.
Te 5, v. Slavata.

Telefký Jiří Elias : Adlet-beatu 57,25
Temelín 562.
Templáři 500.
v Templi dům 557.
Teng'nagl Rudolf Tycho na šum

Lhoticl 442, 443.
Tčn 499.
Tep á klášter 534, 585.
Teplice 80, 545.
Terešov, v. Kořenský.
Těšov 846.
Tetetiee 527.
Tbeatini 544.:
Theobald (?) 206.
Theobald Petr 460.
Thimaeus doktor 136, 187, 139,151.



Regist'rik.

: Thunů Michal Osvald 456, 458, |

: Thurnu Jindrich Mates 67. 83,
128, 138, 147, 199, 218, 246.

Thurzo Stanislav 2, 201.
Tilenbach generál 108, 120, 220.
Tilly Jan Tsercias 1, 33, 81, 82, 91

—101,125.163,165,183,222.
Tobiáš, _arcijahen ražský 478.Toboleoius Jan 28.
: Točen lázně Jan 228.
Točník urkhard 246.
Tokaj 327.
Tomaides Josef 6.
". Tomáše kostel 11, 13, 199, 200,

204, 241, 272, 3 0.
Torgau (Turkov) 182,196.
Torstenson (Dnrstensohn) Linhart

83,195, 282, 286, 287, 289—294,
296, 310, 312, 313, 317—321, 325—
327, 329—335, 338—340, 453.

Torteln Ondřej 204.
Toruh 201.
Tot Achacius 83.
Touškov 361.
Tovačov 318—320.
'Prautitsch 330.
'l'rautmannsdorfMaximlllan 64,220,

221, 270, 326, 350, 375, jeho děti:
Adam Matiúš, Jan Fridrich, Maxi
milián, Karel František, Ferdinand,
Si und 375.

Trča Adam 61, 167, 209, 212, 213,
215; Jan Rudblf _.,Lipy' 227,1245,

Trškggú Maria Magdalena: LobkoVlc

Trčkovský dům 270.
Trčkovský pluk 209.
TřebelB
Třebenice 324.
Třebnice, v. Optalius.
;Přeboň 356, 365, 400.
'.Přeboradiee 172.
Přebovi moravská.319.
Třeboviee5
: Třebsko. Mati“ 389.
Trentynův důml
u Tři zlatých prstenův dům v

Praze 561.
Tříska Daniel Novohydžovský 237.
Trmau Pavel Ostrovský 442.
Cll'nava 11, 327, 339, 340.
Trnová. 498.
tlv. Troiiee kostel v Praze 4.
? ik 525.
i
'l

Embáč Adam 26.
[rumu-ská ulice 559.

Trutnov 338, 341, 365, 533, 535, 541.
Tu1n53
Tul-ol:53Jaan 248, Krištof 386; Miku

láš František : Šturmfeidu a Ro
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senthalu 324, 325, 370, 411, 412,
436.

Turkov, v. Torgau.
Turnov 310, 311, 347.
Turenne general 366.
Turseliiuus Horacius 87, 457.
Tursko 114, 115, 478.
Tybola Jan „Vúcslav 578.
Tych k Daniel 5.
Tarn Ioršův 242, 246, 506, 509.
Timmnad Vltavou 153, 506, 562.
Tynec, v. z Kolovrat.
TJ nská čtvrť v Praze 557.
Tyrolsko 224.

Uhelgž' trh v Praze 515.Uhlo old plukovník 220.
Uhry 2, 50, 54, 165, 242, 327, 405.
Ujezd 248, 371, v. Jeníšek.
Újezdec, v. Chanovský.
Ú ezdská brána 248, 370.
U cký Matous 54.
Ulm 80, 101, 234, 236.
Umučení Božího obraz na mostě

pražském 30, 240, 24l.
Un elt v Praze 14.
Un ošt 12.
Uničov (Unčov) 317, 320.

Universita Eražeká. (Karlovi kollej,Klementins 4 kollej, Polská. kollej)
167, 170, 173, 174, 370, 425, 426,
492 495, 530, 532, 551.

Upsala 400, 401, 428.

Urban Vl. lpapež 365, 492, 523.Urban VII . apež 18, 44, 177.
sv. Urbana té o 465.
Uřečice 572.
Uršuiinský klášter v Praze 467.
Usedom 249
Ústí nad Labem 58, 103, 229, 231,

267, 285, 341, 443.
Ústí nad Orlicí 491, 483.

