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Pro pátou knihu Pamětí (jako již i pro čtvrtou) koupil si
Vavák knihu již vázanou; dříve psal na „pustých arších“ (Pam.
Ill-4, str. 26), jež dal až roku 1813 svázati do tří knih. Pátá,
kterou začal od r. 1807, stačila mu papírem jen do srpna 1810;
tož i další, také hned vázaná, nezabírá již celých roků, jdouc
od srp„na_1810 do dubna 1814, a rovněž poslední, sedmá, od
května 1814 do dubna 1816, kdy již pero z ruky starcovy tak
řka samo vypadlo . . .
I pátá kniha je uchována v knihovně Národního musea v Praze,
jako všechny ostatní, pod signaturou ]. E. 1. a její popis viztu
na str. 203. Vavák ji psal již jako výměnkář, odevzdav roku 1806
statek čís. 24 bez dluhu za cenu 3000 zl. předposlednímusvému
synovi Martinovi, tehdy 27letému, a jeho manželce Anně, rozené
Doušové z Pátku (Pam. lV, str. 149), která však již 28. února
1810 zemřela, po čtyřletém manželství, davši 10 dní před tím
život prvnímu svému dítěti, synu Františkovi, příštímu to dědici
otcovského statku. (Viz tu str. 181.) Aby opatřil osiřelé děcko
i statek, oženil se Martin ještě téhož roku dne 8. května po druhé
a to s Rosalií, dcerou jakuba Balouna z Hořan (Pam. IV, str. 179),
jež mu přinesla věnem 1000 zl. (]an Hellich: „Vavákové z Ad
laru.“ R. 1900.)
V letech páté knihy Paměti zemřel Vavákovi syn Václav,
soused ve Velence, & žili tedy z jeho děti ještě dcery Anna,
vdova po Václavu Hotovcovi v Milčicích, a Kateřina, provdaná
Vomáčková v Nučicích. V Milčicích žila i jeho snacha, vdova
po synu ]osefovi v čís. 13, Alžběta, provdavší se ke konci
roku 1806 znovu za Matěje Brtka tamže. Ze všech těchto tří
rodin po jednom synkovi, svém vnukovi, odvezl Vavák „na
němčinu“ do Ostrova k synu lvanovi, jenž tam byl i dále panským
zahradníkem a zůstával neženatý. (Viz tu str. 19, a 156-8) Ze
synů _ vedle zmíněného Martina a Ivana _ žil ještě Vojtěch,
jediný „studovaný“ syn Vavákův, jenž se stal roku 1808 cestním
komisařem se sídlem v Chomutově (viz str. 103 a 114), a nej
mladší, František, jenž hospodařil na statku své ženy v Pátku.
Pátou knihu dopsal Vavák na sklonku svého 69. roku, zůstá
vaje i jako výměnkář rychtářem milčickým.
I léta této knihy jsou léta stálých válek a vzestupu moci
Napoleonovy a náš písmák — výměnkář, maje nyní více času
a zůstávaje pilným čtenářem Krameriusových Vlastenských
novin, až příliš nadbytečné si z nich zapisoval výtahy do svých
Pamětí, namnoze zprávy z ciziny a pro nás příliš odlehlé, že je
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leckdy podivno, v čem všem viděl možnost budoucího zájmu
a užitečnosti pro své potomky a příští čtenáře. (Neboť již ne
počítá jen na rodinu, jako psal dříve, ale obrací se ke „čtenářům“
vůbec, ba jim se i omlouvá, zaznamená-li někdy něco příliš
soukromého, „co se pro každého čtenáře nešikuje “. (Viz str. 156.)
U srovnání s počtem výpisků z novin je domácích původních.
zpráv v této knize méně; ale iv těchto i oněch je tu vítaného
materiálu hojně i pro pouhého čtenáře i pro odborníka.
Z větších vložek opakuje se tu a doplňuje, co bylo psáno
o Chotouni ve IV. knize (a dříve) ve článku „Vypsání držitelů
dvora svatoprokopského za dvě stě let“ (str. 79-92). jistě ori
ginelni je popis Vavákovy cesty (s vnuky) přes Prahu, Andělskou
Horu a Karlovy Vary do Ostrova k synu Ivanovi (str. 19-35).
„N0vá reforma trhová v Praze“ (str. 55-61) mimoděk nutí
k širší úvaze a ke srovnání s vývojem poměrů v době další.
Pro dějiny skramnické farnosti je dosti nových zpráv při zápise
o smrti faráře a kanovníka Puchlera, dobrého přítele Vavákova
a jistě i neposledního jeho pomocníka a rádce ve vzdělání, 5 při
pojeným článkem „Posloupnost p.p. farářů skramnických“ (str.
143-9). Menší, ale vítané jsou článečky a zprávy o hradě Leštnu,
jejž byl Vavák shlédl při své návštěvě u syna Vojtěcha v By
střici (str. 103-4), o zákazu půlnoční mše sv. vánoční, jejž lidé
těžce nesli (str. 62-6). Při té příležitosti odsuzuje Vavák po
směchy nekatolíků, jakož i podobné při patentu o soupisu a vy
dání i kostelních předmětů z drahých kovů (to bylo na úhradu
nákladů válečných a již jako předzvěst blížícího se státního
krachu finančního); zaznamenává (str. 178-9)ipříležitostná jejich
„proroctví“ poválečná“ (nová varianta starých sympatií); jinak
není v této knize polemik náboženských a i to, co tu uvedeno,
byly spíše místní naivní řeči jednotlivců.
Z výpisků zpracovaných z novin jsou v této knize povši
mnutí hodny zvláště větší články o slavnosti v invalidovně
(str. 101-3), proklamace Karlova a císařova před válkou r.1809
(str. 125 a 133-8), o sňatku Napoleonově s Marií Ludvikou
(str. 18579), 0 návštěvě císaře a císařovny v Praze, kdy po“
tvrzen i dekret o zachování stříbrného náhrobku sv. jana Nep.
(str. 191-5), a „Veselé a smutné hody v Paříži“, 0 známém
neštěstí, kdy uhořela i ušlechtilá kněžna Pavlina Schwarzenberková
(200-2).
Hojnějest i drobných cenných zápisků všeho druhu: 0 za
vedení zemské obrany (a o bouři lidu při prvním odvodu v Pře
rově, viz str. 106-8), obitvě u Aspern (str. 140); další o vojně
nechce prý Vavák psáti pro zmatenost v novinách (str. 151-2);
o těžkostech svracejícími se vojáky, až násilností se dopouštějí
címí (str. 154 a dále častěji), kdy jeden „zlosyn“ iVaváka ne
spravedlivě udeřil— a to prý byla druhá rána, kterou obdržel
(str. 173), — výpočet, co dala obec milčícká na daních a mimo
řádných platech v roce 1809 (str. 174). A opět: O množství
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poutníků svatojánských, staroboleslavských (tam zvláště 0 pro
cesích z Čáslavě) a sázavských (tam byl Vavák r. 1810 a snad
prý již naposledy; str. 199), o nedostatku kněží (str. 100).
A opět: O smrti profesora Meissnera (str. 10), bibliotekáře
Ungara (str. 39) a vydavatele českých novin Krameriusa (str. 96-8);
Frant. F. Procházka stal se universitním bibliotekářem (str. 61),
Švenda posílá Vávákovi kázání 2 Mnichovic (str. 114), Rych
lovský vzkazuje mu pozdrav (str. 197). jsou tu zprávy o prvních
vydáních českého „Robinsona“ (str. 44), okalendářích (str. 61),
o kancionálu a písních Šimona Lomnického (115-6), o Rulíkově
„Učené Čechyi“ (str. 114), o Harantově „Putování“ (str. 126-7),
o „Historiívturecké“ (str. 180) a zmínka o českém vypsání
události v Rímě a ve Španělsku (str. 153).
A Opět: O kometě (str. 53), o pádu meteoritů u Stonařova
(str. 103) a u Stratova, odkudž poslal Vavák kousek i svému
stálému příznivci, kapitulnímu děkanovi Pingasovi v Budějovicích
(str. 110-1), o zemětřesení (str. 181), o drahotě obilí, ale bez
hladu (str. 93-5), o souženi s chrousty, myšmí a zvláště hou
senkami (str. 18, 99-100, 196, 199), o dobytčí kulhavce (str. 154).
Také lidé opět mřeli na horkou nemoc, kteréž podlehl i Va
vákův syn Václav a snacha Anna (str. 179, 181).
Za zvláštní zmínku stojí i Vavákova rada, čísti noviny
s mapou po ruce (str. 7), — a opět poukazuji, jak Vavák mlčí
o poctách nově mu prokázaných (viz v dodatcich o knihách
o něm napsaných nebo mu věnovaných). Přehled obsahu na
konci knihy poučí důkladnějí o tom, co zápisů uložil Vavák
i do této knihy, na jejímž konci slibuje, že „pokudž mu Pán
Bůh zdraví a živobytí popříti ráčí“, hodlá v práci své pokračo—
vati (str. 202). A uvážíme-li starostí, svízele a námahy tehdejší
doby, musíme přiznati, že je to jedinečná práce jedinečného
člověka — českého sedláka . . .
Uctivě děkuji opět všem, kdož mi na mé dotazy laskavě
a ochotně odpověděli, ač to bylo nejednou spojeno i se znač
nější námahou; jsou to podle postupu knihy P. T. pánové a
dámy: p. prof. Dr. jaroslav janáček, pí. prof. Dr. Libuše Schol
zová a p. vrchní komisař Dr. Ladislav jonáš v Praze, vd. p.
farář Antonín Hvízdal v Konojedech, vd.p. katecheta Karel
Trenkler v Hradci Králové, vd.p. P. josef Fiala 0. F. M. Conv.
v Praze, vd. p. farář jindřich Drkoš ve Vrbíci, vd.p. děkan
Antonín Drašner a p. měst. kronikář František Pokorný v Sad
ské, vd.p. děkan josef Navrátil v Probluzí, vd.p. farář jan Hou
dek ve Vyšehořovicích, vd.p. děkan Václav Davidek v Kolíně,
vd.p. farář Vojtěch Láska ve Zlunicích, vsd.p. vikář a děkan
František Šimek v Dráchově, vd. p. děkan Karel Koděra v Pla
ňanech. -j- vsd. p. vikář a děkan Msgre. Antonin Svoboda v Písku,
vd. p. farář Karel Naxera ve Skramníkách, vd. p. katecheta josef
Vojáček v Lysé, vd. p. děkan František Kahoun v Mnichovicích,
p. starosta S. Fajman v Pátku, p. odbor. rada Dr. Ivan Honl
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v Praze, vsd.p. vikář a děkan Alois Dostál a p. profesor a
měst. archivář Dr. František Skrdle v Čáslavi, vd. p. farář josef
Hach v Hořelicich,vd.p. farář Josef Poustka vPoříčanech, vd.p.
administrátor František Ludvík v Prčici, vsd. p. vikář a farář
Václav Gráf v Přistoupimi, vd. p. vikarista Rudolf Fridrich v Praze,
vd. p. kaplan a profesor P. jaromír Petržilka O. Crucig. v Kar
lových Varech, p. redaktor jaroslav Červený v Kutné Hoře,
vsd. p. arcib. konsist. sekretář František Tischer v Praze, p. vládní
rada Dr. Miloslav Nedoma v Praze, p. kniž. liechtensteinský
lesmistr Ing. Dr. Artur Balzar v Uvalech, vd.p. děkan František
Hruška v Staňkově, p. profesor jan Kubišta v Praze, pl. odbor.
lékařka MUDr. Jarmila Hellichová v Poděbradech, vsd. p. vikář
a děkan Msgre. František Melich v Chomuticích, vd. p. děkan
josef Smath v Uhlířských janovicích, sl. Marie Vaváková v Míl
čicích a p. úředník banky Slavie Iosef Procházka v Praze, jenž
mi ochotně pořídil fotografický snímek obrazu Puchlerova.
Maje vysloviti uctivé díky i P. T. pánům správcům a úřed
níkům pražských knihoven a uměleckých sbírek, jichž některých
jsem opět v hojné míře užíval, pietně vzpomínám především p.
ředitele knihovny Národního musea Dr. josefa Volfa, jehož nám,
bohužel, nečekaně odvolala smrt od jeho plodné a záslužné
práce. V téže knihovně s největší blahovůlí (z které se těšim
a vděčně z ní těžím již od první knihy Pamětí) vycházel mi
opět vstříc p. vrchní bibliotekář Dr. Antonín Dolenský. V Ná
rodní a universitní knihovně p. generální ředitel Dr. jan Emler
vlídně mi dovolil reprodukovati řadu rytin z tamějších sbírek.
p. rada Dr. Emil Cernay opravdu obětavě mi je vyhledával a
p. vrchní komisař Dr. Ladislav jonáš (však i jeho choť, pí. Dr.
Stanislava jonášová-Hájková,) neustal ve své neúnavné přátel
ské péči a pomoci při tomto díle. A na Strahově, odkud nej
více čerpám, Opět vsd.p. převor a bibliotekář P. M. Vít Hůlka
z knižních pokladů bílého Sionu půjčoval mia užití usnadňoval
tak dobrotivě, že nevím, lze-li nad to více. ] ctih. p. Petru
Soukupovi, tamnímu klerikovi, srdečně děkuji za milou a vita.
nou mi úslužnost.
Všem tu jmenovaným laskavým příznivcům a pomocníkům
svého — vlastně Vavákova — díla vzdávám díky uctivé a nej
vřelejší.

Nakonec prosim vážené čtenáře, aby si opravili tři omyly
v textu (str. 165, 171 a 181), jež mi nedopatřením, bohužel,
zůstaly v rukopiSe a jejichž vytištění jsem již nemohl zabrániti ;
jsou tu uvedeny v „Dodatcích a opravách“ na str. 222.
V Praze 16. září 1938.

jindřich Skopec
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[l] Kňllha RoleCžnlCh PaMětl
Pro PřáteLe ! pro Dětl [1807].1)
Co se děje za dnův našich,
věztež to v budoucích časich.
Kdo spisuje a schovává,

_

s potomky svými rozmlouvá;
tak jako vždycky 2) živ bývá,
jméno jeho nezcházívá.
Nevěděti, co se kdy přihodilo,
jest vždycky dítětem býti. (Besoldus.)3)

Viditelné a citlivé příhody časův sluší každému psáti; neb
každý přítomnik cítí a každý potomek potřebuje. — Frant.
jan *) Vavák Milčický a od roku 1794 5) obdarovaný měštěnín
plzeňský.
[2] Předmluva. Paměti hodné rozličné příhody, jak domácí,
tak přespolní, výtahy 6) z některých patentů, ") cirkulářů a jiných

vrchnostenských poručení, cenu obilnou každého měsíce, někdy
1) Letopočetní věty a verše (chronograrn, chronostichon, u Vka —
t j. u Vaváka ——chronographicon,) opisují pro zachování letopočtů
věrně, jen rozdělovací znaménka upravuji. — *) R, t. j. rukopis, obyčejně
(dále nezaznamenávám): spissuge, Spissy, Rukopissu a pod. R: wzdicky. ——
3) Krištof Besold, autor přemnoha děl právnických, dějepisných i boho
slovných, zemřel r. 1638 v lngolstadtu. Samozřejmě cituje Vk odněkud
z druhé ruky. Kořínkovy „Paměti Kuttno-Horské“, Vkovi velmi dobře
známé, mají na rubu titulního listu týž výrok („Nevěděti, co se před
tím, nežlis se narodil, zběhlo, toť jest vždycky dítětem býti“), správně
však připsaný Ciceronovi „Ad Brutum“, t. j. ze spisu „Orator ad Brutum“,
kdež zní: „Nescire autem, quld ante quam natus sis acciderit, id est
_semper esse puerum“. O dávné oblibě výroku toho svědčí na příklad
i rukopisný jeho zápis ve vzácném — pro mnoho současných doplňků —
výtisku Veleslavínova Kalendáře historického z r. 1590 v knihovně stra
hovské (na prvním listě za předmluvami) a rázné jeho zpracování v prv
ním dvojverší latinské oslavné básně „císařského poety“ Sal. Frencelia
z Fridenthalu, otištěné tamže na rubu titulního listu: „Ignare, dies quíd
nostros ante sit actum, -—Est, nil plus brutum quam didicisse pecus“

(NeznatiŘ
se stalodjtetem
před naší
dobou, jest
nic víc než(dále
nejapné
stádo).R :cowzdicky
.. .Bessold
us. nevěděti
— ') R obyčejně
ne
znamenám): Ján. — 5)Rom lem: 1792.- O plzeňském měšťanství Vkově
viz Pam. III-l, str. 119 a 11-4, str. 49. R: Plzensky — ') Wegtahy. —
7) R obyčejně (dále neznamenám): Pattentu.
Pamětí Vavákovy V.

l

2

2krát i 3krát, jak připlácelo aneb spadovalo, a jiné mnohé
potřebné každému člověku věděti věci:
Začal [j]sem nejprve pohromadě 1) psáti v roku 1770 a sice
na archy na 4ro složené, ale nevázané, a takž jest 2) popsáno
archů nevázanýchz3) Za rok 1770 archů 3, 771 4, 772 1,
773 l, 774 2, 775 5, 76 2, 77 3, 78 3, 79 7, 1780 4, 81 5,
82 31, 83 9, 84 15, 85 14, 86 9, 87 11,88 11, 89 12, 1790
12, 1791 11,92 8, 93 5, 94 6, 95 6, 96 10, 97 4, 98 6, 99
8, 1800 13, 801 7,4) _ všech 248 archů. Ty jsou r. 1813
svázané do 35) dílů a sice !. díl od r. 1770 do 17835) má
archů 80, II. od 17847) do 1790 má 84, 111.od 17913) do
1801 má 84. IV. díl od 18029) do 1806, svázaný v kůži, V. od
1807 do 1810, svázaný v papíře, VI.od 1810 do 1814, sváz[aný]
v papíru, Vll. začínám 1814 měsíce máje.
Nato roku 1802 začal [j]sem psáti do knihy 10) vázané,
v kteréžto také vypsal [j]sem vojnu sedmiletou pro památku,

o nížto mnohé věci již od té doby sepsané i výtahyu) ztehdej
ších novin zachované jsem měl a mnohé věci i sám viděl; to
aby nezhynulo, v jeden obšírný spis [j]sem uvedl. 12)
Nyní do této knihy od roku 1807 psáti začínám; ta pře
dešlá kniha má v sobě od r. 1802 do r. 1806 za 5 let.

1) R obyčejně: po Hromadrě.

— S_)V R častěji zkratka:

ět. —

počet archů
v každém
roce- iarchu“
odtud vše
tohoto
odstavce
3 1Následující
soupis
„za Rok
jest ažv do
R konce
ve dvou
sloupcích.
—
jest pozdější Vkův přípisek. Totéž viz i v Pam. 1114, str. 26 a IV, str.
176 a 178.— 5)U Vka časté číslice římské měním, kde je to vhodnější,
v arabské.
') Velmi
často píše
Vk je
letopočty
zkráceně
někdy
též s —
čárkou
nad číslem;
v tisku
obyčejně
doplňuji.(783,
— ")790
R: atd8.3),
17
R: 790. — ') R: 1801 do 807. — “') R obyčejně (dále neznamenám).
Kniha, Knjhárna. — ") R: Wegtahy — ") Pam. IV, str. 812.

Rok 1807.
[3] Pokoj Pána našeho ježiše Krista budiž se všemi námi!
Amen.

,

.

Den RokV NoWeho: Ráno Mraleo,

Sňllh, WeLkl

Wlltr a bez SLVneCžne Gasnosťl ObLaCžno [1807].

Tohoto RokV erňl

Den LeDna bIL ,StVDenl, Wlětrnnl,

Wezkrz neWesseLI, KaLno ObLaCžnI [1807]. — Tak každého
roku první den skrz chronographicon v mých předešlých spisich
napsán jest.
Celý měsíc leden počasy mírné měl; mrazy nebyly veliké,
ale cesty přeci 1) asi 14 dni dobré byly, že [jlsme mohli i do
lesaz) jeti i taky hnůj na pole vyvážeti.
Na začátku ledna obilná cena: Pšen[ice] 11 zl. 30 kr., 3)
žito4) 10 zl. 30 kr., ječmen 7 zl., oves 5 zl. 30 kr., někde
45 kr., sena 1 cent[nýř] 2 zl. 30 kr.