Vieslav 1., krúlčeský 471, 472, 478.
Vaclav II., krtl čes 454.
Vaclav Ill., krů! čes 453.

59, 383,Vácslav IV., kral čes
453, 554.

sv. 8Vúoslava kaple nasv. Víta 350,
sv.8Vácslama kostel 5, 19, 20, 272.
sv. Vácslava obraz 110
ev. Vacslava studně v Bavořieh 437.
Vačkář Martin 532.

do Vasy (Vag, Devaggy) 346—348.2.64Wales Karel
Valaši na Moravě 299, 300, 318, 319,

326, 35
Vaičiee (Feidšpurk) 334.
Waldek 497.
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z Waldeku án 331, 539.
Waldersdo 7.
Waldhausen Ferdinand 644.
: Waldšteina páni 415, 576; Adam

mladší 244: Adam starší na Komor
ním Hrádku, Lovosici a Dobrovici
10, 39, 41, 207, 235, 240, 245; Al
brecht ], 11, 18, 33, 36, 61, 62, 68,
70, 71, 72, 77—82, 92, 103, 107
110, 113, 120, 127. 128, 165,168,
174—177, 130, 182, 183, 186—189,
190, 193, 194, 190, 197, 199, 200,
201, 203-218, 220, 244, 280; Ber
thold 199, 200. 245; Jan Fridrich
24. 486, 503, 645; Karel Arnošt 24,
244; Krištof 362; Ladislav (Lašek)
312, 317, 325, 334; Maximilián 219,
244; Viktorin 244.

Waldštýnský pluk 349, 350, 369.
sv. Valentina kostel 73—75, 390,

475, 489, 557, 561.
Walter lukovník 351.
Walters ofen, v. Emmer.
Waltmann kupec 370.
Vamberský Jan Hynekz Rohatec 204.
Vančura plukovník 164.
Wangler plukovník 103, 110.
Varhaník Vácslav 228.
Varšava 416.
z Wartmberka páni 499; Ješek

1500: Jindřich Otto 2, 10, 245.
Watrenberg Ondřej *.'04.
sv. Vavřince vrch, v. Petřín.
Waziniue Jan 256.
Včelín (Želina, Včelina) Jakub 105,

106, 115, 133, 136, 138, 149, 154,
158, 160, 162, 170.

We huben František 316.
Vec ner Jiří 28.
Weissenfels 98, 199, 200, 503.
z Veleslavína Daniel 532.
Velhartice 30, 556.
z Veliše Hašek Ostravský 531.
Velvary 115, 124, 270, 310.
Veneelius Řehoř 386.
Werden 89, 379.
Werdenberg Baptista Jan 80.
Verdun 239.
z Werdy an 10.
de Wert ( ewert) Antonín 256; Jan

2297, 256, 329, 330, 353, 356, 360,36 .
Westerhold plukovník 258.
Westrum lnkovník 199. 
: Věžník ridrich Leopold : Věžník

na Bílkovicích 399, 416, 435, 447,
450, 455.

Vchynský plukovník 318.
Vchynský Jaroslav 281; František

Oldrich z Tetova 476 478, 480.
485; Radslav 212, 213-,Ýacsla'v246;
Oktavian 246.

Regietřík.

Wicleben plukovník 199.
Vídeň 11, 18, 20, 23, 33, 36,43, 46, 54,

67, 79, 92, 96, 97, „,100 101, ,:103
06, 160, 167,' 177', 178, 193, 204,

207, 214, 219, 220, 2.4, 230, 231,
232, 241, 242, 247, 248, 251, 275,
276, 281, 283, 290, 303, 309, 310,
322, 332, 333, 334, 336, 337,
346, 351, 353, 354, 356, 363,
374, 375, 402. 403, 404, 407,
410, 414, 416, 427, 428, 429,
433, 434, 439, 440, 449, 466,
470, 501, 503, 505, 515, 521,
—540', 562, 576.