_

ltem v prvních ledna dnech Rusové a) a Angličané 6) oblehli
po moři město Benátky vla[š]ské.7)
Bonapart, francou[z]ský císař, Turka namluvil, aby od Rusů
odstoupil, a to sice hned v prosinci a) r. 1806; a tak Turek
již více okolov Konstantinopole 9) Rusům plaviti se nedal, an
prve z moře Cerného vedle samého města po Helespontu na
moře Prostředzemni (Mare mediterraneum) se plavili & odtud
k Sicílii i ke všem evropským10)přístavům itaké k Benátkám 11)
přistáti mohli. Oni též několik ostrovů na tom moři již v své
moci mají.12
[4] Nechal tedy Turek skrz Valachii a Moldavii a Sirmiiw)
Rusy maršírovat do Vlach po zemi proti Francouzům, ale nyní
všecko zastavil a ruskému císaři 14) vojnu vypověděl a posla
“*)R: pdsv. — 1) R obyčejně (dále neznamenám): Lessa. — J) Pro
zl.-kr. jsou v R obvyklé značky. — *) R obyčejně (dále neznamenám):
Zitto. — 5) R (rovněž tak): Russowe, Russky a pod. — “) R obyčejně:
Engličane. — 1) Snad zpráva ve 4. čísle Nav, t. j. Kraméryusovy „Cýs.
král. Wlastenské Nowiny“, o nichž viz Pam. lV, str. 4, pozn. 4 a zde
v dodatcich. — s) R obyčejně (dále neznamenám): Prasyncy. — “) R oby
čejně: Konsstantinopole. Nov: Konstantynopol. - “) R: Prostřed Zemnj
. . . mediterranaeum . . . Ewropegskem. — ") R: Benatkum. — 1') Nov
č. 7 a dále. Někdy je těžko přesně doložiti, ježto Vk zprávy z Nov
spojuje po svém. — l=*)Vkův mylný přídavek. Srěmsko (Sirmien) patřilo
tehdy již k Rakouski. — ") Alexander I. vládl r. l801 až 1825. V Tu
recku byl tehdy r. l76l až 1808 Selim Ill.
*
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ruského, p. ltalinského,1) do Sedmi věžíz) zavříti dal; ale
26. prosin[ce] francou[z]ský posel 3) zase ho vyžádal a on na
anglické 4) admirální lodí z Konstant[inopole] odjel.5)
18. ledna 11Pikočinu [?] 6) v pruském Polště bitva ]. mezi
Fran[couzi] & Rusy 7) se strhla, kterou noc přetrhla a vítězství
pochybné zůstalo. Dne 25. ledna v pruské8) zemi u Mohrun
geng) 2. bitva a tu fran[couzský] jenerál Pactod [?] Rusy pře—
mohl a jich 1200 pobil a 300 zajal 10) a tuf Francouzové chutí
do Rusů nabyli.
Ku konci ledna Francouzové, majíce sobě připojené Ba—
vory a Sasy,“) dobyli město Vratislav v Sle[z]sku; pevnosti
Kozel, 12) Svídnici a Silberberg oblehli.
Obilná cena zde: Pšen[ice] 12 zl., žito 11 zl., ječm[enj
7 zl. 30 kr., oves 5 zl.
Měsíce února od 1. až do 11., celých“ 10 dní a takměř
i nocí, mezi Rusy a Francouzi krvavé přeháňky a šarvátky
trvaly, 13) ani oboií "nechtěli ustoupiti; dne pak 8. února u Krá
lovce neb Kónigsberku přehrozná bitva se strhla, v nižto ruský
vůdce jménem Ben[n]ingsen“) nad Francouzi šťastně 15')zvítězil,
tak že jich až na 40000, ano ještě více jiní praví, položil,
108 kusů") dostal, též maršála Massenu,17) prince Murata 18) a
Eugena prince w'úrtemberského 19)zajal[!] ; Bernadot[te] a Neyřo)
1) Andrej jakovlevič Italinškij, archeolog. lékař a diplomat ruský,
tehdy vyslanec v Cařihradě. — 2) Sedm věží (R: 7mi Wiěži), _ledi Kulle,
starobylá tvrz a státní vězení v jižním cípu města. Nov č. 7. — 3) Fran
cois Horace Bastien hrabě Sebastiani, tehdy Napoleonův generál a vy
slanec v Cařihradě: Nov č. 8: „pan Ssebestyany“. R obyčejně (dále:
neznamanám): Possel, possylati & pod. — ') R: Englicke..-.Konsstant.
— 5) Nov č. 8. — 5) Tamže: „podle řeky Narvy u Pikočimu“ (R: Pi
kočjnu). Nesprávné; myslí se snad město Tykocin nad řekou Narvou
v tehdejším ruském (nikoli pruském) Polsku. — 7) R: Russami. — H)R'
obyčejně (dále vneznamenám): Prusske, Prussowe a pod. — “) U Králov
ce. R: Mohringku. — 10) Nov čís. 8. Dle PO, t. j. „KaiserL Kóniglich
priv. prager Oberpostamtszeitung“, str. 104: „Brigadegeneral Pactod.“
R: Paktod. — ") R obyčejně (dále neznamenám): Sassy, Sassky a pod..
— 12) Kozlí, Cosel. Zprávy stále z Nov č. 8. R: Silberbergh.

--_—
1“) R;

trwaly, Obogi nechtice . . . Kónigsperku. — H) Levin Aug. Theofil
šlechtic Bennigsen (též Benningsen), ruský generál jízdy a tehdyvvrch..
velitel, odvr. 1813 (po bitvě u Lipska) hrabě. — 15)R obyčejně: -Sstiasr.ě
. . swjtiezyl. — 16)R obyčejně (dále neznamenám): Kussu a pod. —
17) André Masséna, tehdy Napoleonův maršálek, od r. 1808 vévoda z Ri—
voli. od r. 1810 kníže z Esslingen. —- ll*)Joachim Murat, Napoleonův

maršálek, manžel jeho sestry Karoliny, od r. 1806 velkovévoda bergský,
od r. 1808 král neapolský. R: Mirata. — m) Eugen Frid. Jindřich vévoda
wiirtemberský byl tehdy generálem pruským a jeho syn Eugen Frid.
Pavel generálem ruským. R: Evgena . . . Witemberskeho. — “* ean
Bapt. jules Bernardotte, Napoleonův maršálek a od r. 1806kníže z Ponte
Corvo. R. 1810 adoptoval jej švédský král Karel Xlll., po jehož smrti.
r. 1818 stal se sám králem švédským &norským pod jménem Karel XlV.
jan. - Michel Ney, tehdy maršálek a vévoda z Elchingen, „
kmže Moskevský. Viz Pam. lV, str. 167 a 168. R: Nay.
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jenerálové, mají být zabiti. [!]1) Dosavad hlavně ta bitva ani
v novinách dopovězena není.
9. února posel krále perského, 2) mirza3) Mustafa jménem,'
přijel do Vídně a dne 16. toho odjel do Polska k francou[z
skému] císařif) Co by jednal, jest ještě neznámo.
[5] Dne 16. a 17. února zase Rusové u města Varšavy
nad Francouzi zvítězili, vůdcem byl jenerál Essen;5) více nic
noviny nepraví.“)
.
Dne 12. února, 1. čtvrtek postní, koupila obec chotouňská
kapli svatého Prokopa od jistého Antonína7) Gottwalda za

300 zl. a to v zámku poděbradskémf) Stojí na gruntě toho
dvora a na tom místě, kde se s[v]. Prokop narodil roku 979,9)
a nyní jest skrze prodaje a koupě a malou horlivost od toho
dvora oddělená. Což zvláštního 10) vypsání potřebuje a já taky
takové učiniti a všecky držitele toho dvora i jeho proměny 11)
a prodajné sumy12) až přes“) 200 let vypsati míním. když ze
zámku poděbradského starší držitele z knih 14) pamětních vy—
hledám a dosáhnu.15)
16. února, v pondělí, k tomu oumyslu byla v té kapli mše
svatá a „Te Deum laudamus“ na poděkování Pánu Bohu, že
již aSpoň po mnoha letech jistého a' nedravého držitele ta kapla
dosáhla. Ačkoliv jakořka odřená jest a k pádu se schyluje.
Přidám:

Svatý Prokop po boji odpočívá
a v své kapli v Chotouni1“) takto zpívá:
Prost gseM oD LotrV LapaglClCh [1807].
Pokudž živ budu déle, 17)
vypíšu všecko směle.
"

Den třlnáCteho Vnora Měl. tele

Cžas [1807]. _

Item

též: Na Den HroMňlC blL tepLeg Cžas V nás [1807].
Obilná cena po hromnicích: Pšenjice] 11 zl., žito 10 zl.,
ječmen 7 zl., oves 4 zl. 30 kr., seno 3 zl., hrách 12 zl.,
proso 13 zl.
Dne 5. února přišli sem vojáci pěší od regim[entu] Vogel
1) Vše podle první, zcela mylné zprávy v Nov č. 9. Krvavá bitva,
zvaná přesněji podle města Eylau (jílové) u Královce, zůstala bez ko
nečného výsledku; Rusové ustoupili a Francouzi jich nepronásledovali,
majíce oba ztráty veliké, oba však si vítězství přičítajíce. Zmínění ge
nerálové ani nebyli zajati, ani nepadli. R: dosawád (tak obyčejně; dále
neznamenám)
dopowězená. — z) V Persii panoval tehdy Feth Alí. —
“) Titul perských princů, učenců a pod. '— ') Nov č. 9. — 5) Petr Ki
rílovič hrabě Essen, ruský generál. R: swjtězyly. — “) Nov č. 10. _

1) R: Chottauňská...gisteho

N. Gottwalda. — a) Pam. IV, str. 102. —

“) Nepřesná tradice. — 10)R: wzlásstnjho. — ") !( obyčejně (dálevne
znamenám): Proměnny. — 12)R (též tak): Summy. — 1*)R častěji: ps.—
1") R: Kněch. — 15) Viz tu v r. 1808 od str. [103]. — 1") R obyčejně

(dále nezaznamenávám): Chottáuň, Chottauňská. — 1")R: Spjwá . . . delle_
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sang — prv býval Franc Kinský, 1) -— kcrrpaníe Koppř) Dne
17. odešli do Sadskéa) a. sem přišla jirá kcrrraníe Cenalt)
a s nimi p. obrštlajtnart Málek,5) z Kolína rcdič; ](Ží u Vozátůř)
[6] Z novin (měsíce ledna): Rusové, majíce cd Turka \ojnu
vypovězenou, hned po vypovězení v Moldavě u Bukarestu7)
na 2000 Turků uhodili, je porazili, a kteří do toho města utekli,
tam je po ulicích i v domích mordovali. Kníže valašské Ypsi
lanti, 8) jehož sice Valaši hospodářem 9) jmenují, na jeho vla

dařství dosadili, jenž prv od zbouřenýchTurků

vyhnán byl;

čehož Valaši velmi vděční jsou.10)
Ku konci ledna; Rusové ke KonstantinOpoli zbrojně táhnouce
u Vidina 11) na 1000012) Turků uhodili a z nich 8C00 pobili.13)
Ve Vlaších k francou[z]ské armádě rrají dát Spanělové
25000 lidu a Neapolitáni tolikéž, zde pak v říši tiu) r.oví cd
franc[ouzského] císaře udělení králové, bavorský, wůrttemberský,
westfalský a saský,15) též do Polska, Slez[s]ka a Prus své lidi
a střelbu “ustavičně posílati musejí.16)
Ze Slezska sem přicházející lidé praví, že iam taky Fran
cou[zové] mladý lid pod zbraň tercu a jej k dobýiání měst
a do bitvy napřed ženou. Švýcařin) také recco lidu Fran
couzům dáti maií. Kamkoliv Francouzové příjem, v dobytku,
obuví, suknu a košilích neb plátnu nesnesitelné darě ukládajiÁs)
Ku konci února časy byly mírné a deštivé, Labe dostalo
velkou vodu; proto však

na den svatého Matěje
mnohý hospodář již seje. 19)
1) Ludvík svob. pán Vogelsang, podmaršálek a tehdy divisní velitel
v Praze, byl od r. 1805 majitelem českého pěšího pluku 47. (před tím
Frant. Kinský), jenž měl velitelství v Kolíně. Vojáci měli výložky oce
lově zelené, knoflíky bílé. R: Wchinský. — *) František Kopp z Herren
holdu, kapitán—poručík (Capitaine-Lieutenant), setník 2. třídy, u téhož
pluku. R: Comp: Koph. — =) R: Sadsky. — 4) VavřinecCanal z Ehren
berku, setník, hejtman (Hauptmann) R: Comp: Kanáll. — 5) Augustin
Maleck, podplukovník (Oberstlieutenant). R: Obrsst Laitenant.— “) Pam.
IV, str. 60. — 7) V Nov též tak. Bukurešt. — 3) Ypsilanti Konstantin,
syn Alexandra Y., roku 1805 v Cařihradě popraveného (Nov str. 58),
po míru tylžském usadil se v Rusku. R: Walasske Ipsilanty. -—t') Hospo
dar, starobylý titul knížat valašských a multanských. — 10)Nov c. 8. —
") R: Konsstantinopoli

. . . Widjna.

— 1=) R: 1000. — 13) Nov č.8.

R pravidelně: Spanielowe. — „) R obyčejně (dále neznamenám): tij. —
la) V Bavořích Maximilián i., ve Wiirtembersku Fridrich ]. Westtalské
království zřízeno až po miru tylžském v červenci 1807 a ustanovil tam
Napoleon králem svého bratra Jeronýma. Vavák tedy myslí snad velko-—
vévodství bergské, vzniklé z míru prešpurského r. 1806, jež odevzdal
Napoleon svému švagrovi & maršálkovi ]oachimu Muratovi, o němž tu
zmínka na str. 4. V Sasku byl král Fridrich August 1. R: Wittembergsky.
— ") Nov č. 9 a dále po různu. -— ") R: stegcaři
. . . Kam koliw
(tak obyčejně). — ") „Snad z Nov str. 27. — ]9) Poslední asi čtvrt
stránky prázdná. R: Mathege.

Rok 1807.

7

[7] Na začátku března valně začali [j]sme síti jarní obilí,
ale 6. a 7. byly tvrdé mrazy a nato mezi 8. a 9. napadlo sněhu
na 3 prsty a tak [jjsme musili přestati.
Francouzové a s nimi Bavoři a Sasové po dobytí Vra
tislavě až ke Kladsku 1) se pouštěli, ale po té bitvě u Kónigs—
berku a Varšavy zase odtud k velké své armádě.;íodtáhliř)
Můj čtenáři! Když tak zde zase nějaké, 3) ač jen malé
a krátké zmínky o té francouzské dosavad trvající vojně začínám
psáti, věz, že [jlsem v předešlém rukopisu taky takové dělal
a krátce velmi, co pamětí hodného, vypsal a to sice z novin,_
z kterých že taky pořádně a jak sluší, psáti možné není, tí,
jenž je čtou, říci mohou; nebo něco někdy za jisté a zas po
druhé 4) za klam prohlašují. Aniž jest se co diviti, nebo v ta
kových časích a vojenských vichřicích nemůže všecko pořádně
jíti. jeden každý hlavní příběh má mnoho a rozličných hlasůf)
z těch chce-li kdo nějakou pravdu vyzvědětif) musí dlouho
čekati a 2, 3 i třebas čtvery noviny přečísti. Při tom, když tyto
příběhy čísti budeš, chceš-li své7) myslopatření utišiti a vy
jasniti, zaopatř sobě mapu té země a krajiny, v nížto válka se
děje, a tut ta 3) místa, o kterých čteš, také spatříš.
Z novin N: 11. Vojenský řiditel anebvjenerál zbbuřených
Srbův, jenž pod tím již známým jiříkem Cernýmg) proti tu
reckému dvoru již dávno povstali, s ním až dosavad válčí a mě
síce [ledna] 10) Bělehrad řecký, jenž v krajině srbské aneb Sirmii
leží, mocí dobyli, nyní [8] tentýž bělehradský řiditel, jehož jméno
se nepřipomíná,11)všecky židy z Bělehradu, odkudž jich 200 vyšlo,
i z celé Sirmie aneb z té srbské krajiny na věčnost vyhnal,
kteří do Uher a Volhar aneb do Bulgarie a jinam se rozešli.
Příčina se neklade.
Tí zbouření Srbové pod správou samého jiřího Černého
pevnost Šabac,13) kterou od 25. ledna dobývali, dne 5. února
na kapitulaci dobyli a Turky bez zbraně ízboží: propustili.
U Cemého moře ruská armáda na 40000 shromážděná13)
proti Turkům stoji.
'
Z Londýna zpráva jde, že, pokudž se Turek zase s Rusy
nesmíří a jim pokoj nedá, z jara veliké anglickém) loďstvo na
moře Prostředzemní vyběhne a tam na ostrovích i v Egyptě
1) R: Gladsku . . . Kenigsperku. — 2) Nov č. 9. — 3) R: negake.
— 4) R: netco . . . podruhy . . . Klám. — s) R obyčejně (dále nezna
menám): Hlassu. — “) R: negakau . . . wyzwěditi. — 1) R: twe Mislo

patřeni . . . Mappu [tak obyčejně, dále neznamenám]. _ a) R: ty. —
9) Karaďordě (t. j. turecky: Černý Jiří) Petrovič, vůdce srbského odboje
proti násilným janíčárům a pak proti turecké nadvládě vůbec. — 1")Dle
Nov „č. 6. V R pro jméno měsíce je mezera.

— 11) Z Nov č. 6: „Nej

vyšší generál jiřík Černý zprávu nad srbským vojskem v Bělehradě
generálovi Mladinovi Milanovičovi poručil.“ R obyčejně: ten týž. -—
") R:_Sabač. (Novz Zabač.) — ") R obyčejně: schromážděná. — “) R:
Londma . . . Englicke . . . Englickeho.
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turecké panování zhubí a přetrhne. Také 200000 anglického
lidu ve zbrani k jarnímu tažení cvičili se má
Pevnost Stralsund, při moři Baltickém odtud na západ
ležící, Švédové hájí 1) a Francouzové dobývají.
Dne 8. února v pruském Polště u Jílova (Eylau) bitva mezi
Rusy, s nimiž i Prušané spojeni byli, a Francouzi strhla se.
kteráž velmi hrozná a krvavá býti měla, ale ještě zcela vypsaná
není; jenerála Corb1no,2) adjutanta císaře iran[zouzského], koule
ve dvi prerazila [?] maršálovi Augereaua) ruku uraz11a[|] a
maršálek Lannes 4) smrtelně raněn ['] 5)
Dne 9. toho zas nová bitva býti měla, ale o té ještě nic
se nehlásí. Item od francou[z]ské armády mnoho vojska, jak
sprostých, tak oficírů, sem tam odchází.
Dne 4. března bavorský princ, u Prušanů zajatý, v městě
a pevnosti Kozlu umřel, jsa v jedné šarvátce raněn a zajat.“)
Tu pevnost Fran[couzové] a Bavoři dobývají.
[9] V té bitvě u jilova císař Napoleon v velikém nebezpe—
čenství smrti byl a v té bitvě taky, ale s velikou ztrátou 7)
svého lidu, prý zvítězil. Rusové město Královec aneb Kónigs—
berg osazené mají.
Dne 18. února fran[couzský] jenerál Trulic [?] město pruské
Neugarten [?] šturmem dobyl a tam 138 Prušanů zajal. Císař
Napoleon nyní v Liebstadtus) bytem jest, ale brzce do Oste
rode přeložiti se míní, což oboje v Prusích leží.
16. února franc[ouzský] jenerál Savary 9) u městečka Ostro
lenky na jenerála ruského Essen 10)udeřil a jemu 8 kusů, 2 pra
porce a 1200 lidu zajal a mnoho prý pobil. Dle jistých zpráv
ještě nikdy ve všech bitvách a porážkách tolik francouzských
oficírů a jenerálů nepadlo, jako teď dne 1., 3., 6. a obz[v]lášté
8. února.
Dne 3. března do Frankfurtu nad Mohanem 11) prvních
1) R: stegdowe
hágegí. — =) Claude Louis (etc.) Corbineau, od
r. 1806 generál, zemřel 8. března 1807. (Dr. Lad. Jonáš) Ijeho bratr
]ean Bapt. ]uvenal byl generálem. R: Eulau . .Korbjno . . dwy. —
=*)Pierre Francois Charles Augereau (R i Nov: Ožero), Napoleonův
maršálek a od r. 1805vévoda z Castiglione. Tehdy raněn vrátil se domů,
po několika letech však vstoupil opět v činnou službu. Za mlada dobro—
druh, dal se naverbovati i v Praze k vojsku, záhy však opět uprchl do
ciziny. — 4) Jean Lannes (R: Lán), Napoleonův maršálek a vévoda
z Montebello od r. 1804. Dle č. 1_2. Nov tehdy onemocněl, roku však
již následujícího opět bojoval ve Spanělsku. R. 1809 těžce raněn v bitvě
u Aspern zemřel ve Vídni 31. května. ——
5) jak opět vidno, jsou zprávy

v Nov (vybírané vydavatelem asi právě jako „novinky“) zmatené &často
nesprávně. Nelze mi vše opravovati. — ') Odtud dále z Nov č. 11.
Bavorský korunní princ Ludvik, velitel bavorského vojska. Zpráva o něm
mylná. — 7) R: stratau . . . swjtiězyl . . . Kónigsbergk. — a) R: Nai
garten .
Lippstattu. .Sawari. — 9) Anne jean Marie René Savary,
generál a tehdy místo onemocnělého maršálka Lannesa velitel jeho sboru,
po bitvě u Friedlandu vévoda z Roviga; též Napoleonův diplomat a od
r. 1810 policejní ministr. — 10)Str.5 , pozn. 5. — “) R: spráw . ..
Megnem.
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zajatých 409 Rusů a spolu Prušanů přivedeno bylo, a jsouce
velmi otrhaní aneb v šatstvu zedraní, přeci 1) jen pod širým
nebem noclehovati musili.
Dne 20. 2) února umřel v městě Fuldě v říši profesor 3)
Meissner, Sas, 4) jenž taky v Praze několik let profesorovalř)
Dne 15. března, jenž jest neděle Smrtná, po pěkném 6)
předešlém sobotním dnu veliké studeno, větrno, deštivo a po
poledních sněžno -— a tak samá nepříjemná slota.
[10] Vinš k svátku s[v]. josefa7) do Českých 3) Budějovic
jeho Důstojnosti panu josetu Pingasovi, tamnímu kapitolnímu
děkanovi, 9) poslaný:

K SLaWneMV SWáth

sWateho lozeffa,

Tež [ W ňllže DeLsslI Cžasl a Letta [1807]

Pokog božll, zDran

Wlborne, MlsLe VtIěChV Vsta

WlCžnaV [1807],
Wesskere SLaWne BVDIegoWske ClrkWe MlLLe a
LaskaVe Ržllzeňl [1807]
A

Teto SeDMě bIěžICl
PřeCžekáňl TlěssICl [1807],
Tež Letos SpLňlěňI toho,
NaCž Cžeká NároDV Mnoho [1807],
totiž, že Bonapart
Má Dost, Co ChCe, a neVžllge [1807], _

MlLoereCžně a anno Cthně přegj [1807].
]11] Vysoce důstojný v Kristu otče a pane, příteli nej
milejší, nejlaskavější, nejupřímnější!
Když již od 10) stvoření světa 759, potopy 714, narození
Pána našeho 258, základu vlasti naší 166, základu v ní pravé
víry 127, uvedení prvních bludů 57, vyplemenění jich 26, uve
deni nových 3, základu říšského 11) císařství 143, narození nej
vyšší hlavy církve 9, rakouského císaře 5, francouzského 5,
pronásledování od něho národů 2, — samých sedmilz) již
minulo:
1) R: předsy. — *) R i Nov: 10. PO str. 109 správně:

20. —

3)Rvobyčejně (dále neznamenám): Professor, Professorowal. — *) R:
Maysner, Sax. Nov č. 11, str. 44: „Dne tho umřel v Fuldě Pan Pro
fessor Meissner, předtím Professor na vysokých školách Prazských.“ —
5) August Gottlieb Meissner, německý spisovatel povídek a j., byl na
pražské universitě profesorem estetiky a literatury v letech 1785-1804.
_ s) R: pěknym předesslym . . . slotta. — ") R pravidelně (dále nezna
menám): jozeffa. — a) R obyčejně: Cžechskych . . . Pingassowi. —
9) Pam. IV, str. 5. — llo) „Od“ je v R po straně společné, jednotlivá pak
udání časová (po způsobu tehdejších kalendářů sestavená) jsou pod
sebou v sloupci. Co do bludů je to míněno od Husa, od Bílé hory, od
Josefa ll. Data nechávám bez kontroly. — 11) R: Ržjsskeho . . . Ney
wisssji. — ") T. j. sedmiletí.
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Ta letošní 7m
budiž k šfas[t]ným vzhledům!
Požehnejž ji, Pane náš,
jenž všecko v svých rukou 1) máš
a všech lidí srdce znáš.
V té letošní sedmi,
Bože, na nás vzhlédni,
pýchu 2) k zemi sehni,
dej nám pokoj přední!

RaCž Dát Pokog, HospoDlne, za íeChto DnV nasleh
[1807]!
Dle prošlých roku 1806 c. k. patentů, že ku pomcci vy
hlazení bankocedul bude se všecko kostelní i domácí stříbro
a zlato cejchovati a od toho každého letu 12 krejc[arů] platiti,3)
dne 9. února v Budějovicích takové věci se znamenaly _ oni
praví 4) puncovaly — a vyplácely, dle čehož sám kostel tamní
katedrální s[v]. Mikuláše dal od téhož puncování 1099 zl..sám
tamní pan biskup 5') 291 zl., pan probošt 6) 30 zl., pan děkan7)
14 zl. 24 kr., pan vicarius generalis 5) 83 21. mimo jiné 9) ka
novníky [12] a kněží. Nebrali pak od téhož puncování žádné
bankocedule, jen samé dvacítniky a sedmnáctníky a jiné stříbrné
a zlaté peníze, dukáty, tolary etc., a sice sedmnáctníky na váhu,
dle které jen po 15 kr. se odvedly, sedmíky za 6 kr., dukáty
a tolary podle té nejstarší láže.10) Kdo pak takových peněz
neměl, musil nějakou svou stříbrnou nádobOu Vjplatiti, kteréžto
takové nádoby prubírovali a podle jakovosti stříbra v menší
neb větší ceně brali; ale za štempl od jakéhokoliv, třebas dost
špatného, stříbra stejně po 12 kr. cd 1 lotu dáti se musilo.
Kdo pak přece bankocedulemi 11) vyplácel, tak musil na“ fant
naproti 100 zl. za 240 zl. bankocedul složiti, které'v čase,když

stříbrné peníze odvede, zase má zpátkemn) dostati.
Ačkoliv se v tom městě mnoho stříbra v rozličných ná
dobách odvedlo i od duchovních osob,13) však přeciu) na sa
mých stříbrných penězích od samých p. p. měšťanů sešlo se
6200 zlatých. Pane Bože, rač dáti, aby to naší milé vlasti a celé
rakouské monarchii bylo k dobrému!
1) R: sstíásnym . . . rukauch. — *) R: Pegchu. — 3) Patent z 20. srpna
(mimo jiné prostředky pomoci znehodnoceným bankovkám bude i taxa
na zlato i stříbro). Nato vydán 21. téhož cirkulář (i další pak) s pra
vidly nového puncování předmětů z drahého kovu. R: Baňko Cedul. —
4) R: prawěgi . . . Kathedralnj. — 5) Hrabě jan Prokop Schafgotsche.
— 6) Albert Hegenmůller svob. pán z Dubenweíllernu.— 1) ]osef Píngas.
— 3) Kanovnik Arnošt Růžička. R: ]eneralis. ——“) R: Mjmo ginych Ka
novniku & Kněžj . . . Baňko Cedule. — uJ) Ažio, přírůstek>nad původní
hodnotu. R: Negakau . . . Střjbrnnau. — “) R: Stempl . . . pdse Baňko—
cedulma . . . na proti . . . baňkocedul. — 12) R obyčejně: spatkem. —
13) R obyčejně (dále neznamenám): Ossob. — “) R: předsy . . . Mon

archigi.
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Od 1. března dává se slyšet, že již na vyplácení téhož
puncováni 1) taky bankocedule ti komisaři berou.
[13] Od svátku s[v]. joseia zase časy k setí se začaly
a trvaly celý pašijový týden, 2) v němžto v středu byl svátek
Zvěstování andělského Panně Marii.
Ale na Boží hod velikonoční, jenž byl 29. března, začaly
se Opět nečasy a sice bez mrazu; do rána na pondělek na
padlo sněhu a padal pomalu celý den, v outerý dešt av středu
to oboje spolu a tut j[sme] zas nemohli polní práci konati. Při
tom ča- a nečasu obilná cena byla: Pšenice 12 zl., žito 10 zl.
45 a taky 11 zl., ječmen 7 zl. 30 kr., oves 5 zl., hrách 13,
proso tolikéž; zemčata3) německá červená 2 zl., bílá česká
4 zl.. seno 2 zl. 30 kr.. slámy mand[el] 2 zl.
Tento měsíc v novinách nic obz[v]láštního nepřišlo, co by
pro pamět vepsati se mohlo. Hlasy vůbec jdou, že v té pře
veliké bitvě 8. února, kterou od strany irancou[z]ské taky sám
Bonapart komandovalň) v ruku raněn býti má, a kdyby jako
kaprál přešacený nebyl, že by byl od Tatarů a kozáků najisto
chycen aneb rozsekán.5)
V novinách se praví, jak mnoho nového lidu k armádám
francou[z]ským, též střelby a jiných potřebnosti dodati mají ti
noví od Bonaparta ustanovení králové a sice vla[š]ský a sicilský
k té armádě do Vlach a s nimi Benátčané, bavorský pak, ba—
denský, wiirttemberský a saský k té armádě do Polska a Prus.“)
Tudíž ti páni nyní vědí, jací a čí králové jsou a zdaliž jim to
královské jméno co platné jest a zvláště pak jejich poddaným;
z toho znáti BonapartovyT) chytrosti.
[14] Dne 1. dubna. .v středu velikonoční, zde a vůkol le
žicímu vojsku prohlášeno jest, kdo chce na 8 dní od své kom
panie domů aneb kam k přátelům odjiti, že se mu povolqe.
Minutý týden3) prohlašovalo se zjevně, že již přece vojnu
jistou máme; nyní z tohoto povoleni znáti, že by ještě hned
býti neměla. Dejž, ó dobrotivý Pane Bože, aby ani nebyla,
a račiž sám všecky nepřátele upokojiti, pro čest a slávujména
svého svatého. Amen. To dovolení zde v Milčicich u kompanie
Canalg) žádný voják nepřijal.
Dne 18. dubna začaly se zimy a studené mrazivé větry,
které vycházejícímu jarnímu osení 10) škodily, a při tom bylo
sucho, že zrno navrchu ležící chytit země se nemohlo.
V těch dnech vyšel zemský cirkulář, jenž oznamuje, že
nové peníze po 30 krejcařích ] kus a po 15 kr. 1 kus do
*) R: Puncirowáni . . . Baňkocedule tij Comissaři. — 2) R: tegden
. . . Angelskeho. — 3) R: Erteple Německe Cžerwene . . .bjle Cžechske.
— *) R: Komendirowal . . . na gisto. — 5) V Nov jen, že byl v nebez
pečí. — “) Nov č. 6 a 7 a dále po různu. R: Bonabarta . . . bádensky,
Wittenbersky. — 7) R: wzlásstiě . . . Bonapartowe. — a) R: Kompagníe
. . . tegden . . . předse. — 9) Str. 6. R: Compagniae Canall. — 10) R

obyčejně (dále neznamenám): Osseni.
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cisařs[kých] dědičných zemí pro vyhlazení malých bankocedul
uvedené jsou, a ty peníze jsou taky měděné. 1)

[15] Dne 19. dubna,

v neděli ju—

bilate,2) velmi ostrá zima byla; navečer
začal padat sníh a padal celou noc,
vítr závěje vzdělal. 20. téhož vždy po
malu sníh padal a bylof ho zlloušti3) na 1/, lokte, při horách
mnohem více, neb tam dříve padal než zde, a když zde pře
stal, tam ještě padal. V noci na 21. den snih zase padal a' ráno

ostrá zima. DWaCáteho DVbna spaDLo tLstě
Wlltr ZáWěge ChWéL [1807].

sněhV a

Noviny v N: 15. a 16. všeliké, ale však takové oznámení
přinesly, které sem napsati za to nestojí a [j]sou věci víc v po
chybnosti než v jistotě; protož ani sebe psanímf) ani čtenář[e]
čtením zaměstnávat nebudu. Jen toto jest paměti — a sice

truchlivé — hodné:

Dne 13. dubna, v pondělí po neděli Misericordia Domini,—")

v půl 7mé hodině ráno rakouská císařovna a naše česká krá
lovna Maria Teresia, krále obojí Sicilies) dcera, v Pánu —
při nečasném porodu — usnula, 7) majícs) věku svého 34 léta
10 měs[iců] a 7 dni. Narozena byla roku 1772 dne 6. června 9)
a dne 16. dubna v císařské hrobceu kapucínů slavně pohřbena
byla. 10).Oddána s císařem r. 1790 dne 19. září.11) _ Marlá
Thereslá, ClsařoWna RavkaVská,KráLoWna Vherská a Cžesská,
skrze nessťasnl PoroD ZlWobltnostl zbaWená [1807]. — [16]
Ona 12 dítek porodila. z nichž 4 princové & 5 princezek na
živu zůstává a sice: Arciknlže Ferdinand, budouci císař, na
1) Dvorní dekret z 20. (v Praze 25.) března 1807. V R následuje
Vkův obrázek peněz, jehož snímek je tu. R) Měděnne. ——2) Třetí po

velikonocích. — a) R: wzdy...stlaussti.
— *) R: s psaním, ani Cžtenář
s čtenjm - zamiěstknáwat. — 5) Druhá po velikonocích. — 5) Ferdi
nanda IV. R: Cžechská . . . Theresia. — ") Nov č. 16 a 17. — *) R:
mage . . . letha . . . _Narozená . . . pohřbená. — “) R: Cžerwence. —
10) Nov str. 64 a 67. Zivotopisná a rodinná data připsal Vk odjinud, asi
z některého kalendáře. — 1') Původní znění následujícího chronogramu
Vk přeškrtal a připsal nový, opravený.
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rozen 19. dub[na] 1793, josef František, narozen 9. dubna 1799,
František Karel josef, narozen 7. pros[ince] 1802; arcikněžna
Maria Ludvika, narozena 12. pros[ince] 1791, Leopoldina Ka
rolina, naroz[ena] 22. ledna 1797, Maria Klementina, naroz[ena]
]. března 1798, Karolina Ferdinanda, naroz[ena] 8. dubna 1801,
María Anna, naroz[ena] 8. července 18043)
Dne 20. 2) dubna v Praze na Vyšehradě usnul v Pánu
vysoce důstojný pan josef Narcis Maršálek, tamní děkan3)
a království českého prelát, sardos jubilatus, rodič pražský. 4)
Nejprv býval kaplanem při farním kostele týnském5) v Praze,
potomG) od r. 1760 do 1799 titulálrním] děkanemv Dobřichově
a spolu kanovníkem vyšehradským. R. 1799 dostal se tam za
místního kanovníka, r. 1804 vyvolen za děkana,7) r. 1805 ju
bilací kněžskou onlavíl. Véku měl 77 let. Můj dobrý známý.
22., 23. dubna sníh šel dolů zde v rovinách, 24. a 25.
byly veliké mrazy; jarní vycházející osení sežloutlo a na zem
padlo.
[17] Z novin N: 17, 25. dubna: Rusové tureckou pevnost
Ismail dobývají, též u Dají a Dorpatu nad Turky zvítězili, kdež
jenerál Michelson komandovalf)
U Konstantinopole před Dardanelamig) od strany moře
Prostředzemního stojí na'vodě Angličané a v Bosporu od moře
Černého stojí Rusové, tak že z Asie do Evropy žádná pomoc
Turkům přijíti nemůže.
Ruský císař Alexander toho jiřík'a Černého, jenž s zbou
řenými Srby proti Turku válel, učinil polním maršálem ruským.
Srbové mají 44 batalionym) pěchoty a 25 švadron jízdy a stojí
proti Turkům pod vůdcem tím jiřím erným.
V království někdy bosenském,“) jenž již dávno taky pod
mocí tureckou jest, obyvatelé proti Turkům také povstali a již
prý tam za malý čas na 8000 Turků pohubeno jest. 12)
Španělů 26000 přes hory pyrenejské táhne prý 1'i')do Vlach
k armádě francou[z]ské. NB. Nyní k Labi táhnou.
Ve Francouzích lid na vojnu se sbírá a tak praví, že jest
v tom panování 80009 farních osad; když jen z každé fary
jde jeden, že jest 80000 lidu.
Od pevnosti Stralsundu Francouzové ustoupili a Švédové I“*)
1) R: Frantjssek, Ludwjka (tak obyčejně & dále neznamenám),
Leopoldyna, Karoly'na, Klementýna. — =) R: 21. — 3) R: Probosst. —
*) R: Wyssoce [wyssoky a pod., dále neznamenám] .. . Cžechskeho . . .
Prachský. — 5) Caplanem Tegnským. — “) I v dalších datech jsou omyly.
Viz Pam. 1-2, str. 53 a Ill-3, str. 47 a v dodatcích na konci této knihy. —
1)R: Probossta. . . jubilati . . . leth. — 8) jan rytíř Michelson, generál jízdy a
guvernér Bílé Rusi. Zemřel 31. srpna 1807. Viz dále str. [70]. R:v lzmail
.. . v Dagi & Dorpatu . . . swjtězyly . . . Commendirowal. — 9) R: pd Dar
danelli . . . Prostřed zemnjho . . . Engličane . . . w Bosforu . . . Azie.
— 10) R: Patallony. -— “) R: Bosňatskem. (Novz w Bosyní.) — ") V R
připsáno dále omylem: NB. [Viz v dalším odstavci.] — 13)R: Pireneg
ske . . . preg . . . zbjrá . . . Fárnjch Ossad. — “) R: stegdowe
...
Ketenhaimu . . . odtjskly.
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tamní šance rozbořili; tolikéž u Ketenheimu [?], odkudž byli
Francouze odtiskli.
[18] Dne 3. dubna Švédové města Demmin, Anklam
a Greifswald v Prusích osadili, odkudž Franc[ouzové]couv1i.1)
Z ruské do pruské země mnoho střelby se sváži amnoho
lékařů tam posláno jest.
Všickni Rusové, jež onehdy u ]ilova (Eylau) statečně bo
jovali, 4měsíční plat od svého císaře dostali.
V městě Londu v Angliiz) min;sterium aneb ti páni, jenž
zemi řídí, že chtěli taky katolíky dle jejich zásluh do zemských
služeb na zemi i na moři přijímati a je zároveň s nekatolíky
pozorovati, jsou proto od krále svržení a nové ministerium
ustanoveno, kterážto změna Francouzům velice milá jest. Kpo—
zorování zůstává, že skrze to Angličané své až dosavadní štěstí
snadno ztratiti mohou; ovšem jest voda na francou[z]ský mlýn.3)
Francouzové ve svých zemích pro obhájení hranic paterou
armádu od 30000 až do 40000 lidu zakládají. Císař Napoleon
ještě v Osterode v východním Prusku býti má.
Dne 27., 28. a 29. v Praze v hlavním kostele slavné
exekvie od 10 do 11 hodin ráno za královnu naši Marii Te
resii držány byly 4)
[19] Puncování5) aneb cejchování zlatých a stříbrných věci
ač se ostře vykonávalo a v každém kraji jiná komisí na to
byla, avšak do posledního dubna, jak v patentu ve Vídni 20.
srpna a v Praze 24. srpna daném r. 1806 znělo, vykonati se
to nemohlo.
V našem bydžovském kraji p. p. komisaři, aby sem tam
po kraji nejezdili, nařídili několika panstvím, městům 5) a mě
stečkům, aby takové věci k ním do Bydžova nesli. Z Poděbrad,
Dymokur, Sadskě7) a Kovanic dne 27. dubna měli tam býti;
když ale dokázalo se, že to možné není, aby tolik lidu se
svými věcmi tam jíti mělo, zůstalo to státi. V tom přišlo pro
volamlze k tomu puncovánís) ještě 3 měsíce se přidávají.9)
Měsíce dubna obilí mělo cenu všelijakou a nestálou; tak
v prořizu rci: Pšenice 12 zl. a 11 zl., žito 10 zl. 15 kr., ječ
men 7 a půl 7ma, oves 5 zl., hrách 11 zl. 30 kr., proso 13
zl. 30 kr., zemčata 10) 2 zl. 12 kr. a 1 cent. sena 2 zl. 30 kr.,
] mandel slámy žitnéu) 3 zl.
Měsíc máj začal jasné a teplé dni i noci a tuť jak oseni,
tak stromoví pěkně se ukázalo, poskvrnan) od předešlých sněhů
1) R: stegdowe
. . . Deming . . . Gragswald . . . caufly. — =)T. i.
v Londýně. R: Eulau . . . Englij . . . swrženj. —- 3) R: Engličane .
dosawádnj . . . stratiti . . . Mlegn. (Stále z č. 17. Nov.) — 4) R: Exe

qviae . . . Theresij držáno bylo. Nov str. 68: Exequie . . . držeti se
budau. — 5) R: Puncýrowáni. .Střjbrnnych. .Comissi — ') R: Ko—
míssaři . . Městám a Městečkám. — 1) R: Dimokur, Sadsky. — ') R:
Puncyrowáni. — ') Dvorní dekret z 20. dubna 1807. — 1") R: Erdteple.
— ") R: Žitny. — ") R: posskwrna . . . stratila.
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a mrazů se ztratila. Dne 2. máje bouřka s blýskáním a deštíč
kem přišla a tut bylo znáti, jak všecko obživlo. Dne 4. pastva
dobytčí se začala.
Z novin N: 18, 2. máje: Francouzové u města Varšavy
v Polsku, jenž pruskému králi náleží, druhý most přes řeku
Vislu stav[ěj]í. Fran[couzský] jenerál Masséna pravé křídlo
armády proti Rusům povede a k té armádě z ce[lé] říše a země
francouzské lid táhne, tolikéž Španělové. Císař francjouzský]
z města Osterode dne 9. dubna na hrad Finkenstein 1) se
přeložil.