Willersdort Sigmund 181.
Vicher Matěj 386.
Vichman Jan 122_1331.36
Wildershausen 379
Wildperger plukovník 221.Vilemína Amalie císarovna 501.
Vilím V., kníže bavorský 255
Vilím, kníže sasha-Výmarský 234.
Vilím, lankrabí heeský 79, 98.
Vilimov, v. Vratislav.
Villach 407.
Villanuova Filip 664.
de Ville Lobos. don Diego 320.
Vincencius, kníže mantuanský 407.
Win ler důstojník 204.
Win 1 plukoka 199.
Winkler lékař 302.
Vinoř 172
Winter Valentin 294.
z Winterberka Burkhard 497.
Wnrcburk 80, 100—102,226.
Wirtenberský pluk 539.
Wismar 164, 249, 378, 379.

Waissenteiner František Tomáš 316,

či
365,
408,
431,
468,
535

Višnovský Matouš Augustin 228,
Vi2ta7ze Rzavého, Jiří Štastný Jaro

slav 423; Vilém 307.
sv. Víta kostel 12. 18, 36, 40, 41, 43,

73, 75, 76, 182, 190, 206, 227, 231,
236, 240, 241, 247, 267, 272, 275,
304, 314, 322, 349, 350, 373, 400,
404, 408, 410, 432—434, 440,
451, 454, 456, 480, 481, 486, 487,
490, 491, 505, 517, 530, 544, 547,
548.

Vitášek Jiří 12.
Vitek Jan, Lidmila dcera jeho 170.
Wittenberg 14, 98, 296, 366.
Wittenberg (Wittenberk) generál

268, 282, 318, 339, 343, 347, 357,
2 396

Wittenwager 259.
Vižina 500.
Vladislav II., král český 389, 390,
1 391, 643, 552.
Vlašim 43;v.Ta1mberk.



Registi'ík.

Wlodavv 201.
Vltavský kraj 329, 417.
Vodárna novoměstska 430;

městská 238, 256.
Voděradský Jaroslav

Voděrad 519.
Wohl general 230.
sv. Vojtěcha kostel 49, 272, 431,

478, 479.
sv. Vojtěcha kostel pod Vyšehra

dem 73.
sv. Vojtěcha hrob 486; jeho tělo 505.
Vokounštein, v. Petrácč.ek
Volduchy 360.
Wolferatorf 334.
Wolfgang, farar v Mašovicích 389.
Wolfram, arcibiskup pražský 495.
Wolgast 197, 249.
Volin (Wollin)982, 249, 378.WolmerstadtQ
Vorel rimas 503.
Vorel ii-í 385; Samuel 337.
Vořikovský (Voříchovský) Vácslav

z Kunatratic 133, 159, 181.
Vorlik 551, 561.
Wormditt 73.
Worms 249.
Votice 125, 506.
Wran lHelmond 358, 360, 361; Ka

rel ustav 238, 248, 282, 286, 318,
338, 339, 344, 345, 356, 357, 363,

6

staro

Pucbard z

36 .
Vratislav 18, 50, 60, 218, 234, 256,

321, 322, 434, 475, 509.
Vratislavové zMitrovic 415;Alexius

(Ales)Ferd1uand 423, 446, 468, 477;
Hertvik 246; Krištof na Březině a
Dimém 38, 39, 41, 50, 246; Vác
slav 246, 307; Zdeněk na Vilimově
a Zerotinu 68.

Vrbatky 527.
z Vrbna Jan František z heiden—

thalu 446, 448, 451, 460.
Vrbno 475.
Vřesovic Vilém 246, Wolf 227, 246.
z Vrtby hrabě 207; Jan František

485; Sezima na Vrchotových Jano
vicicb, Hrešicich Votici a Novém
Hradku 38, 189. 246, 350, 352.

Vsetínský (Vsacký) kraj 201.
u Všech Svatých kostel na Hrad

čanech 247, 272, 322, 373, 548.
Všeradice 491, 498.
Všetečka Ondřej 228, Vacslav 5.
Vysocký Všcslav 29.
Vyšehrad 18, 322, 404, 405, 4l0,

460, 461, 465, 466, 503; v. Sv Pe
tra a Pavla kostel.