Turecký císař radou franc[ouzského] vyslance 2) pokoj od
Angličanů podávaný přijíti nechtěl a protož anglické 3) i ruské
loďstvo, jenž bylo od Konstantinopole 4) odtáhlo, zase na novo
přitrhlo a sultán turecký se svým celým serailem neb dvorem
z Konstantinopole odjel.
Franc[ouzský] jenerál Loison5) drží v obležení Kolberg
v Prusích a jenerál Lefébvreó) Gdánsko, kamž Rusů na novo
8000 přitáhlo a potravu s sebou přivezli 26. března. 7)
Dne 2. dubna Alexander, ruský císař, přijel do Memelus)
a 21. toho do své hlavní armády blíž Královce; jeho armáda
na 150000 mužů silná jest. V Gdánsku Prušanů a Rusů jest 30000.
25. a 27. března mezi Francouzi a kozáky veliké byly
šarvátky za Varšavou, kdež, že nechtěli 9) ani tí, ani onino
ustoupiti, z obojí strany mnoho lidu padlo.
Švédové dosáhše 10) Stralsund, odtud daleko po zemi štrá—
fuji a Francouze tisknou a jejich tu i tam vzdělané šance roz
metávají. Dne 7. dubna do města Rostocku přitekli a k Štětinu
směřují; dne 6. dubna u Friedlanduu) již byli.

Z Gdánska Rusové a Prušané vypadšeu)
a Wůrttemberáků

zbili.

„

mnoho Sasů
__

[20] Dne 10. dubna Svédové na Holandy u Uckermůnde 13)
tak dorazili a je rozplašili. že oni museli svůj převeliký tran
sport vozní opustiti a Svédům nechati, v němžto mnoho potravy,
prachu. koulí, mundurů a kasu přes 400000 tolarů složeno
.bylo. NB. Holandové též k ruce Francouzům bojovati musí
a Švédové 14) s Rusy a Prušany sjednocení jsou.
Bitva veliká, jež dne 4. dubna mezi Rusy a Francouzi měla
býti, ještě o ní žádná zpráva nepřišla.
_
Všecka říšská knížata, jenž v rýnské 15) konfederaci obsa—
1) Nov č. 18. R: Finkensstain. — 2) Sebastiani. Viz str. 4. R: Rad
dau . . . Engličanu. — a) R zde: Anglické. — *) R: Lodstwo . . . Kons
stantinopole . . . Konsstantinopole.
——s) R: Lesson . . . Kolbergk. —

0) Francois joseph Lefébvre, Napoleonův maršálek a po dobytí Gdánska
vévoda Gdánský. R: Leffewr Gdansko. — 1) R: Martj. — 3) T. j. Klaj
peda, tehdy nejsevernější město pruské. — 9) R: kdež nechtice. —
10) R: stegdowe
dosahwsse . . . tjsknau . . . Roztoku. — 11) V Me
klenbursku. — l=) R: wypadwsse . . . Witemberáku. ——") R: steg
dowe . . . Vkermindu . . . stegdum . . . Kassu. ——
„) R: stegdowe
. . sgednocenj. — 15)R: Rengske Confederaci obsažená.
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žena jsou, mají o třetí díl více vojska kífrancou[zské] armádě
poslati.
To francou[zské] vojsko, jež ve Vlaších okolo Verony
a Benátek stálo a 40000 silné jest, táhne do Dalmacie a Bo—
sině Turkům ku pomoci ; za nimi ještě 20000 Španělů prý 1)
přitáhne. Rusové pak od té strany Prostředzemního moře již
tam dříve jsou.
Dne 4. a 5. máje bez mrazu velká zima byla. Od 6. až
do 16. máje časté deštíky studené i teplé přicházely a zrostu
obilí i trávě krásně dopomáhaly.
Též od 6. máje převeliké množství2) chroustů (jimž zde
babky říkají) se ukázalo, tak že jindy jich tolik nebývá; každé
ráno na stromích jich bylo až tlusto a větve jako s ovocem
s nimi se k zemi ohýbaly. Mnozí praví, že to snad něčeho
jest přezvěd.

*

[12] Na Den 5. lána NepoMVCklho, Patrona CžeChskeho
[1807], byl jasný teplý čas a sobota 3) před hodem Seslání
Ducha svatého. Praha viděla množství poutníků.
Obilí suté mělo plat tento: Pšenice 11 zl., žito 10 zl. 15
a 30 krej., ječmen 6 zl. 30 kr., oves 5 zl. 30 kr., hrách 14 zl.,
proso tolikéž ; seno 1 cent. 2 zl. 30 kr., slámy mandel 2 zl.
Noviny N: 19 nic v sobě neměly, co by sem hodno bylo
vepsatí; tolikéž o té bitvě, jenž dne 4. dubna měla býti, neči
nily zmínku, jako by snad ani nebyla.
Výtah 4) z novin N: 20, 16., máje, v sobotu: Z Dalmacie
od francou[z]ské armády mnoho oficírů do Konstantinopole při
chází, jenž k tureckému vojsku se posílají, aby takové řídili.
Z Asie do Evropy více tureckého vojska přichází a již přes
60 tisíc jich přes město k Dunaji přešlo. Pevnosti Dardanely
více se opevňují pod správou francouzských oficírů. V Asii

u města Erzerum 40000 Turků stojí, jenž se prý s Peršany
spojí a proti Rusům potáhne.
8000 Angličanů 5) z moře Prostředzemního u Alexandrie
v Egyptě na zem vystoupili a tam své panování množí a moc
nost tureckou hubí.
.
„
Srbové pod vůdcem ]iříkem Cerným v jakýchkoliv šar
vátkách vždy €') nad Turky vítězí a jim několik hradů a pev
ností vzali.
[23] Od 15. do 19. dubna Rusové z Gdánska vypadajíce
mnoho Francouzů potřeli a jim dosavad to město valně obleh
nouti nedadí. Ruský feldmaršál Ben[n]igsen hlavní ruskou armádu
povede a ruský, císař vždy nedaleko armády bude.
Dne 20. dubna v pruském7) Polště na 3 a 4 lokte zvýšis)
1) R: Sspanielu (preg). — 2) R (vše obyčejně): mnozstwi.
Owotcem . . . nětčeho. —- 3) R (obyčejně): Sobotha . . . Mnozstwi. -—
') R: Wegtah . . . Konsstantinopole . . . Azye . . . Dardanelli . . . Zprawau
. . . Azyi . .. Ercerum. — 5) R: Englíčanu. -—“) R: wzdy. — 1) R: wzdy
. . . Pruskym. — a) R: 2 Wegssi.
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sněhu napadlo a protož vojska obojí nikam hnouti se nemohla 1)
a dosavad z toho zlé cesty jsou, že tam zbraň odpočívá.
V "zemi neapolské francouzská armáda se rozmnožuje, špa—
nělská pěchota od Verony k Augšpurku táhne a odtud za fran
c[ouzskou] armádou do Polska jíti má. Takž se praví,že 25000
pěchoty a 18.000 jízdy samých Spanělů pod vůdcem marký
z[em]2) della Romana k Labi dolejšímu táhne.
jiří Černý, vůdce zbouřených Srbů, má armádu 72000 pě
choty a 18000 jízdy, k tomu ještě v záloze samých ženatých
lidí 20000. již se prý 3) protlačil s 30000 k Vidinu a jiný pluk
25000 silný táhne do Bosnie.
Z Asie od Oděsy ruský admirál4) Richelieu s velikým
počtem Rusů táhne jeneráloví Michelsonovi ku pomocí, jenž
proti Turkům

stoji.

_

.

'

Někdejší slavný a rozhlášený polský jenerál Košciuszko,
jenž mnoho let u Francouzů slouží a rčeno bylo, že za císařem
Bonapartem do Berlína přijel, on až dosavad v Paříži jesta již
prýs) se [24] do nynější politiky světa víc mísiti nechcef)
Ve Francouzích veliké rekrutováni7) jest, jakož i ve všech
těch zemích, jenž za ta“) léta pod moc francou[z]skou přišly.
Ruský jenerál Essen, “) jakožto starý a churavý, od armády
na své statky odjel.
'
Jenerál Michelson pevnost Durčevolo) šturmem dobyl a
hned položivu) mosty přes Dunaj do Bulgarie své vojsko pře
sadíl a jenerál Miloradovičm) odporující Turky všudy přemáhal.
Při konci máje sucho začínalo obilí zelené trouditi a suté
mělo cenu: Pšenice 10 zl., žito 9 zl. 30 kr., ječmen 6 zl., oves
5 zl., hrách přecila) 14 zl., proso tolikéž, sena ] cent. 3 zl.
Dne 30. máje, v sobotu po Božím těle, vyjel [j]sem z domu
svého 1“*)do města Schlackenwerthu — česky Ostrov slove, leží

v kraji loketskémlá) od Prahy 17 mil, _

k svému“) synu

lvanovi Vavákovi, tam v panské zahradě zahradníkoví,17) a dovezl
[j]sem tam k učení němčiny dva svéls) vnuky, ]. Františka Va
váka, odtud z Milčic po mém synu Josefovi Vavákovi sirotka
1) R: nemohly. — 2) R i Nov: Marsses. (V č. 17 však psáno: „ge
nerál Marký della Romana.“) — a) R: preg . . . Bosniae. — ') Vkův
omyl. V Nov jen: „wýwoda Rysselíe.“ Armand Emmanuel Du Plessis
vévoda Richelieu, tehdy ruský generál a guvernér v Oděse. Po pádu
Napoleonově vrátil se do Francie. R: Azye od Odessy . . . Rísšelie. —
5),R: Kosčiusko . . . preg . . . njněgssi. — “) Upadnuv r. 1794 do rus
keho zajetí, byl na čestné slovo carem Pavlem ]. propuštěn na svobodu
a již se dalších bojů proti Rusku nesúčastnil. Pam. lV, str. 168. —
1)_R: Regrutirowaní.

-— a) R: za ty leta.

— 9) Str. 5. ——10) Giurgiu,

Giurgevo. — 11)P: položice . . . Walachiae. — 1')vMíchajil Andrejevič
Miloradovič, ruský generál, od r. 1814 hrabě. — 1“) pdsy. — ") R: 80
bothu . . . meho. — .5) R: Sslakenwerdu, Cžechský. . . Loketskym. —
16) R: memu. — 17) Od r. 1805. Viz Pam. IV, str. 134. — la) R: Němčjnv

dwa swá Wnuky.

.

'

*
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z N: 13,1) a 2. Václava Vomáčku, mé dcery Kateřiny, v Nu—
čicích vdané, syna. 2) Byl též se mnou syn můj František, ve
vsi Pátku ženatý, 3) — a takž pro budoucí povědomost napíši
zde všecka 4) mista, skrz která jsem jel z Prahy až do toho
Schlackenwerthu aneb Ostrova; kdyby z vás, děti, tam kdy
který jel aneb šel, aby věděl, kady tam jíti.
[25] z Prahy ze Strahovské brány 1. sídlo slavný a v Če
chách nejstarší klášter břevnovský 5) “řádu s[v]. Beneše, 5) do
savad neporušený.
2. Bílá hora, kde slavná, ambity obtočená kapla s kněž
ským7) obydlím stojí, nazvaná Panny Marie od vitězství, kde
r. 1620 d[ne] 8. 8) 1istop[adu] onano pro Čechy velice záhubná
bitva se stala, v níž nekatoličtí stavové, jenž proti Ferdinan
dovi II. se [v]zbouřili, klesli a vše zlé na českou zem[i] svalili.
Nyní to slavné stavení jest všecko prodané a bydlejí tam 2
podruzi nádeníci; kapla zavřená jest.
3. Hostivice, ves a v ni kostel farní s[v]. Jakuba.
4. Velká Jenč,9) ves.
5. erný Koníček, samotná krčma.
6. Pavlov, panský statek a při něm familiantská veska,
slove Nový dvůr.
7. Toskánka,10) krčma a při ní asi 5-chalupin.
8. Dobrá, ves, Horní a Dolni,11) v níž jest též panský

statek aneb tvrz.
9. Zehrovice, ves,12) kde od starodávna až dosavad mlýn
ské 13)žernovy aneb kameny se lomí a odtud do Prahy, z Prahy
pak téměř do celé země se vozi.14)
"___ _
10. Tuchlovice, veliká a statná ves, ale kostel farní tam
má s[v]. Havel velmi maličký na skrovném vršku.
11. Rynholec, ves; k té z Tuchlovic když se jede, zůstává
na pravé straně 1/4 míle Stochov, na vrchu ležící, sídlo někdy
Drahomíry, té bezbožné pohanky, svatého Václava matky.
1) Pam. IV, str. 135, 189. František Vavák, syn josefa Vaváka a
Alžběta roz. Čermákové, narodil se v Milčících č. 13 dne 18. ledna 1799.
') am. IV,
178. Václav,
v Nučicích
čís. 5
a—Kateřiny
roz. str.
Vavákové,
narodísynseVáclava
tam 4. Vomáčky
července 1798.
Prvorozený
syn byl František, narozený 3. prosince 1786, a nejmladší jan Křtitel,
narozený 23. října 1801. Otec Václav zemřel na svém statku jako „dobře
vysloužilý rychtář a vejminkář“ 17. března 1821. Umrtí matčíno v ma
trice nenalezeno; snad zemřela jinde. Rod Vomáčků v Nučicích čís. 5,
v obci nejstarší, připomínaný již v berní rolli r. 1654, trvá dosud. (Sdělil
vd. p. Ant. Hvízdal, farář v Konojedech.) — 3) Pam. IV, str.vl79. —
') R: wssecky . . . skrz ktere . . . Sslakenwerdu. — 5) R: Břewmowský.
— ') T. j. sv. Benedikta. — 1) N: Ambjty . . . Knězskym. -—5) R: d.
6. Lístop. . . . Onnano . . . Cžechskau. — |)) R: Jeneč. f 10) R: Tos
skánka. — 11) Velká a Malá Dobrá. — 1=) Kamenné Zehrovice. —
13)R: Mlegnske. — “) Odtud dále číslování jednotlivých míst, jež Vk
na cestě vypočítává, jest v R nepřesné, zde je tedy opravuji. Karlovy
Vary jsou v R s číslem 28,
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Tamní i okolní obyvatelé tomu chti, že se tam s[v]. Václav
narodil a od téhož času dub jeden tam že stojí, tak praví.
[26] 12. Pecínov, ves.

_

13. Ruda, ves a v ní kapla nedávno od obyvatelů vysta
vená ke cti s[v]. Anděla strážce. 1)
14. Lišany, ves a v ní kostel vznešený Nanebevzetí Panny
Marie; při něm též nákladně velmi vystavená fara, ale nyněj
šíz) vichřice nedávno faráře kamsi jinam odtud vyfoukla a z té
důkladné fary krčmu učinila.3)
15. Chrášťany, ves.
16. Kněžoves,4) slovutná, veliká a statná ves, má upro
střed sebe znamenitý kostel farní, ke cti s[v]. Jakubu apoštolu
založený.
17. Kolešovice, ves s kostelem farním s[v].Víta5) a span
skou tvrzí a při tom s dvěma 6) předešlými vesnicemi Chrá
šťany a Kněžovsí,7) dobré ourodné grunty a letos obzvláště 8)
krásné osení (jakéhož [j]sem v celé té cestě neviděl) okolo
sebe má. Z Prahy až sem jest 8 mil, odtud do Karlových
Varů jest 7 mil. Tu též v lidech začíná se němota, t. j. ně
mecká řeč. Cvrt míle z Kolešovic jeda přijede na dělanou sil
nici, která od města Slaného do Karlových Varů vedea r. 1805
dodělaná jest. A tomu se chce nyni, aby každý z Prahy do
Karlových Varů jedoucí k Slanému jel, a tudyt také pošty jsou,
anf prve v této zde psané cestě bývala pošta v jenči a v Ko
lešovicich; nyní jsou pusté.
18. Hořovice,) již na té dělané cestě ves a v ní kapla
r. 180210) od obyvatelů vystavená ke cti nejsv. Trojice Boží.
19. Willenz,11)ves s pěkným kostelem s[v]. Petra a Pavla;")
do té vsi se jede s prvníhola) vrchu zavřeným vozem. NB.
Nad každým takovým vrchem, kde se vůz zavříti má, stojí [27]
sloup s nápisem a vymalovanou čubou aneb zavirkou. Žádný
též samotné kolo pod pokutou 2 tolarů nesmí zavříti, nýbrž
vždy 1**)na železnou neb dřevěnou čubu (tam říkají střevíc);

kdo by pak bez toho s vrchu dolů jel, 10 tolarů pokuty slo
žiti má. Na samé kolo proto se zavírati nedá, že svou ouzkostí
cestu hubí a řezá.
20. Liškov, ves.15)
1) Dle Schallera (Rakonitzer Kreis, str. 135) vystavěna byla r. 1749.
R: Angela. — =) R: na Nebe wzeti Panny Mariae . . . njněgssi. —
a) již v 17. století byly Lišany přifařeny k Novému Strašecí, od r. l709
pak k Mutějovicům, až r. 1867 fara v nich znovuzřízena. — 4)Kněževes.
R: v Prostřed. — 5) Omyl. Farní kostel zasvěcen sv. Petru a Pavlu.
R (i dále): Kollessowíce. — “) R: s dwaumi. — 1) Patřily však k jiným
panstvím. — a) R: obzlásstně . . . V, mjle. — ") Německé Hořovice. —
10) Vystavěna r. 1801, posvěcena 1805. — 1*) Bílence, fara Petrohrad
u ]esemc. — 1=*)Omyl. je tam hřbitovní kostel sv. Maří Magdaleny.
R: S. 8. Petra. -— 13) R: 2 prwnjho . . . Nápissem. — ") R: wzdy . . .
dřewennau . . . z Wrchu . . . Tollaru. — 15)Lešky, Ležky, Leschkau
(Lischkau), fara Malměřice (Alberitz).