Vyšehradská. brána 349.
Vyškov 320
Vyšší Brod 528.
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Zaě, místo na Špitálsku 385.
Začal pan 109.
Začkovic (Žáčkovic)Pavel z Gniaš

dova 287, 298, 300
Zahaň 78. 80 279, 320.
Zahradecký 278, 330, 339.
Zahražany 553—555.
Zajícové z Hazmburka.a z Waldeka;

Budislav 496; Jiří na Mšeném a Ho
stivicích 504 :Křištof na Brozanech &
Hostivicich 504; Mikuláš na Broza
nech 505; Oldrich 497—499; 01
dricb jiný 498: Oldrich opět jiný
499; Oldřich zase jiný 549; Vacslav
na Mšeném 504; Vilím 499, 500;
Zbyněk 498; Zb. jiný500; Zb. opět
jiný 500; Zbyněk Zšmorský 499,Zdislav 499.

, Zákupy, v. Berka.
Zalkovský Matěj ze Zalkovic 520.
Záluží 499.

Zapa ký Adam ze Zap 10.Zatoči Norbert 372, 400.
Zbiroh (Zbirov) 506, 533.
Zbraslav 3, 163, 227, 268, 271, 449,

452, 454, 467 507.
Zbraslav, číšník královský 478.
Zbraslavský Šebestián 351.
Zbrojnice na hradě pražském 273.
Zderazský klášter 555.
Zdice 561.
Ze dlic Rudolf 246.
Ze ena Hora 505; v. ze Šternberka.
u Zeleného kříže dům vPraze 370.
Zerbst 98.
Zhořelice 206, 221, 282.
Zimmermann Jakub 461—463.
Zina 380.
Zitenick Mikuláš 387.
u Zlaté vězd dům v Praze 370.
u Zlatého me věda dům v Praze

514, 515.
Známý Krištof 386.
Znojmo 5, 13, 59, 62, 63, 175, 247,

333, 431.
z Zollegu Josef 314.
Zoubek Matouš Ferdinand z Bilen

berku arcibiskup 410—412, 436,
442, 443, 481, 485, 487.

Zrinský Mikuláš 354.
Zvěřin 379.
Zvěston, Bohuslava jeho manželka

477
Zvěstov, v. Skuhrovský.
ze Zvikova Bože“ 497.
Zvíkovec, v. z umburku.

Zak Jan 28.
Zakovec Vilím 271.
Zampach 483; v z Potštýna, z Op

persdorfu.
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Žatec 3, 3, 29, 30,134, 193,194,
202, 203, 222, 223, 228, 254, 841,
333, 423, 443, '3 3, '.343

Žatecký—7kraj 277, 232, 323, 333, 393,417,
Žateclllý77Jan František 4159.
Ždlršti ze Žďáru; Anna Marie 10;

Adam František 87, 449, 456, 4,57
Florian Theodor 9, 10, 86, ,Ti
bnrcius 246.

Žebrák 300, 303.
201021: ulice v Praze 370, 314.
Žellvlký Jan 329—333.
Žerotín, v. Vratislav.

Regiatřík.

: Žerotína páni 201; Kar-3150.
2103 39, 33, 103, 117, 130, 132, 233,

230 303—303, 3,19 324, 323, 343'
333, 370, 401, 403. 410, 413'—421
%, 444, 443: 433, 433', 437, 430,
433, 3133—313', 321, 330', 332, 333',
337, 333, 3343

Žitava. 202, 320.

21:14. Jan 207, 390, 322, 323, 329,33.

Žižkovský kroj 349.
Žleby 227, 247.
Žlutice 333-333.

3333



Opravy.

Stránka 12 řádek 3 shora místo Mokrovice čti Malt-rovin.
2 22» 2 n n

„ 27 „ 9 „
„ 29 „ 1 „
. 38 „ 15 „
„ 59 „ 18 „
„ 69 „ l zdola.
. 63 . 3 „
„ 71 „ 4 „
, 86 „ 14 „
„ 99 „ 6 „
„ 99 . 6 „
„ 109 „ 3 shora
„ 123 „ 5 „
„ 127 „ 2 zdola
„ 181 „ 1 shora
„ 196 „ 7 zdola
„ 248 „ l shora
„ 261 „ 19 „
„ 266 „ 15 zdola
„ 307 „ 1 „
„ 860 „ 17 shora
„ 994 „ „
. 389 „ 4 zdola
„ 395 „ 3 „
. 405 „ 13 „
, 474 „ 13 „
„ 478 „ 9 shora
, 506 „ 17 „
„ 606 , 5 zdola

551

pravé čtení vy

5 shora
83:10;gaausaaauaauuauaaaaaa===:

Mesto čti Město.
Pernna čti Pev-na.
1826. čti 1636.
Vlaěímě čti Vlašimč.