22

Rok 1807.

21. Neuwirthshausť) Nová hospoda, pod vrchem, jenž má
na sobě kamení více visuté než ležaté.
22. Lubenec2) s kostelem farním s[v]. Vavřince. _Tu též,
kdo z Prahy k Slanému po dělané silnici nejel, tamní všeckaa)
cla, jako by jel, zaplatit musí, což se i mně přihodilo.
23 Libkovice, s zámkem a bývalou poštou ves.
24. Pošanyň) ves nová, od dvora familiantská.
25. Schnagg,5) samotná hospoda.
26. Heršetice, ves.“)
27. Buchov,7) městečko výstavné, vše zděné, v němžto
má pěkný kostel a faru svatý Michal archanděl. Blíž od toho
stojí na vrchu starý hrad téhož jména.
28. Solmice, ves. 5)
29. Schódelwirthshausť) samotná krčma; od té 10) jedouc
zůstává na pravo z cesty 3 hony vznešený zámek a městečko
Giesshiibel.11) Drží jej hrabě josef Sti[e]bar12) a tu jest již kraj
l_c_>_ketský;
dříve byl žatecký a nejprv od Prahy byl rakovnický.1.3)

“ 30. Andělská") Hora, německy Engelsburg, nyní z nové
Silnice na pravo 2 hony se spatřuje, slavný někdy hrad na
velikém [28] a nepřístupném vrchu, na nějž bez podivení těm,
jenž něčemu 15)rozum[ěj]í,patřiti nelze. Hned pod samým vrchem
jest kostel s farou, patřící sv. Andělům strážcůmfs) a při tom
městečko„Engelhaus německy řečené. Ten hrad býval obrana
a stráž Cechů proti Sasícům (nyní říkáme Saxům aneb Sa
sům), aniž Zižka, ani Sirotci o něj se nepokusilialň Ten když
jsem viděl,15) mysl moje přinutila mne, že [j]sem z vozu slezl
a jej, jak možné bylo, plevejsem19) na papíře postavil a tuto
pro milovníky zase přesadil:20)
[29] A hled na první straně dole i výš;21) takyt se tam,
ač těžce, jíti může. Na druhé A, kde stojí, tu se vchází na tu
druhou stranu již na velké výsosti a jde se do první brány
1) R: Neiwirtshaus . . . wisute. — ') R: Lubenc. — 3) R: Slannemu
. . . wssecky Cla. — *) Bošov, Poschau. — 5) Tak dle staré mapy:
Schnagg W(irts) H(aus); dle nové české: Nové Šnaky (u Skřipové).
R: Sslun. [!] — “) Herstošice, Herscheditz. — ") Bochov, Buchau. R:
wegstawne . . . Zděnne . . . Michal Archangel. — 3)Solmus, Žalmanov. —

.) Tak na staré mapě: Beim Schódelwírth. Na nové české: Schódlův
Hostinec. R: Ssillwirtshaus. [!] — 1“) Omyl. Kysibl jest již před Zalma
novem. — 11) Kysibl. R: Gishibel. — 12) Hrabě ]an josef Stiebar z But
tenheimu koupil kysibelské panství r. 1784, prodal je však r. 1810hraběti
janu Antonínu Hladíkovi (z rodu předešlých držitelů). — 13)Rakovnický
byl včetně ke Kolešovicům. — 1*)R: Angelská. — 15)R: nětčemu rozumi.
— ") Kostel zasvěcen Zjevení sv. Michaela archanděla. R: S. S. An
gelum . . . Německý. — 1") Několikráte byl dobyt, Švédové jej ivypálili,
ale zase byl obnoven, až r. 1718 spolu s městem vyhořel a zůstal zří
ceninou. — 18)R: ten widauce, Misl moge přinutila mně. — ") V ]ungm.
Slovníku (po různu): „Pleweys, pleyweys.“ „Odtud mohl by Bleistift
nazvatl se tužka, an olůvko nevlastně a dle německého těsně tvořeno.“
— “) Snímek Vkovy kresby a celé jeho stránky [28] viz tu na str. 17.
——
“) R: wegss. . .wyssosti . . . do lnj . . . 1.nj . . . a 2.he . . . Skall.
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B. Lit[era] C jest druhá brána, skrz kterou se vchází do hlav
ního stavení. Litjera] D jest špic skály a na ni stavení. Pozo—
mj na první straně ruku levou a na druhé straně ruku pra
vou, tolikéž E, F, G, a tak si sám obě strany srovnáš. Musíf
ten hrad dvě strany předočňovati, prvni pro příkrost skal a vy
sokost toho vrchu i stavení, druhou pro ty 2 brány, cestu

a pěknost stavení.
Naproti tomu hradu a městečku jest nová hospoda na sil
nici.1) (NB. Prve silnice ke Kysiblu2) a odtud k Engelhausu
byla, a nyní jest zrovna, tak že Kysibl i Engel[s]burg a Engel
haus na pravo dvoje hony zůstávají.) Blíž od té hospody na
levo u silnice test kostelík v poli s hřbitovem, kamž se z Engel—
hausu pohřbívají, pod založeni nejsv. Trojice Boží.
31. Hochhaussler [l], Vysoký Domek [!],3) jest hospoda a
při ní asi 3 neb 4 chápě a odtud po všecka předešlá 4) léta
jezdívalo se s přeostrého vrchu a [s] hrozným strachem 5 za
vřenim všech 4 kol dolů do Karlových Varů. Bud jakákoliv
vrchnost a pán, ano i císař, pro hrůzu z vozu prý sešedše5)
pěšky až do města chodívali. Nyni jest to napraveno a cesta
13015) povlovněji (jako když se had točí) udělaná, však proto
od té hospody až do města pod farní kostel téměř 1/4 míle
délky 7) aspoň na jedno kolo vůz zavřen býti musi. Ta cesta
od té hospody až k městu Karlsbadu více než 82 tisice, ač
pak kameni při té samé se lámalo a bez forováni na kolečkách
vozilo, koštovala. To [j]sem z úst jednoho pikéra slyšel, jenž
při ní byl.

32. Karlový Var, Karlovy Vary, latině Thermae Carolinae, 3)
německy Karlsbad, aneb Karlova Lázeň, jest císařské králov,
město, leží v největší takměř hlubině a skalnaté užině. Z obou
stran skály visí místem všelikým hložím porostlé, mistem zadní
čelní zdi domům bez zedníka činicí, místem až nad domy kolik
sáhů výšky 9) jako zdi stojící a čnějicí, že hrozno jest hleděti.
K těm skalám přidělané jsou domy jako ke zdi obrazy a mají
některé tři, čtvery i patero 10) ponebí aneb podlahy; všudy viděti
obz[v]láštní čistotu a příjemnou libost.
Ten Karlový Var kdo chceš vědět, nebuď lenoch, a čti
knihy a historie, aby tobě každý písák aneb řkoucí člověk ne
musil všecko, jak říkáváme, na nos věšet. já byvu) tam, žádného
1) To snad myslí onen Schódlův hostinec? — :) R: Gishiblu . .
Gishýbl.
..de — =*)Zde Vk opět asi špatně slyšel a dle toho pře
kládal. Myslím,že to mají býti Hůrky, Berghauseln, dle Sommra též
Bergdórfel, (či při nich Bergwirtshaus?), jež jsou již ve farním obvodu
karlovarském. Ani Schaller a Sommer neznají jména, jež Vk píše. —
4) R: po wssecky předessle. . z přeostreho. ..Koll — 5) R: bud.
_
preg segdauc, pěsský. _*) V R str. 30. až 34. mají na vrchním okraji
nadpis„ O Karlspo.“,tu str. 35. „KarlSpot. “ — 7) R: dlyky — =')R: Kar
lowý war, Karlowý wary.
Carolo Thermiae Německý Karlsbaad.
vžjně. — 9) R: wissy. .wegssky. — 10)R: Skk.allam
.l.ll IV. y Vro
poNebj. — 11)R: Knjhy a Historiae.
..bywsse
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[j]sem se nic neptal, aniž [j]sem mohl, neboť jest tam samá
němota, totiž Němci; ale čta 1) o tom a maje z domu s sebou
mapu na všecken Karlsbad, tut sám sobě [j]sem všecko před—
stavoval, okazoval a tak sám sobě vůdcem i myslomluvcem
byl, ano i jiným tam některým vyjadřoval a toho každého
tamního Němce v ničem nepotřeboval. Vinšuji,aby každý Čech
tam tak žíti mohl.
[31] Ale přeci, milý Cechu,

neměl-lisz)_kdy o tom slechu,
povímt něco, ač jen krátce,
nemůžt mnoho pro své 3) práce.
Karel IV., císař římský a král náš český, ten otec vlasti
naší, léta 13704) (den se neví), když by15)_v těch horách na
honu zvěři, — nejspíš s té Andělské Hory sjel a tam snad
několik dní bydlel; jest zajisté ta Hora toho hodna, aby idnes
jakýkoliv pán, ba i sám císař, na ni vyšel a to stavení ohle
dal i odtud na jiné vrchy a hory se podíval, — pes jeho je
den žena 6) se za jelenem,.nenadále do vřelé a jako vařené
vody skočil a nohy přední si opařil; skučící k pánu svému se
obrátil a nohy ukazoval. Toť císař vida, sám vodu ohledal, ji
prubovati i pitím i mytím dal, a když shledáno bylo, že k zdraví
lidskému slouží, mytedlnu aneb lázeň tam vystavěl. Odtud
i potom a vždy dále celé město vzniklo a dosavad více se
zvelebuje pod jménem, které sám Karel dal, Karlový Var.
Ačkoliv mnoho císařů & králů i z jiných vzdálených zemí
knížat, markrabí, ") arcibiskupů a biskupů (mlče o nižších)tam
již bylo, s prOSpěchem užívajíc tu lázeň, ale r. 1737 [?] a) Karel VI.
i s císařovnou byvg) tam, taky znamenitou památku po sobě
zanechal, když nad tou vařící vodou měděnou o 6 sloupkách
kupli postavil a pro běh té vody veliký litý železný kotel do
skály, aby se nerozjídala, spustil a nákladně zadláždil i palác
blíž toho varu pro velké panstvo vzdělal-a nad tou kuplí a'neb
chocholí [32] orlam) císařského, kterýž v srdci z jedné strany'
(; IV a z druhé strany C Vl, t[otiž] Carolus Quartus - Karel
Ctvrtý a Carolus Sextus - Karel estý, dobře pozlacený nápis
nese, vyzdvihl, vchod pak k tomu železnými dveřmi zavřel,
aby ne hned každý k tomu, zvlášť11) nějaký dobytek, sem pří
stup míti mohlu) A to jest z této strany, od Prahy jedouc,
1) R! cžtauce . . . Mappu . . . Karlsbaad . . . vvygádřowal . . . wnit
čem. — *) R: předsy . . . nemělis . . . Powjmt nětco. — a) R: Nemužt
. . . pro me. — 4) R: Czechský . . . Letha 1319. — 5) R: newj) bywssi
. z te Angelske . . . zagistě . . . gaký koliw. — “) R: ženauce se . . .
schledáno . . . Mitedlnu . . . a wzdy . . . wznjklo. — ") R: Margrabu,
Arcy Biskupu . . . njžssjch. — “) Císař Karel Vl. s chotí Alžbětou Kri

stinou byl prý v Karlových Varech naposledy r. 1732 (dle Schallera 1736).
— 9) R: bywsse . . . Meděnnau. — 10) R: Worla . . . Qvartus . . . nesse
wyzdwjhl. — 11) R: wzlásst negakg. — 12) Od té doby je vše jiné.“
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pod farním kostelem, jenž jest s[v]. Maří Magdaleny a pro
svou krásu synem s[v]. Mikuláše na Malé Straně slouti může. 1)
Prostřed toho oudolí řeka jmé[ne]m Teplá běží a po obou 2)
jejich stranách město leží, majíc domy k skalám jako přilepené.
Mimo tena) hlavní var ještě několik jiných tu i tam z této
i z druhé strany té řeky vařících pramenů se prýštit) a valně
teče, tak že taky po obou5) stranách v městě jak v domích,
tak v obz[v]láštních/lázních té vody po žlabích tekoucí dost
jest, která sama bez hnaní, bez pumpování a nalívání vždy níž
a níže běží a tu jak v domích, kde lázně jsou, tak vobz[v]lášt
ních lázních každý člověk do lázně vejda, co sám chce, té
vařené vody sobě napustí a spodním čepem, jenž ve dnu stojí
a nad všecku vodu ven ční, zase vypustiti může.
jsou pak obyčejně všudy lázně 4hranné a to ] sáh děl
ky, 6) 1 sáh šířky, 21/2 lokte hloubky, mající tři stupně, první
pod kolena, druhý pod pás, třetí pod paždí aneb pod bradu.
Každá [33] lázeň má nad vodou podlážku, lavici, hřebíky na
šaty a obz[v]láštní čistotu.
Mimo ty 7) po obou stranách prýštíci se prameny té va
řené vody ještě i ze skály na dně té řeky se prýští, 8) což jest
viděti, když řeka malou vodu má, jakož i já viděl [j]sem. Ano
pod tím hlavním varem jest hodný plac té skály i s těmi pra
meny prknyg) a fošnami zadlážděno a zabito, pod kterýmižto
fošnami jest prý mnoho set plátna loket a houní zabedněno
a tím těm prudkým pramenům zabraněno, aby mocí svou skály
nevyvracely, jeskyň a nepřístupných míst nenadělaly a snad
i domy nepodvrátily.
Ten dosti široký potok aneb řeka Teplá má v městě přes
sebe tři hlavní mosty a mnoho lávek se zábradlím, což každému
příjemné jest. Na druhé straně varu jest rynk, ač malý, ale
čistý, a tu jest socha kamenná slavná toho fundatora Karla
Čtvrtého. 10)
Potok ten, když tu každého obveselí, celé město vyčistí,
ve mlýních 11) mouky nadělá, prken a fošen nařezá, koželuhům,
jirchářům, kožešníkům, valchářům a jiným vododělcům zadost
[34] učiní, jakož i tu velebnou vařenou, jak nepotřebující a zbý
vající, tak spotřebující vodu do sebe přijme a ní 12) se zname
nitě rozmnoží, tut, jako by se chlubil, ostře a pyšně ven z města
skrz veliké kameny, kterými až válí, a pod vysoké skály svou
cestu koná. Ale ta radost a vysokomyslnost netrvá mu dlouho,
uuu

) Karlovarský kostel děkanský vystavělKilián Ignác Dlenzenhofer,
jenž i malostranský chrám svatomikulášský dokončil po svém otci Kri
štofovi. — 2) R: obauch. — a) R: Mjmo toho Hlavního Waru. — *) R:

pregsstj.
— tíěch
5) R:poObauch.
. .wzdy njž.se—pramenu.
“) R: dylky.
")
R: Mýmo
obau. .pregsšticých
— s) R: .2rhy.sstj
— R: “) Prknami. — 1')) Dle Sommra byla to socha kamenná, pzř zená
r. 1739 nákladem apelačního rady Schuppiga z Prahy. — 11) R: ob
wesselý [wessele a pod., dále neznamenám] , . . Mlegnjch. -— “) R:
do ssebe . . . a snj.
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nebo jak jen 4 hony asil) od města sejde, tut řeka Chebka
neb Egerka aneb Ohří,Oharka, od města Chebu neb Egru nej
prv k městu Loktu (kteréž místo že na způsob ohnuté lidské
ruky, t[otiž] lokte, hned na počátku obcházela, tímž jménem
předkové, jenž tu všudy někdy Čechové byli, to město nazvali),
a odtud s mnohem větší furií, šířinou a moci z hrozných oudolí
co strašidlo vybíhá a toho karlovarského dobrodince bez vší
lítosti pohlcuje a tu ním a s sebou přes ty hory, doly a skály
sem tam divně vláčejíc k městu Kadani, Zatci, Budyni vede a
běží a naposled u té nové pevnosti Terezína 2) tomu největšímu
českému vodotoku Labi, když ještě tu pevnost kolem obtočí
a zpevní, [35] pod moc se dává a jméno své trati.
Ale já ještě z Karlových Varů nejdu a tohle doložím, že
jsou tu některé lázně fundované, 3) královské a zemské, v nichžto
vojáci a chudí lidé nic nedávají. Mimo všechny 4) domy lázniční
a samotné lázně taky se mnohým velkým pánům do jejich
obydlí a pokojův ta vařená voda nosí a tam se myjí. Ta voda
taky se s prospěchem zdraví tak teplá pije, zvlášť času ranního,
aneb kdy kdo chce, nic za ní nedav.5) l'já [j]sem ji též pil
i 2 lázně přijal. Lázně ty jednoho člověka koštuji jedna někde
10 kr., 8 kr., 7 kr., 6 kr. a 3 kr. a 1 krej[car] a taky nic.
Posledně přidám, že jak v městě, tak nad městem po těch
skalách “) jsou veselé lusthauzy - veselky, procházky, pavlače
a chodby, že tu každý své oči i mysl dost má čím nasytiti,
též ze zahrad a rozličných se procházejících všelikých cizo
zemských hostí krátkou chvíli sobě učiniti. Nápoje taky vše
likého vína ijiných jest tu k dostání jako v Praze, tolikéž
muziky a všelikého zboží, kdo jen má to, zač to dávají.
[36]7) ]iž se snad, čtenáři, mrzíš,
když se v tom Karlspotu [!] držíš,
že s tebou dál pořád nejdu
až do toho Šlakenwerdu. [!]
Nu, pojďme 8) již s tím potokem,
jenž běží z Karlspotu [!] skokem,
však jak pod město přichází,
Oharka 9) naň svůj plášt hází,
tut s ní jde pod most jen sprostě,
ale my pojďme 10) po mostě.