šdčněk čti Zdeněk.ítanka čti Čítanka.
Zděněk čti Zdeněk.
Ainhaimb čti Arnhas'mb.
Mariji čti Marii.
Racenhurského čti Raccburakého.
Fínich čti Fíních.
Lainholz čti Laínhoz.
Kotersy čti Korzety.
Dudíkovo, vydani čti Budíkovo vydání.
1232. čti 1632.
Luci čti Luci.
císař Leopoldem čti císař : Leopoldem.
Boloslavč čti Boleslavč.
Mišni čti Míšni.
Všeradích čti Včeradicíoh.
Arnošt, Ottovalský čti Amon Ottovalcky'.
Rozinu čti Rodna.
r. 1871. čti r. 1876.
toho čti toto.
Cirylla čti Cyrilla.
Pořiči čti Poříčí.
1239. čti 1239. (sic).
Prsteině čti Prčtcíně.
Linchen čti Linden.
Jíří čti Jiří.

Jiné omšly "tiskové opraveny jBOuv re gi sti-í ku, kdož si čtenář snadnoleda, pročež zde se pomíjejí.



Stanovy
Dědictví svatého Prokopa.

.......„>X+..,„„

&. 1. Účel spolku jest vydávati důkladné spisy ze všech
odvětví bohovědy katolické Spisovným jazykem českým &podporo—
vati spisovatele u vydávání knih téhož spůsobu.

%.2. Spolek slove „Dědictví sv. Prokopa“; ústředním
sídlem jeho jest Praha.

5. 3. Náklad na knihy vydané péčí neb pomocí spolku po
vede pokladnice, kteráž se zakládati a rozmnožovati má vklady údův
a dobrovolnými příspěvky peněžitými, věnovanými ke cti sv. Prokopa.

%.4. Spolek, maje býti vzdělávacím ústavem duchovenstva
českého i moravského, stojí pod ochranou nejdůstojnějších
ordinariátů českých i moravských vůbec a nejdůstojnějšího knížete
arcibiskupa pražského zvláště.

5. 5. Vklady a příspěvky peněžité odevzdávajíse nel)
zasýlají pokladníkovi Dědictví sv. Prokopa.

g. 6. Každý i sebe menší dar přijímá spolek vděčně od
kněží i nekněží.

g. 7. Řádným údem stane se, kdožkoliv složí nejméně
40 zl. r. m. buď najednou aneb během čtyř po sobě deucícli let
ve čtyřech lhůtách jednoročních po 10 zl. r. m;, aneb v osmi
lhůtách pololetnícb po 5 zl. r. m., & podělován bude do úmrtí
svého vždy jedním výtiskem knih vydávaných nákladem téhož
Dědictví.



g. 8. Kdožkoli věnuje nejméně 100 zl. r. m., považován
bude za zakladatele téhož Dědictví & obdrží vždy po dvou
výtiscích každé knihy vydané Dědictvím.

g. 9. Kdožkoli první část vkladu dle 5. 7. odevzdá, nabude
již práva k účastenství a k vybírání knih vydávaných; kdo by
pak po dvě léta upsaného základu zapravovati zanedbal, pozbývá
práva k odbírání ; nabude ho však, jak mile náležitě doplatí.

%. 10. Vklady složené jsou jměním Dědictví sv. Prokopa
a nevracejí se ani pro nedoplatek, ani v případě úmrtí.

%. 11. Každý kněz, jsa údem Dědictví, zavazuje se každého
roku sloužiti tichou mši sv. za živé i zemřelé spoluúdy a dobro
dince téhož Dědictví, pokud možná v oktávě sv. Prokopa. Jiní
údové závazku tomu dosti učiní zbožnou přítomností při mši
sv. na týž úmysl v dotčené oktzivě.

5. 12. Nesmrtelné ústavy, n. př. bibliothéky, nemohou
býti údy, leč složí 100 zl. r. m. najednou neb v pětl letech po
20 zl. r. m.

5. 13. Správu Dědictví sv. Prokopa vede výbor sestavený
z 20 kněží, kteří buď v Praze buď na blízku Prahy přebývají.

š. 14. Údově výboru radí se v řádných schůzkách
o všech věcech týkajících se Dědictví; jmenovitě přísluší jim
ustanovovati spisy k vydávání a honoráry spisovatelům. K plat
nému uzavírání potřebí, aby nejméně 10 údúv přítomno bylo.