Z mostu zrovna cesta dělaná jest k Loktu, _ Němci říkají
Elbogen, 11) — ale na pravo jest taky od dávna mistem dlážděná,
1) R: wyssokomislnost . . . assy . . . spusob. — :) R: Budini . .
na posled . . . Theresienstadtu . . . Cžechskemu Wodo toku. — a) R:
fundirowane. — ') R: Mýmo wssech domu Lázničnjch a samotných Lázní.
-— 5) R: wzlásst . . . za nj nedadauc . . . taky 0 nic. — “) R: skallách
. . . Wesselky . . . Musiky. — ") Stránky R [36] až [38] mají nad tekstem
nadpis: Ssiakenwerd. — a) R: Nú: podme. — a) R: Woharka. — 10)R:
podme. — 11) R: Elenbogen.
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nyní ale v nově k dělání vyplánovaná 1) k Schlackewerthu, kte
réžto dílo Čech jeden tam koná, p. Josef ebesta, rozený v Cer
henicích, císař[ský] pikér cestní, a zůstává v Schlackenwerthuť')
Ten celý plán na papíru u něho viděl jsem.
A tak z Karlových Varů ]. ves a z Prahy 33. a) sídlo jest
Vehadiceň) jméno české, snad od věhakáni [!]; ještě dnes
„vě!-há!“-dí a řekne tu každý, kdo tudy jede. [!]
34. Dalvice,5) opět české jméno, jest tu dvůr a tvrzka,
někdy dávno sídlo rytířů Dalviců z Dalvic, jenž kdysi do Saska
odešli. Z těch jeden 6) za dnů našich byv 7) majorem u těžkých
jezdců princ[e] Alberta Saskéhof) gubernátora v Nizozemí,9)
[37] a v Poděbradech v garnisonu jsoucí _ zanechal sektu
Lutherovu a přijal viru katolickou, 10) — pojal manželku pannu
Annu, dceru tamního pana vrchního řiditele Jana josefa Beier
wecka, kterýž nyní v Praze všech císařských panství administrá
torem jest, 11) a to bylo r. 1789.12) Nato v roku 1795, když
byl 13) v armádě proti Francouzům a visitoval 1**)v noci lager
ležení, smekla se mu v chůzi jedna noha, až na zem a sice

bokem na jeden celtflok, stanový hřebík, padl; jsa velkého těla
takovou ránu do boku dostal, že za 3 hodiny umříti musil. 15)
Zůstalá po něm vdova, v Praze při svém otci zůstávající,15)

r. 1803") zase [se] vdala, dostavši jednoho oberlajtnanta od
infanterie,18) kterýž nyní již jest hejtmanem. 19) Syn jeden, mladý
Dalvic, 20) nyní ve Vídni na studium v štiftu [!] vojenskému) jest.
1) R: wyplanirowaná k Sslakenwerdu. — ) Schematismus r. 1809
uvádí jej již jako silničního komisaře v Českém Brodě. R: Pikeur.
.
Sslakenwerdu — a) R: 29. (Viz pozn. 14 na str. 20.) I další čísla opra
vuji. — 4) Jsou to Bohatice, Weheditz. R: Wehádice . . . Cžechske . . .
Wiě- Há- dij. — 5) Dalovice, Dallowitz. R: Cžechske . . . kdyssi. — “) jan
Volfgangaiderlandu.
baron Dalvic.
-— 1) R: bywssi.
3)ylPam.
str, 12.
78. —
. . katholickau.
— 10)—Om
m
Viz lll-l,
v pozn.
11) Pam. 1112, str. 80. — 13) Pam. lll-l, str. 78. Dle latinského zápisu

v matrice poděbradské Jan baron Dalwitz, protestant, 46 let stár, a Anna
Beierwecková oddáni byli 5. března 1789. (Sdělil vd. p. Karel Trenkler,
vicerektor v Hradci Král.) R: Bajerweka. — 13)R: 1795. bywssí w Ar
mádě.— *) R: a Visitirugic w Nocy . . .ý.stánow — 15)Pam. Ill-1,
str. 114. — 1“) V budově administrace státních statků v Celetné ulici
č. 586. — 17)R: 1804. — 18)Anna baronessa

Dalvitzová,

321etá, & Fran—

tišek Xav. St. Vincent, nadporučík pěšího pluku Morzin, 341etý, oddáni
byli v kostele sv. Jakuba v Praze 17. dubna 1803. (Sdělil dp. P. Josef
Fiala 0. F. M. Conv.) R: Oberleitenanta, od Infanteriae . . . heitmanem.
— “*) Ferdinand hrabě Morzin, podmaršálek, byl majitelem pěšího pluku
čís. 54, jenž měl tehdy sídlo v Praze. Vojáci měli světlezelené (apfel
gríin) výložky a bílé knoflíky. Po smrti Morzinově r. 1850 stal se ma
jitelem téhož pluku podmaršátek josef svob. pán -Froon, tehdy při ge
nerálním ženijním ředitelství ve Vídni. Chev. (chevalieur, rytíř) St.
Vincent uvádí se již r. 1806 mezi hejtmany (setniky) toho pluku, r. 1810
je prvním majorem u 18. pěšího pluku (majitel ]indřich Xlll. kníže Reuss
Greitz) se sídlem v Novém Bydžově. Vojáci měli tmavočervené vý
ložky a bílé knoflíky. — zc') jan Křt. Vintíř baron Dalvitz narodil se
v Poděbradech 15. října 1790. (Sdělil vd. p. Karel Trenkler' vicerektor
v Hradci Král.) — “) Snad myslí „Milítár—Cadeten-Academie“ ve Ví
deňském Novém Městě. R: Wogenskym.
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Tu v těch barvících v té tvrzi jest fabrika na čistě hliněné
aneb kamenné nádobí, jenž na stůl se potřebuje. Kamennou
mouku nejprv dělají a z té jako z hlíny všeliké nádobí pletou
a pálí, 1) tak že
netřeba do Sas jíti;
kdo chce, můž odtud miti.2)
Stojía) tu také 3 duby velmi tlusté, několik set let staré
z nich jeden má okolo sebe 12 loket, druhý 111/2 lokte, třet,
jest tenčí; z toho znáti, že tu někdy slavný dubový les býval
35. Hohendorf, Vysoká, ves. 4)
36. Lessau, česky Lesov, ves.
37. Schlackenwerth, česky Ostrov, místo starožitné, zdmi 5)
ohražené a při něm někdy slavný, nyni shořený'i) a vtakměř
[38] pustý zámek. V l7.ém století drželi jej hrabata Slikové,
jenž se psali z Pasounu7) a Lokte; byli taky páni na Falknově
a Dupově. Jak by se do rodu Sachsen-Lauenburského dostal,
není mně povědomos) jest od Karlových Varů 11/2 míle.
, Roku 1666 Anna Maria [Magdalena], kněžna a manželka
julia ]indřicha vévody 9) ze Sachsen-Lauenburku, rozená Češka
z Lobkovic, založila tam na předměstí Pražském slavnou kolej
pro řeholní kleriky a učitele Pobožných škol (vůbec piaristé
slovou), při něm krásný kostel po[d] jménem Zvěstování Panny
Marie. Při tom kostele na levo jest postranní kapla, do níž
se z kostela vchází; v té kapli jest hrobka pod zemí, v nížto
leží v cinových,10) vnitř pak dubových truhlách tito páni:
]) Julius lindřich vévoda“) z Sachsen-Lauenburku, Engern
a Westfalu, pán na Schlackenwerthu, umřel v Praze 1. 1665
20. listop[adu], starý 79 let.
2) Anna Maria [Magdalena], jeho manželka, rozená z Lob
kovic, umřela v Praze 1. 1668 7. září, stará 54 léta, vysvobo
ditelkyně zajatého od Švédům) obrazu staroboleslavského.13)
3) Iulius František vévoda z Sachsen-La[uenburku], syn
Julia jindři[cha], umřel v Reichstadtu v Sasích 14) l. 1689 30. září.

4) Maria Augusta, jeho manželka, rozená princka z Pfalz
1) R: hlyněnne . . . pálegi. — ') Dle Schematismu 1809 mají v Da

lovicích „P. p. bratří an & Václav rytíři ze Schónau privilegovanou to
várnu na kameninu. od dozorem p. Benedikta Hasslachera vyrábějí se
tu tabulové příbory & jiné nádobí.“ Následuje popis úpravy a ozdob
výrobků. — a) R: Stogegi. — *) R: Hochdorf, Wyssoka Wes . . . český
Lessow. — s) R: Sslakenwerdt, Cžechský . . . Zdemi schořený. — “) Roku
1795, kdy vyhořelo téměř celé město. -- 1) R: Posonu . . . Falkenowě
a Dupawě. — 8) Po bitvě na Bílé hoře propadlo město i panství kon
fiskaci a r. 1625 koupil je Julius Jindřich vévoda ze Sachsen-Lauenburku.
R: Saxsen. — “) R: Wegwody z Saxenlauenburgku . . . Prahskem . . .
Kolleg . . . Piaristae . . . Mariae. — 10) R: Ceynowých, wnjtř. (Vkův
opis následujících úmrtních dat nechávám bez kontroly.)— 11)R: Weg
woda z SaxenLauenburku Engeren . . . Sslakenwerdu. — 1*)R: letha

. . . stegdu. — ") R: 1648. — “) Omyl. Reichstadt jsou české Zákupy,
jež tehdy tomu rodu patřily.
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Sulzbachu, 1) umřela v Hamburku ]. 1681 23.1istop[adu], st[ará]
30 let.
5) Frant[išek] julius, princ a syn julia Frant[iška], umřel
v Schlackenwerthu ]. 1673 4. listop[adu], starý 8 let.
6) Leopold Vilím, syn Ludvíka Vilíma markrabě[te] z Ba
den-Baden, umřel v Kincburku v Sasích[?]2) l. 1695, den

se nevr
7) Maria Františka markrab[ěnka] 3) z Baden-Baden, rozená
kněžna z Fůrstenberku, Češka, umřela v Lobkovicích l. 1702

7. března, stará 69 let.
8) Karel Ludvík markrabě4) z Baden-Baden, syn jiřího
Humprechta markraběte z Baden-Baden, umřel v Schlacken
werthu ]. 1734 dne 6. juli, starý 6 let.
9) August Arnošt, syn Gabriele de Berg und Giell,5)
obrštvachtmistr kyrysařského leib- neb životního hluku kurfiršta
saského, umřel v Gřellu v Saslch ]. 1673 15. juli.
Tito všickni leží 6) vnitř dubových a zevnitř cínových, 7) pře
krásně rytých a těžkých truhlách; obz[v]láště ty N:1 a 2 julia
a Anny má každá 10 neb 12 cent[nýřů] cínu.3) V hlavách
i v nohách čela se otvírají, že se dovnitř může patřiti, ale již
_v nich není, jen kosti a prach země a něco z oděvu. Kousek
tykyty z té Anny [j]sem vzal, která jest pevnější, nežli nyní
nová; nesmělt bych tak novou trhati, jako s touto.
10) jest tu truhla dubová toliko, v nížto leží jan baron ze

Stansdorfu[?],9) markrabí badenského rada a dědičný jager
mistr a u slav[ného] infant[erie] regimentu Baden-Baden obršt.
Umřel v Schlackenwerthu ]. 1782 dne 9. září.
jak a kdy se Schlackenwerth z rodu vévod 10) Sachsen
Lauenburských do rodu markrabat dostal, nemohu dosici.11) Po—

slední princka z Baden-Baden,") dědička, v stavu panenskémla)
při dvoru naší matky Marie Terezie v Vídni svůj věk strávila
i dokonala r. 1760 [?] 1“*)a kšaftem [40] to panství Marii Te
rezii a joseřovi císaři odkázala, kteráž z něho královské ko
morní učinila, ale nejprv na 30 let knížeti janovi Prokopovi
1) R: Pfalc Sulcbachu . . . Sslakenwerdu. — ') Asi Gůnzburg v ba
vorském Švábsku. R: Margrabe. _ 3) R: Margrab. . . . Firsstenbergku.
—

R: Margr. . . . Marg. . . . Sslakenwerdu

. . . leth. — 5) Gefell

v pruském Sasku. R: Bergk und Gfell Obrsst Wachtmistr . .“. Gfellu.
— “) R: ležegi vnjtř. — 1) R: Zewnjtř Cegnowých. — “) R: Cegnu . . .

do antř . . . Nětco. — “) R: Sstansdorfu, Margrabi . . . Radda . . .
Sslakenwerdu. —- 10)R: Sslakenwerd . . . Wegwod Saxen . . . Margra
bat. — 11)Dcera julia Františka vévody ze Sachsen-Lauenburku, prin

cezna Augusta Sibylla, dědička panství, vdala se za markrabí Ludvíka
Viléma z Baden a Hochberku.

——12) Princezna

Alžběta Augusta.

—

13) R: Panenskym . . . Mariae Theresiae . . . Theresij . . . starcen—
berku. — ") Dle Sommra (Elbogner Kreis) zemřela r. 1782. jí dala
císařovna - po smrti posledního mužského dědice - panství k užívání
a po ní připadlo (neznámo prý, z kterého právního důvodu) opět
král. komoře, od níž je r. 1811 obdržel (zmenšené) Ferdinand arcivévoda
Wůrzburský, pak Toskánský.
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z Schwarzenberku pronajala. Ve 20 letech toho pronájmu když
umřela, nástupník císař josef ll. ještě těch 10 let podepsal.
V tom 30.1etém pronájmu začala sláva zámku a zahrady kle
sati; již se nic v zahradě neopravovalo, nezdržovalo a nezve
lebovalo, nýbrž vše opouštělo, zacházelo a zkázu 1) bralo. Nato
v roku 1795 2) město i zámek oboje shořelo, tolikéž i všeliká 3)
služebníků bydliště, též bydlo zahradníka, všecky [skleniky a pa
řeniště]4) a to podnes v rumu stojí. R[oku] teprva 1804. a 5.
kus zámku přikryto jest pro kanceláře; ostatní stojící zdi a ta
zpustlá zahrada jen svou někdejší slávu s naříkáním jako v stínu
vyjevují aneb okazují.
Že pak ta zahrada netoliko v Čechách, ale i v jiných ze
mich rozhlášená i v Augšpurku na mědi vyryta a vytištěna
byla, ovšem byla dost toho hodna; dosavad,
když již místo své slávy
má jen na vozy trávy,
ještě v sobě více než jiné skvostné zahrady viděti da, a sice
má v své usedlosti 48 měřic a spíš více než méně. Voda jde
skrze ni prostředkem i taky okolo a tu místo plotu neb zdí
jsou vysoké, dřívím zarostlé břehy. Bylo“ v ní 50 fontán aneb
kamenem dlážděných vodnic, uprostřed nich kamenné sochy,
jimžto z úst aneb z rozličných v rukou 5) držících nástrojů voda
tekla aneb nahoru stříkala, tolikéž z tlam všelikých [41] zvířat.
V některých těch vodnicích labutě a jiní 6) ptáci měli svá bydliště,
jakož ve dvou až dosavad klece dřevěné jsou, v nichžto labutě
bývaly.
jsou v té zahradě ještě — jako ztrhané _- špalírové
chodby neb aleje, zhusta sochami kamennými pohanských bohů
a bohyň vysazené, které však již namnoze polámané a své
krásy zbavené jsou; tolikéž chodby, bludné, že bez vůdce z nich
vyjití nemohlo se. jsou též tu zpustlé jeskyně, divně kamením
vysazené, z nichž některé 7) co lední prampouchové 8) dolů visí
a z těch voda kapala. Jiná 9) mnohá tu bývalá divadla jak
skrz stavení, malování, stromové a květinové .pořadí, tak skrz
vodu divné stroje zde způsobené, nelze všeho vypsati.
Uprostřed té zahrady stojí lusthaus aneb veselý palác; má,
dva sály, jeden na druhém 10) do kuple klenuté a uměle ma
lované. Ty jsou kulaté, stavení ale jest zevnitř hranaté a protož
v rozích“) okolo sálu jsou pokoje krasné, dílem štukatorským
mající zavěšené stropy. Nyní v tom jednom rohu má bydlo
1) R: klessati

. .v. skazu. — 2) R: 1791 . . . schořelo.

— a) R:

wsselyke . . . bydlisstiata. — 4) R: wssecky Glos- a Treib hauzy . . .
Cancellaře . . . spustla. — 5) sz dlažděnnych . . . rukauch . . . na Horu.
— *) R: gíne Ptaky . . . bydlisstiata . . . dwauch . . . dřewenne wnjchžto.
— 7) R: Alleje . . . z Hustá . . . spustle . . . někteřj . . . wissy. —

5) „Oblouk, sklep, překlenutý sklep neb co nějaký mostek.“ (jungm.
Slovník.) — 9) R: Gine mnohe tu býwale djwadla . . . spusobene. —
") R: nadruhym. — 11) R: Rohách . . . sstukátorskym.
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jeden písař zámecký a v druhém zahradník, na ten čas můj
syn Ivan Vavák, a tu u něho i já 4 dni byl jsem.
Od toho lusthausu asi 1 honyl) jest opět stavení 4hranné
o dvou 2) štokách [!] neb ponebích a uprostřed něho bývala
květinová zahrada aneb obora krásy; v'tom stavení jest plno
kotců3) a příhrad, dole pro rozličná 4) zvířata, [42] nahoře pro
rozličné ptáky, jenž se tu chovali. Až dosavad jest tu k vidění
vycpaná kráva, která se prý v jednom dvoře na témž schlacken
werthském5) panství kdysi narodila. Ta sice jest ve svém slo
žení jako jiná kráva, ale na hřbetě má jakousi zrostlinu, z které
4 jiné zrostlíny jako nohy, však bez kosti, dlouhé a v koncích
též dlouhá 5) kopyta jako téměř rohy nějaké mají. Ta kráva,
když 4letá byla, po obyčejném 7) býku měla tele jalovici, která
též na hřbetě 4 nohy, však rozdělené, každou zvlášť měla,
a ta jako 21etá byla zabita a tutéž jest vycpaná. Ta stará neb
první kráva ještě po obyčejném 3) býku měla druhé tele, a sice
o dvou 9) hlavách vedle sebe, jeden krk a ostatní tělo dobře
sformované, které když se živit pracně musilo, bylo zabité
a také vprané; tu též se spatřuje. Podobenství toho, seč býti
mohu, tuto jsem předočnilzlo) ]. Stará kráva, do 5 let cho
vaná. [43] 2. Mladá od ní, 21etá jalovice. 3. Druhé tele od té
první krávy, brzy po narození zabité a vycpané.
Ostatně, co se tu koliv jak v zámku a těch pustých zdích [!]
a sklepích, tak v té zahradě ještě dosavad vidí, někdejší slávu
a skvostnost ukazuje; dle čehož znáti, že ti někdejší držitelové,
vévodové z Sachsen-Lauenburku a markrabí 11) z Baden-Baden,
skoupí nebyli, ale to místo a v něm celou naši vlast, zemi
českou, s velikými náklady ozdobovali a zvelebovali. Proto
taky [44] mnozí slavní hosti i korunované hlavy, do Karlových
Varů jezdice,12) tu se zdržovali, majíce tu své obz[v]láštní očí
a mysle vyražení; neb v Karlově 13) Varu není tolik placů
a hospod, aby nějaký velký dvúr s jeho komonstvem, čeledí
a koňstvem jak bydlením, tak marštalemi zaopatřiti se mohl.
A tak skrze Schlackenwerth tím více a na delší čas slavní
hosti v zemi naší se zdržovali, mnoho peněz tu zanechali
a vlast naši ozdobovali, čehož příčina byla prvně Karlovy Vary
a za druhé štědrota a milost vévodů 14) Sachsenlauenburských
1) „I-lon,prostor zdélj 125 kročegů aneb noh 625.“ (]ungm. Slovník)
— ') R: odwauch . . . Krássy. — 3) Kotec, budka. — *) R: rozlične . . .
na Hoře. — 5) R: Sslakenwerdskym . . . kdyssi. — s) R: dlouhe . . .
negake. — 1) R: Obyčegnym begku . . . wzlásst. — a) R: Obyčegnym
begku. — 9) R: dwauch . . . ssebe . . . tutež. — 10) V R jsou tu na
polovici str. 42. a dvou třetinách str. 43. tři jednoduché náčrtky tužkou
zmíněných zrůd, ale pro reprodukci jsou již málo zřetelné. — 11)R:
Zdijch . . . Wegwodowe z Saxen . . . Markrabowe z Báden Báden,
skaupij . . . Cžechskau. — 12) R: gezdě. — 1=*)R: w Karlowym . . .
negaky. — ") R: Sslakenwerd . . . Karlowý . . . Wegwodu Saxen . .

Margrabat . . . Sslakenwerdu.
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a markrabat z Baden-Baden, držitelů Schlackenwerthu, že pro
ně v zámku dost příležitosti a v zahradě dost vyražení měli.
Toto ještě k té zahradě, že voda, která do tamních všech
fontán, jeskyň, kamen[n]ých štatuí a tlam zvířecíchia jiných
kunstovných vodotoků pod zemí i nad zemí šla, žádnou vodárnou
a kolem hnaná nebyla a dosavad není, nýbrž s vrchu do města
a protekšil) napříč město, zase s vrchu do té zahrady do jedné
jako jeskyně, však otevřené a kunstovně vyštafirované, padala
a padá a odtud sama bez všeho hnaní a nucení po celé zahradě

Zámek v Ostrově r. 1808.

se rozcházejíc všecko napájí a své kunstovně vyobrazení, rozu
mem a vtipem lidským způsobené, k milému podívání předočňuje.
[45] Město Schlackenwerth neb Ostrov není veliké, ale
dosti čisté, zdí od starodávna _ ještě od ceskych 2) obyvatelů —
ohražené; má 2 brány a třetí do zámku. V jednom pořadí stojí
radni dům s malou věží, pod tou ve zdi zasazené jsou tři 3
tabule kamenné starodávní, nevinnost, milosrdenství a spravedl
nost představující.
V rynku stoji štatue Panny Marie, kamenná, která na plášti
svém má velmi tlustě zlata, že v slunečném blesku milo jest
patřiti. Přes rynk napříč teče potok, 3) maje vodu velmi čistou
1) R: ijřetcych.
z Wrchu . . . nutceni.

. z Wrchu . . . a protekauc na přič ..
.spusobene. — *) R: Sslakenwerd. .Cžech

ských . . . Rádnj. — “) Bystřice, Wistritz.
Pamětí Vavákovy V.

3
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a ustavičnou, která odtud pod městem do onél) zahrady se
spouští a tam všecky trouby a trubky naplňuje a někdy až na
sáhy výšky 2) nahoru se vystřelovala a lidem podívení ipotěšení
činila.