%. 15. Předlohy k poradám výboru upravují se ve d vou
odborech, ve vědeckém a hospodářském, složených
z údův zvolených k tomu výborem.

š. 16. Výbor se dOplňuje i rozmnožuje volbou a sice na
prostou většinou hlasů. Volba tato platí jen na čtyry léta.

g. 17. Každého roku vystupuje z výboru 5 údův, avšak
každý z nich může opět zvolen býti. Po tři nejprvé příští léta
po stvrzení obnovených stanov vyloučí se z výboru po 5 údech
losem, čtvrtého roku pak odstoupí vybývajících 5 ostatních.

5. 18. Z prostředku svého volí výbor naprostou většinou
hlasůstarostu, jehonáměstka, pokladníka, jednatele
a zapisovatele, avšak jen na čtyry léta.



š. 19. Právo po tv r diti zvolený výbor i řečenépředstavenstvo
přísluší kn. arcib. ordinariátu pražskému.

%.20. Starosta řídí všeliké věci Spolkové, přijímá dotyčné
přípisy, opatruje archiv, rozděluje práce, béře účastenství ve schůzích
odborů, svolává výbor každého čtvrtletí ku poradám, podává vý
roční zprávu o jmění a činnosti spolku jak nejdůst. kn. arcib. ordina—
riátu tak též obecenstvu a zastupuje Dědictví naproti úřadům a
jiným třetím osobám. Starostovi a za jeho nepřítomnosti v Praze
náměstkovi přísluší podpisovati listiny spolkové.

%.21. Pokladník přijímá vklady, příSpěvkya peníze stržeué
za knihy, ukládá jo na úroky k účelům spolkovým, opatruje
pokladnici pod dohledem starostiným, vyplácí vedlé poukázání
starostina na řádné kvitauce, ve schůzích podává zprávu o jmění
spolkovém a skládá celoroční účty ve výboru, jemuž jest odpovědný.

g. 22. Jednatel vykonává usnešení výboru s vědomímsta—
rostiným.

š. 23. Zapisovatel píše protokol o poradách a jednání
výboru.

g. 24. Každý spis přijatý od výboru předložen buď kn. arcib. or
dinariátu pražskému ku prohlednutí a nevydá se bez církevního
schválení

&. 25. Každý úd Dědictví sv. Prokopa může písemně podati
návrhy k prospěchu úkolů spolkových starostovi, jemuž náleží
sděliti je příslušným odborům a celému výboru k uvážení.

š. 26. O jakékoliv změ ně stan o v ustanovuje výbor, astarosta.
se postarej o náležité potvrzení se strany vrchnosti duchovní i
světské.

g. 27. Všeliký spor, jenž by vznikl z poměrů spolkových,
vyřizuje a urovnává soud smírčí. K tomu konci volí každá strana po
čtyřech ze členů: z těch, které jedna strana vyvolila, vyloučí druhá
strana dva, a ti čtyři, kteří zůstali, zvolí si předsedu mimo sebe,
neb když by se o něj nemohli shodnouti, ustanoví ho losem z
náhradníků a rozsoudí pak věc' dle svého svědomí. Kdyby byla
rovnost hlasů, rozhodne předseda. Z nálezu toho nelze se více
ani odvolati ani souditi.

š. 28. Kdyby však spolek za jakoukoli ncodvratnou příčinou
se musel rozej íti, jmění Dědictví sv. Prok0pa se všemi akty ode



vzdá se nejdůst. kn. arcib. ordinariátu pražskému, kterýž je podle
poměru vkladů rozdělí a přidělí všem ordinariátům, z jejichž diecésí
duchovenstvo bylo Dědictví založilo. Z úrokův odevzdaných těchto
peněz rozdávány buďte každého roku zakoupené české bohovědné
knihy kněžím novosvěceným s tím závazkem,' aby každý jednu mši
sv. obětoval za účastníky téhož Dědictví.

——<»-<+—-

Stanovy tyto stu-zeny byly od nejdůst. kn. arcib. ordinariátu pražského dne
18. pros. 1872. č. kons. 8307.

Taktéž schváleny od c. kr. místodržitelství výnosem ze dne 31. března 1873'
č. 15071.