V jednom rohu rynku a ven z rynku jako v domovním
pořadí stojí kostel děkanský. pod jménem svatého Michala arch—
anděla, 3) ale v spodním štoku [!] hlavní obraz představuje
mrtvého Pána ]ežíše do hrobu kladení a nad tím jest v rytině
s[v]. Michal.
Ten kostel jest velmi starožitný a na obz[v]láštní model
mimo jiné4) kostely stavěný, maje po stranách pavláčky a modli—
tebnice, všecken k podívání milý a přepevně klenutý. Ale kostel
u piaristů jest na způsob staroboleslavského Panny Marie.
Má též dosti ještě vysokou (ač po tom ohni mnoho ubra—
nou) věž, již nyní jen jako čepice [se] špičatou prostou střechou,
jakož pak i nad branami věže i ta zámecká (na niž vrátný
býval) tak odebrané a takovými střechami přikryté jsou.
[46] Předměstí dvoje má dlouhé'a na domy hojné. Pod
zámkem & tou zahradou jest ještě kostelík s[v]. Jakuba apoštola,
u toho se mrtví pohřbívají.
K zámku a řízeni schlackenwerthskému náležejí tato 5) mista
aneb obyvatelná sídla: Město Schlackenwerth, městečko Lichten
stadt,5) Bárringenf) horní městeč[ko], Rodisfort,3) Haid.9) Ves
1. Giell,10) 2. Langgrůn, 11) 3. Merkelsgríinfz) 4. Salmthal,13)
5. Liticov,“) 6. Ullersgriín.15) 7. Wólfling,“) 8. Kaff,") 9. Tiefen
bach,13) 10. Pfaffengriin,19) 11. Unter-Brand?) 12. Weidmes
griin,21) 13. Arletzgriin, “) 14. Honnersgriin, 23) 15 Holzbach, “)
16.
20.
24.
28.

Permesgrůn, 25) 17. Heidles, 26) 18. Vikvice, 27) 19. Mořičov, 28)
Liticov, -9) 21. Rodisfort, 30) 22. Elm, 31) 23. Neudorfe13")

Nejda,33) 25. Grasengriin,34) 26. Lesov,35) 27. Sadov, 36)
Halmgrůn,37) 29. Grossenteich.33) K tomu podřízená správ—
1) R: mjlo . . . na přjč

d.o

Onne. — -) R: wegssky

——“) R:

Mjchala
Archangela.. -—Sslakenwerdskemu
*) R: mjmo giných .Kostelu
staw_ený,
magic. —
) R: Hřbýtowem
. . tyto.
“) Hroznětín

R: Sslakenwerd.

Lichtensstadt. — 1) Pernink. R: Pringer. — a) R1

došov. — “) Bor. R: Haidt. — 10) Kfely. — ") Dlouhý Gr'ún. R: Langrýn.
-— ") Merklín. R: Merksgrin. — l=*)R: Sólmehall. — ") Liditzau. R:
Lidice. — 15) Oldříš. R: Ullersgrín. — ") Velflík. R: Welflíng. — 1) R:
Kaast. — ll') Hluboký. R: Tifenbach. — u') R: Pfafengrin. — -") Dolni
Brand. R: Unter brandt — “) Vykmanov. R: Weitmesgrin. -— 22) R:
Arletsgrín. — -“) Hanušov. R: Hennersgrin. — -') R: Holtzbach. —
35) R: Permesgrin. — 26)Borek. R: Handtles. — ") Vojkovice, Wickwitz.
R: thwice.
— -“) Móritschau. R: Marissow. — z'“)Víz již pozn. 14.
R: Ludičow. — 30) Viz již pozn. 8. Radošov náležel k panství kysibel

skému, část jeho k ostrovskému. — '“) R: E.lles — “) Nová Víska
R: Neid.orf -—33)Neudau R: Naidow. — “) R: Gaisengrin. — 35)Lessau.
Š:ybník.
Lessow. — 3“) Sodau. R- Sedáry. — “) R: Halmgrin. — aa) Velký
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Tůppelsgriinf)

Ruppelsgrůn 4) a Letovice [?]. 5)
Dne 2. Juni, v úterý, jsem přijel a dne 7. toho, v neděli
3. po s[v]. Duchu, j[sem] odjel z SchlackewerthuG) zase přes
Karlovy Vary, 2 nichžto [j]sem se i napil i lázeň přijal; odtud
přes Prahu dne 10. Juni šfas[t]ně domů přijel.

Z té schlackenwerthské zahrady přivezl [jjsem 2 stromy
v soudkách — slovou Pinus Cerbes7) a pocházejí z Cínys)
v Asii _ do zahrady císařské v Praze nejvyššímu panu pur
krabí,9) kteréž mu byl můj syn Ivan. Vavák poslal.10) Ty stromy
ve zrostu stromu, větvích ilistu podobné jsou borovici, ale ovoce
má jakési sladké ořechy.
[47] Výtahu) z novinzlz) Dne 24. máje město a pevnost
Gdánsko — Danzig Francouzové na kapitulaci dostali a tam
vtrhli. Pruský jenerál Kalckreuth13) se 12000 Prušanů 27. máje
odtud vytáhl a 4000 nemocných tam zanechal. Dostali tu Fran
couzové 800 kusů, mnoho jiné zbraně a munici, též 50 tisíc
cent[nýřů] obilí, což ovšem prý Fran[couzům] dobře se hodilo,
neb již u veliké délce 14) a šířce po zemi všecko vyjedli.
Onen jiří Cerný až dosavad se svými Srby s Turkem vá—
leje,15) štěstí jakž tak má po ruce, proti němužto Francouzové
skrz Dalmacii ze Vlach jdou Turkům na pomoc.
Ruský jenerál Michelson u Dunaje a pevností lsmailovals)
proti Turkům stojí ve Valachii.
31. máje franc[ouzský] císař z Finkensteinu do Gdánska
přijel. Při dobývání toho města přes 2000 Prušanů a Rusů
zahynulo; jak mnoho Francouzů, to se neví. Byla,prý 17) tam
1 lib[ra] hověz[ího] masa za 4 zl., 1 lib[ra] másla 5 zl., 1 lib[ra]
komisního chleba ] zl. 30 kr.
Turek vida, že s těmi zbouřenými křesťany mnoho nesvede
a Jiří Cerný že tu i tam vítězí, vydal do těch zemí křesťanských.
které pod sebou má, ferman aneb list, nímžto křesťany všelikých
nátisků a tyranství sproštuje a je svobodnější činí; a tak v Bosně 18)
lid se ztišil a od bouření přestal.
1) Haunštejn. R: Hauresstein. — ') Měděnec. — =*)Děpoltovice.
R: Teppelsgrin. — *) Ruprechtov. R: Rippelsgrin. — 5) Dle Schallera
r. 1785 patřilo k panství ostrovskému 65 osad a míst (není tedy soupis
Vkův úplný), jméno Letovice však tam ani v okolí nikde nepřichází.
Snad to má býti Zettlíc, Sedlec, a Vk asi špatně rozuměl a dle toho
po svémvpřekládal. R: Lettowice. — “) R: Sslakenwerdu . . . Karlowý
. . sstíásně . . . sslakenwerdske. — 7) Asi z cizích druhů borovic,
pinií.' — a) R: 2 Chýni w Azij . . . Neywisssjmu . . . Purgrabij. —
“) Josef hrabě Wallis. — 10)Další věta připsána jako poznámka dole
na str. [47]. R: Owotce . . . Gakessy. — 11) R: Wegtah. — 12) Čis. 24
až 28. — l=*)Fridrich Adolf hrabě Kalckreuth, pruský maršálek, tehdy
guvernér v Gdánsku. R: Capitulati . . . Kalkrait. — “) R': Kussu . .
dýlce. — 15) R: Onnen . . . Wálegic . . . Dalmácygl. — 1") lzmail
v Bessa'rabii. R: Michelson .
'lsmailowa . . . Wallachigi. ——'") R:
Fínkensstainu . . . preg . . . Massa. — ") R: Bosyni . . . stjssil.
*
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[48] Dne 28. máje císař ruský a král pruský byli v Bar
tensteinu.1)
3. juni císař franjcouzský] z Gdánska do Finkensteinu se
vrátil a odtud do Saa[l]feldu odjel. Maršálovi Lefebvrovi titul
Gdánského vévody 2) dal
Dne 4. juni král švédsky 3) a francou[z]ský maršál Brune 4)
ve Sládkově (Sledau) [?] 5) spolu se sešli na rozmluvení.
Pevnost Kolberg6) Francouzové silně dobývají. Ruská ar
máda leží okolo Liebstadtu v Prusích.
7. _luniRusové pod knížetem Bagrationem7) na Francouze
udeřili, mnoho jich zbili, přes 2000 zajali a město Braunsberg
dosáhli.

_

K armádě ruské mimo jiné 5) vojsko ještě 20000 samých
Basků ') z Asie přitáhlo.
K armádě francou[z]ské od 1. ledna r. 1807 až posud
z rozličných zemí, kdež jméno francou[z]ské se hlásí, přes
160.000 mužů pomocného vojska přes říši již přešlo mimo
munici, koňstvo a jiné náležitosti. 10)
Dne 5. juni u řeky Pasaře 11) v Prusích Rusové na něko
lika místech na Fran[couze] udeřili a až do večera bojujic[e]
všudy zvítězili. Z obou stran několik tisíc lidu padlo, Rusové
velké bagaže 12) a kasy dostali i všecku bagáž maršálka Neye
a maršál Bernadotte za uchem jest postřelen. Mezi zajatými
Francouzi jest samých Sasů 33 oficírů, 1800 mužu
16. Juni v Slezsku pevnost Nisa, 13) kterou pruský jenerál
Steucen 14) hájil, na kapitulaci se vzdala [49] a Prušané odtud
s rozprostřenými praporci vytáhli.15
Okolo svátku s[v]. jana Křtitele obilí mělo cenu: Pšenice
9 zl., žito 8 zl. 15 a 20 krej., ječmen 5 zl. 30 kr., oves 4 zl.
30 kr., hrách 12 zl., seno staré 2 zl. 30 kr.
Na začátku juli ovsu připlatilo a byl za 5 zl.
Dne 10. juli okolo Labe začaly se žně, ale zde na den
svaté
téhož, a tak dle stařičkého přísloví
svatá panny
MarketaMarkety,
zavedla 13.
žence.

Letošní polní ouroda jest nejhojnější v žitě, ktera 15)1v čer
ných zemích pěkná a klasitá jsou. Pšenice velmi snětivé, což
1) R: Bartensstainu . .

Finkensstainu . ..

Saaf

— ') Viz

str. 16. R: Lefewrowi . . . Wýwody. — 3) Gustav [V.eAddolf, r. 1792

1809. R: stegdský.
maršálek.

— ') Guillaume Marie Anne Brune, od r. 1804

R: Brýn . . . Sládkowě. ——5) PO str. 308 píše:

Schlatkow.

(Německé Sledau v R si přidal Vk sám.) — ') R: Kolberk. .Libsstattu.
— ") Petr Ivanovič kníže Bagration, vynikající ruský generál. R: Ba
gracionem . ..Braunssperk — 9) R: mjmo gineho wogska. — ') R:
Baskýru z Aziae. — “) R: mjmo Municl, Koňstwa, a giných náležitosti.
-—") Passarge. R: Pasarže . . .-bogugic. . s.wjtězyly. — ") Z fran
couzského bagage, zavazadla & pod. (]ungm. Slovník: bagáže, pagáž,

pakáž.) Nov str. 104: pagáž. R: Pagáže a Kassy.

.aPaž.gá

..Nay

Bernadot. — 13)Neisse. R: Nissa. — 1*)Podle PO str. 315: „General

lieutenant v. Steucen, Gouverneur von Neisse.“ Nov čís. 26: Sstaicen.
R: Sstiágcen. — 16) Nově ..26 — ") R: ktere . .pěkne a klasyte.
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jarní zimy a mrazy při jejich vymetávání způsobily. ječmeny
a ovsy všudy řídké a malé i bodláčivé, a zvláště 1) ranné, okolo
s[v]. Řehoře a po něm sité; ty, jenž při konci dubna a na
začátku máje sité j50u, jsou pěkné a klasité.
Stalo se letos, že na panstvích knížete Liechtenšteinaz)
z jeho (jakž praví) poručení všecky ouhory u panských dvorů
jarním osením, t[otiž] ječmenem, ovsem, hrachem a víkví zasili
a takové setí ještě v Křížové dni a po Božím vstoupení, ano
až taky před s[v]. janem Nepomuckým vykonávali, což mnohým
hOSpodářům až k posměchu bylo. Že pak nato přišly slušné
vláhy a m1rna3) tepla, zdařilo se to proti naději a jest všecko
pěkné a bude i užitečné, řídké v slámě, jadrné v zrnu.
[50] Dne 15. 4) juli-, v středu po neděli 8. po s[v]. Duchu,
ve vsi Dolní Chvátlině na panství zásmuckém ) žena máslo
rozhřívajíc a pozor naň nedajíc,6) když hořeti začalo, vody na
ně ") nalila, od čehož ono komínem vyletěvši ten statek i celou
téměř ves zapálilo. 3) Velikých škod se tu stalo, obz[v]láště
tamní kostel sv. apošt[olů] Petra a Pavla, — někdy býval farní
a měl krásné starožitné zvony, jeden dosti veliký, .— ty se
rozlily a kostel veškeren shořel. 9)
Výtah 10) z novin N: 29. dne 18. července: Dne 6. června
v hlavním portugalskému) městě Lisaboně zemětřesení se stalo,
skrze něžn) “asi10 domů se sesypalo a mnoho roztřáslo, mnoho
též lidí o život přišlo. Trvalo 35 sekund a tak praví, že kdyby
ještě jen 8 nebo 10 sekund bylo trvalo, že by snad celé město
— jako roku 1755 — bylo padlo. Z toho můžeme pomysliti,
jaké jest zemětřesení a jaký trest Boží, že tu žádný jeden dru
hému, ani sobě samému pomoci 13) a před smrtí neb ourazem
zachovati se nemůže.
Od 20. máje až do 6. ]uni v krajině Bosnii (někdy krá
lovství bývalo) Turci s pomocí Francouzů (neb i svého lidu
oficíry francouzské mají, jakož i děla a dělostřelce,) každý téměř
den tu i tam s zbouřenými Srby se potýkali, ale všudy pře
1) R: spusobily. .bodlačiwe, a wzlásste.

.ranne.

..Klassyte

— 2) jan Josef kníže Liechtenstein, tehdy podmaršálek a velící generál
v Dolních & Horních Rakousích, v Solnohradsku a místní velitel ve Vídni.
Viz Pam. lV, str 116. — ') R: Lichtensstejna .
Hráchem . . . mjrne
tepla . .Gádrnne w Zrnnu. — ') R původně snad: 15. (kdy skutečně
ona středa byla); pak opraveno nza 14 (či: l7; není to dobře roze

znatelné). Viz dále pozn. 9. —

'.Chwátlyně.

.Zásmuck m. —

a) R: nedagic,51l
— 1)Podlahových
R: naň. — „Posvátných
a) R: zapaliwssi
. . S. oheň
schořel.
— “)D lekdyz
lV. dílu
mist“. vznikl
v jednom statku dne 14.července v 9 hodin na noc, na rozšíření požáru
došlo tedy asi až po půlnoci, či dne 15., jak Vk píše. „Oheň zachvátil
nejen značnou část vesnice s dvorem panským, nýbrž i kostel, jenž vy
hořel i s věží, ve které byly krásné zvony. “ Starý kostel byl zbořen
r. 1814 a počato se stavbou nového, teprve však r. 1858 vše dokončeno.
Staré, ohněm zkažené zvony, největší z r. 1731 a dva menší, byly pře
lity r. 1821. -— ") R: W.egtah — 11)R: Portugalskym .. Lizaboňe
Země třeseni. — 1') R: skrze negž. — 13) R: pomocti.
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moženi byli. Od 2. do 6. juni ustavičná takměř bitva byla,
u Oglevice, Polinu, lvanie, Košaku, Beskovic a řeky Driny.1)
Vůdcové Srbův byli Marek Katič, Stamatovič, [51] Nenadovič 2)
atd. Srbové dosáhli celý turecký lager, kasu a válečné potřeby
a jen u pobitých Turků 100.000 piastrů; vůdcové to mezi své
bojovníky rozdělili. Mezí zabítými Turky byli 3 kapitáni, 1 fran
cou[z]ský oficír a 5 francouzských dělostřelců_3) Na bojišti
pohřbeno 4009 Turků a 910 Srbů. Stalo se blíž města Lesnice.
Dne 12. juni Srbové, jenž ve Volhařích neb Bulgarií stoji,
dostali _od ruského císaře 1000 cent[nýřů] prachu, 5000 cent.

kulek, 10000 patron pro kusy a karkašef)
. Dne 26. máje u Silistrie 40000 Turků Dunaj přešlo pod
správou nejvyššího vezíra, ale ruský jenerál Michelson udeřil
na ně a mnoho prý 5) jich pobil a zas za Dunaj zpátkem zahnal
a pevnost lsmail šturmem dobyl.
Dne 6. a 7. juni Rusové u Kalařatu mocně Dunaj přešli
a do Bulgarie hlouběji se tlačí; dílem již se Srby se spojili
a pevnost Vidin a Niš “) obklíčili.
Dne 25. června u Tilsitu7) v Prusích císař ruský Alexan
der a císař franclouzský1 Napoleon spolu se sešli uprostřed
reky Němenus) na jednom širokém a dlouhém pramenu dříví,
na němž podlahy položené a praporec pokoje vystaven byl.
V 1 hodinu 5 poledne 9) stejně od břehu na lodích se plavili
proti sobě. S ruským cis[ařem] byl syn jeho veliké kníže Kon
stantinlo) a jenerálové Ben[n]igsen. Uvarov,11) kníže Lobanovm)
a adjutant hrabě Lievenla) a s cis[ařem] francou[z]ským vévoda
bergský,14) kníže Neufchatel (Berthier),15) maršálek Bessiěres 16)
a maršálek Duroc.") Když z lodi stejně vystoupili, [52] oba
císařové laskavě se objali a dvě hodiny sami spolu rozmlouvali,
potom ruský s jenerály trancou[z]skými a francou[z]ský s kní
žetem Konstantinem a jenerály ruskými dlouho rozmlouvalí
a pokojně se rozešli. Při tom obě armády naproti sobě z obou
stran řeky stály a převeliké množstvím) lidu na dívání bylo.
1) R: Oglewice, Polynu, lwaniae, Kossáku Beskowíc . . . Drýny. —
2) jakub Nenadovič, Stanoje Stamatovič. — 3) Tak v Nov. R: Canonjru.
— ') Pam. IV, str. 167. Nov: „a do 10000 patronů pro kusy a kartáče“

— 5) R: Neywisssjho...preg...spátkem...lsmailow.

— “) R: Kalafatu

....Widjn a Nyssu. — 1) Tylža. V PO str. 358 je popis města. — s) R:
Tylsytu . . . Nymenu. — a) R: z Poledne. — 10) R: Konsstantýn. —
11)Fedor Petrovič hrabě Uvarov, ruský generál. R: Owarow.'— 12)Kníže

Lobanov z Rostrova, dívísní generál (dle PO str. 347). R: Labanov. —
n) Asi Christofor Andrejevič hrabě Lieven. R: Liwen. — ") ]oachim
Murat, velkovévoda. Viz str. 4. R: Wýwoda Bergský. — 15)Louis Ale
xandre Berthier, Napoleonův generál, od r. 1804 maršálek, od r. 1806
kníže Neuchátelský, r. 1809 kníže Wagramský. PO: Neufchatel. R;
Newssatel (Bertie). -— ") jean Bapt. Bessiéres, od r. 1804 maršálek,
r. 1809.vévoda z lstrie. R: Besie. — 17)Giraud Christophe Michel Duroc,
maršálek & diplomat Napoleonův, od r. 1807 vévoda Furlandský (po ví
tězství 14. června u Friedlandu ve východním Prusku, po němž došlo

. mnozstw.
právě
k miru ltylžskému. R: Dirok. — 15) R: Konstantýnem . . . na proti
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Dne 26. zase se oba císařové na ten ostrov sjeli 'a 1/2 ho
diny rozmlouvali a s nimi též král pruský. Potom císař ruský
plavil se na levý břeh a tu ho císař franc[ouzský] laskavě při
jal. Oba všedše 1) na koně do města Tilsitu spolu jeli a tam
obědvali, s nimi též .kníže Konstantin a bergský vévoda, 2) bez
krále pruského. Podle toho příměří dává se naděje k dálejšímu
ustavíčnému pokoji. Dejž tak, Pane Bože náš!
V ty dni také s králem pruským franc[ouzský] císař pří
měří učinil, dle kteréhož jeho ještě v Pumřích3) pozůstávající
vojsko neutrál zůstává, t. j, že má svobodu ani k té, ani kjiné
straně takové nedávatí, aneb že ho žádná strana nemůže nutiti.
Z toho rozuměti, že se to skrze švédského*)a ruského stalo,-—
francou[z]ská chytrost.
Z Frankfurtu 5. Juli. Ačkoliv Francouz s Rusy příměří
učinil, tak přece5) za francou[z]skou armádou ustavičně vojsko
táhne, ano i Spanělové již skrz Frankfurt táhli a sice pluk
Asturien, 1200 [mužů] silný, a za 6 dní má přijít jiný a za těmi
jiných více.
[53] 8. juli od Mohučef) K pokoji se schyluje, tak jak
skrz rozličná rychlá poselství a vojenské jednání se to znáti
dává. Král pruský taky od 0b0u7) císařů do města Tilsitu
pozván byl a proslýchá se, že k jednání pokoje město Kopen
hagen,s) jenž jest hlavní vzemi dánemarské neb dánské, obráno
jest. Měsíce máje bylo slyšet, že by Praha k tomu jednání
vyvolena byla, jakožto v prostředku.
Dne 14. července umřel v Praze důstojný pan Karel Ungar,
nejprv bývalý premonstrát,9) nyní doktor filosofie a theologie,
v Staré Boleslavi kanovník, cís. král. biblíotheky neb knihárny
v Praze bibliothekář a cís. král. rada, maje věku 64 létalo)
Zůstával v velikém) klementinské koleji, blíž při té slavné kni
hárněm) Byl pán slavný a velice vážený češtiny milovník. Tři
krát [j]sem u něho byl a jednou v Kolíně ze zámku až do far
ního kostela za ruce [j]sme se vedli. On mně dal v knihárně
všecky nejstarší a nejznamenitější spisy a knihy ukázati, jakož
i Jana Husa rukou vlastní popsání tam těch magistrů.13) které
on jako děkan facultatis ve svém učení měl, a jest svrchu psáno
1) R: Obá wsedwsse. — *) R: Konsstantyn, a Bergský Wywoda...
Náděge. — a) T. j. v Pomořanech, jak píší i Nov (vše stále z čís. 29
ze dne 18. července). — *) R: stegdskeho.
— 5) R: Francaus .. . předse.
— a) R: od Maynu.

(Novz Meynu.) — 1) R: Obauch.

——a) Kodaň. R:

Koppenhagen . . . Denemarske . . . wywolená. — “) R: Premonsstrák
. . . filozofíae . . . Knjhárny . . . Radda. — 10) Nov str. 116: „W Praze

17 čerwence. Dne 14 toho w Pánu vsnul náš znamenitý wlastenec a
weliký milownik literatury, důstogný Pan Karel Ungar, geho c. k. Mi
losti skutečná Rada, Doktor filozofie a Theologie, Kanownjk v SS. Kosmy
a Damiána w staré Boleslawí, a c. k. Bibliotekář na wysokých sskolách
Pražských, w 64roce swého wěku, a dne 16 téhož pochowán gest.“
Obšírnější „Nekrolog“ o něm viz PO str. 444. — 1') R: w Welykym
Klementynskym Kollegi. — 12)Viz Pam. Ill-3, str. 72, obrázek str. 79.
— 13) R: Cžesstjny

. . . 3. krát . . . .Hussa . . . Majistru.
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takto: „Anno Christi MCCCCI.1) Ego ]oannes de Hussinec“,
na česko: 2) „Léta Kristova 1401. já jan z Husince.“)
[54] Výtah'i) z novin N: 30, dne 25. července. Rusové
15000 silní na ostrově proti Orsově se Srby se spojili a Srbové
okolo Vidina všecka předměstí spálili.
Z Konstantinopole 9. juni. Dne 2. juni shromážděni jani
čáři na place tak řečeném Elmeidan 21/2 tisíce pytliků drobných
peněz dostali a v nově uvedený řád vojenský jim oznámen
jest, kterýž přijali. Byli tu shromážděni od dne 25. máje. které
hožto dne starého sultána neb císaře Selima 111.s trůnu 5) svrhli
a arestem zabavili a nového sultána Mustafu, jenž jest starého
strýc, 6) na trůn posadivše, na jeho dary zde očekávali.
Ta bouřka vojenská i lidská, jenž Selima o trůn připra
vila, stala se skrz francou[z]ského vojáka, jenž tam v Konstan—
tinopoli spolu s oficiry jsou a Turky ve zbrani cvičí. Začal prý
francou[z]ský voják s jedním tureckým vojákem nějakou hádku,
až tim Turkem strčil, Turek ale vytáhnuv7) šavli do hlavy mu
ji zafal a jiní přiběhše jej rozsekali. Toť janičáři vzali sobě při
činu, že sultán s křesťanskými mocnáři se smlouvá a obzvláštěs)
Francouzům, jenž jeho největší nepřátelé byli, nyní tak mnoho
věří a takové pány z nich činí, po jejich vůli ve všem pokra
čuje, a z toho přeci žádného užitku ani pokoje k očekávání
nemá. Protož do jeho serai[lu] _ paláce — vhrkli a zbavivše
ho vší mocnosti a panování i usmrtiti chtěli, ale mufti, nejvyšší
jejich pop, život mu vyprosil a tak do vězení vržen jest byl. 9)
[55] Ministrům, jenž sem tam se rozkryli,nyní milost taky dána
jest a místo hrdelního trestu do Asie vyhnáni a svého všeho
jmění zbaveni jsou, ačkoliv jich mnoho při té bouřce zmordo
váno jest.
Potvrzuje se, že dne 26. juni v Tilsítu císař ruský s cí
sařem franc[ouzským] obědval. Po obědě král pruský když je
navštíviti přišel, Napoleon vyšel proti němu až před vrata a las
kavě jej přijal; potom šli všickni pěšky do bytu krále pruského
a tak až do půl 11. hodiny na noc spolu a s nimi kníže ruské
Konstantin lc') rozmlouvali a kvasili. Odtud do Persie města lspa
hanu dva rychlí poslové posláni jsou, že příměří mezi těmi
mocnáři smluveno a zavřeno jest.
Příměří mezi Francou[zy] a Švedy 11) dne 13. juli ve 2 ho
diny s půlnoci vyběhne; pokudž se jiné nezřídí neb staré ne
obnoví, má hned zase vojna se začíti.
1) R: MCCCCIV. — a) R: na Cžechsko . . . 1404 . . . Hussince. —

3) Současný zápis o oné návštěvě knihovny viz Pam. lV, str. 13. Zde již

Vk píše po paměti a proto ty omyly. — ') R: Wegtah. .proti Orsowě
Widjna. —- 5) R: Konsstantinopole. . .schromážděnj.
. Elmei
dám. . .schromážděnj.
. z Trunu. — ') R: Stregc. — ") R: Kons
stantinopoli. . . negakau . . . wytahna . . . přibehwsse. — a) R: Obzlásstně
. předsy. — ') Nov č. 28. R: Mufty, Neywissj . . . Aziae wyhnanj
. . . zbawenj. — 10) R: Konsstantýn . . . dwá . . . poslanj. — “) R:

stegdy

. . . z 1!: nocy . . . Artlenburgku.
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Spanělské vojsko u Artlenburku[?] přes lodní most táhne.
lánkové příměří mezi Francouzi, Rusy, Prušany a Sasy
dne 8. juli r. 1807 zavření: 1. Král saský obdrží pruské Polsko;
svobody a práva polského národu se ustanoví. 2. Hranice rus
kého Polska se potvrzuji, tak jak jsou. 3. Krajiny Hessenkasel,
Brunšvík a všecky země, kteréž králi pruskému až k levému
břehu Labe náležely, spolu s pevností Magdeburkem, z toho
bude království westfalské a tím prvním a od Francouze v počtu
učiněným králem šestým bude Jarolím, 1) Napoleonův 2) bratr.
[56] 4. Město Gdánsko a na 2 míle okolo něho svobodné zů
stává budoucně vždy pod ochranou vévody 3) varšavského,
kterýžto titul král saský míti bude. 5. Král pruský zase Slez[s]ko,
staré Prusy a všecky ostatní krajiny pruské až k Labi nazpátek
dostane a při tom odříká se král pruský všech nápadů a práv,
jakéž by koliv v německých zemích a říši míti mohl aneb kdy
měl. 6. Všecka knížata rýnské 4) jednoty jsou uznána a přijata
v tom stavu, jak jsou nyní, jakož i pořádkové, kteréž by císař
Napoleon v těch zemích, jenž v jeho moci jsou, učiniti chtěl.
7. Někdejšímu kurfiřtu hessen-kaselskému,5) knížeti z Oranienc)
a knížeti brunšvíckému7) do jejich smrti pense se vykazuje.
8. Knížeti meklenburskémug) a knížeti sasko- koburskémug)
jejich krajiny se navracují.
To francou[z]ské štěstí
5 chytrostí smíšené
na Evropu jesti
z nebe dopuštěné —
a při tom „od východu slunce až na západ chvalitebné jest
jméno Páně“.10) Kdo něčemu rozumí, snadno se dovtípí.
Dne 17. ]uli ten chytrosti nádoba, tvořitel králů a stavitel
zákonů Napoleon, císař fran[couzský], do Drážďan přijel a tu
velmi slavně uvítán byl a v paláci královském se položil. K pří
chodu jeho tak mnoho lidu do Drážďan se sjelo a sešlo, že
mnozí za jedno okno, odkud by ho viděti mohli, 6, 7 i 8 tvr
dých tolarů platili. Totě 11) bylo, jako když Prokop Holý, vůdce
Sirotků, z Čech do Basileje na sněm přijížděln) Dne 20. Juli
zase odtud do Lipska odjel.
[57] Zpráva od _řeky Mohanu.13) V pruských pevnostech
a na břehu mořském 150.000 Francouzů tak dlouho prý státi
zůstane. dokud také i s Angličany pokoj se nesjedná.“)
1) ]éróme. — *) R: ]arolym Napoleonu. — a) R: wzdy . . . Weg
wody. ..na zpatek. — 4) R: Regnske. . . vznaná . . . nýnj. — 5) Vilém I.
— ') Vilém !. Frederik, od r. 1815 král nizozemský. — 1) Karel leém
Ferdinand. — “) Fridrich František I. ——
') Arnošt (Ernst) I. — ") Zalm
112, 3 R: nětčemu. — ") R: toť tě bylo .. ..Holly
Bazylege. —
") Dne 4. ledna 1433. Dle Aeneáše Silvia „ženy, děti, děvečky z oken
a krovův se dívaly, jedni na tohoto, jiní na onoho prstem sobě ukazo
vali. .. .A vakšknejvíce na jednoho Prokopa všiclmí zření své měli.“
(Palacký, kniha Xlll.,
Z.) — 13) Stále z čís. 30. Nov. R: Spráwa . . .
Malnu. — ") R: Engllčany . . . nezgedná.
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V posledních dnech července cena nového obilí se zjevo
vala: Žito někde za 7 zl., někde za 7 zl. 15 a 30 krej[carů].
Pšenice červená za 8 zl., někde 8 zl. 15 a taky 30 krej. Za
starý ječmen, kdo jeji) měl, dostal taky 6 zl. 30 i 45 krej.
Od svátku s[v]. jakuba začaly se velmi prudké a palčivé
slunečné časy, od nichž všecko ještě zelené osení ve 3 neb 4
dnech jakořka najednou uschlo a zbělelo a zrno malé i bez
barvy zůstalo, zvláště 2) pšeničné, a tuf pšenice, ječmeny, hrachy,
vikve, řepky, lny a konopě i jiné hned najednou aby sklízené
byly, slušelo.
K tomu pak ženců a dělníků velmi málo bylo přišlo, protož
práce zdlouha šla a draze velmi placena byla; 8, 9, 10 i taky
11, ano i 12 zl. od jedné kopy žita a pšenice dávalo se a strava 3)
k tomu. Dávali jsme někdy 3 zl. a 31/2 zl. od kopy, potom
4 zl. až i 5 a 6 zl; letos pak tolik ještě rád každý dal, když
jen dělníky dostati mohl.
Na začátku srpna začaly býti ještě parnější \časy. Tráva
na obcích a lukách vadla a schla, ovoce valem se 4) stromů
padalo; holá země pálila v nohy, sláma na střechách se krou
tila i práce polní, zvlášt vázání ječmena a ovsa, nemohla se
slušně vykonávati, tím méně orání.5) Od 1. až do 9. srpna,
v ,němž toto píši, převeliká6) parna každý den, též i v noci
teplo a tiché povětří bylo.
'
V tom čase chodily sem k Milčicům na obec, jenž od vsi
k Chválovičkám běží, na vojenské cvičení (exer[ci]tium) 4 kom
panie, vždy přes den, od toho regimentu [58] Vogelsang, jenž
tu od 5. února leží, 7) a sice ] kompanie odtud, druhá ze Sad
ské,3) třetí z Peček a čtvrtá z Vrbové Lhoty.
Výtah 9) z novin N: 31, dne 1. srpna. Francouzové dne
13. juli do švédských Pomořan se protlačili, levé jejich křídlo
až k Damgarten městu dorazilo. 16. téhož k Stralsundu se
prodralí a to město obklíčili, u Prýtu[?]10) Švédy ze šanců vy
tjskli s krvavou šarvátkou, u Anklamuu) celý pluk (regiment)
Svédú zaskočili a zajali.
Dne 8. Juli to již přednesené 12) příměří mezi císaři ruským,
francouzským a králem pruským, jenž v městě Tilsitu v vý
chodních Pumřích — panství krále pruského — se zavřelo
a podepsalo, se potvrzuje. Mezitím slyšeti se dává, že v Dráž

ďanech hlavní shromáždění všech evropských“) potentátů aneb
jejich plnomocníků se stane, kdež o Všeobecní pokoj jednáno
bude.
* R: ho. — *) R: Zrnno . . . Wzlásstě . . . na Gednau. — ') R:
placená . . . Zdrawa. — ') R: Owotce . . . ze Stromu . . . wzlásst. —
5) R: Woráni. — ') R: přewelyke . . . tijche . . . Compagniae, wzdy. —
") Str. 6. — s) R: Comp: . . . 2.ha ze Sadsky, 3ti . . . 4.ta . . . Lhotty.
' — ') R: Wegtah . . . stegdských . . . Dammgarten. — 10)Tak dle Nov.

PO str. 370 píše: bei Bůtt. R: v Prýtu stegdy.
— ") R: v Anklánu
. stegdu.
— ") R: přednessené . . . Francausz. — 13)R: mezy tim
. . . schromážděni . . . Evropegských.
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Ze Stokholmu, hlavního města švédského, 1) dává se vě
děti, že tam od 1. až do 10. juli takové zimavé povětří bylo,
od něhož mnoho nastuzených lidí pomřelo a každý den tu
i tam mnoho jich mře.
Francouzové skrz město Erfurt vezou 400 vybojovaných
kusů, jiný transport ještě 37 samých pruských kusů a hmoždířů 2)
se očekává.
V Frankfurtu na hradě dělají se přípravy k slavnému při
jetí franc[ouzského] císaře. V městě v hlavní ulici stavějí se
slavné brány, na kterých 50 tesařů pracuje, a zaopatřeno jest
dva a dvacet tisíc lamp, nimiž některá stavení osvícená budou.
15. juli přivezeno jest tam 100 samých pruských kusů, jenž
odtud do Mohuče po vodě odeslané budou.
[59] Předešlého měsíce července pražský 3) novinář a im—
presor pan Václav Kramerius přidává do novin vždy na 1/2archu
jakousi historii (ač není než román, to jest, že se to nikdy
nestalo a státi nemohlo,) o nějakém 4) Robinsonovi, co se s ním
na moři dálo, do jakých neštěstí i štěstí přišel. Na tu historii
hned v roku 1790 vybíral prenumerací, t. j. napředplacení, __
, i já sám [i]sem taky dal, zdá mi s',5) že na 1 kus po 30 krej
cařich vybíral, _ ale nikdy jí netlačil, ač pak ji v novinách
velmi zveleboval a čtenářům chuti dodával. Nyni po 16 letech, .
nečině o prenumeraci ani zmínky, začíná ji po kusu do novin

přidávatf)
Ale impresor kutnohorský pan Frant. Korec již byl tu
knížku roku 1797 do češtiny _ z němoty _ sám přesadil
a vytiskl 7) i mně taky téhož roku daroval, když [jjsem u něho
byla) Zůstával v ten čas v velké císařské hospodě. N. B. Ta
hospoda aneb dům veliký průjezdicí odtud slove císařská, že
v ni císařové Rudolf ll., Ferdinand I. all., Leopold I. i Karel Vl.
kvartýrovali.
jest pak ta knížka obz[v]láště pro mladý lid k naučení
a mravnému navedení ; mnoho prospěchu i v pobožnosti z ni
nabýti se může i také v lidském rozmlouvání aneb řečovodu,
jak malé děti i větší mohou se učiti pěkně a příjemně mluviti.

[60] Dne 28. juli velebný duchovní otec pan František
Matějka, rodič z Brandýsa 9) nad Labem[!], nejprv bývalý kaplan
v Sadském) a potom druhý mistni kaplan v Kostelní Lhotě od
!) R: ste dskeho. — 2) R: Hmořdjřu. . .tessařu. . . njmii.ž
Oschená. — 3) :Prahsky.
Krameryus. w.zdy. — 4) R: Roman
Negakym. — “) R: Praenumerati . . . zdámis.
..Prenumeracy —
“) jedná se o spis „Mladší Robinson“ , jenž vyšel knižně r. 1808. Viz
o něm v dodatcích. — 1) Korcovo v dání má týž titul „Mladší Robin
son“ , podtitul je jiný. O něm, 0 vydyávateli a jeho bydlišti viz rovněž

vwaly.
dodatcích.
R:PKuttnohorský.
. . wltjskl. (Viz
.Qvartiro—
— “) V
P.arn otom nebylo. Cžesstjn
— ') : . Brandegsa.
str. 45,
pozn. 2. —1")R: Sadsky.

Rok 1807.

45

od roku 1787,1) dostal se za faráře do Vrbice 2) na zdejším
poděbradskéma) panství, tamní pak administrátor, velebný pan
František Weinhauer, rozený z Rychnova v hradeckém kraji,
dostal se zas do též4) Lhoty a ten jest tu místní kaplan třetí
od roku 1787—*)

. PřevelikáG) parna a i noční teplé tichosti trvaly od s[va
téhjo jakuba až do 14. srpna, skrze což netoliko obilí stojaté,
ale i trávy na lukách a obcích poschly a zbělely, ovoce taky
se stromů valně padalo i dobytek se troudil.
Na den slavný Nanebevzetí Panny Marie ráno chladný
větřík od západu tu tišinu provívati začal a k polednímu malý
deštíček bez bouřky Spadl. Pro tu hroznou suchotu orat 7) ani
vláčet [j]sme nemohli.
Toho dne 15. srpna odešli od nás vojáci, jenž tu nepře
tržitě byli od dne 14. října 1806 celých 10 měsíců, a sice od
toho dne do dne 5. února byli granátníci od regim[entu] Er
bach,3) dne 5. února odešli do Prahy a téhož dne přišla kom
panie mušketýrů od regim[entu] Vogelsang, pan hejtman 9)
Kopp; dne 17. téhož ta odešla, a přišla kompanie Canallo)
Dne 8. Juni ta odešla a přišla kompanie Zengeru) a ta tu byla
až do dnes.
15. Augusti odešli odtud ke Kolínu, [61] kdež 2 regimenty,
Frelich a Vogelsang, po vesnicích bydleti a v poli exercírovati
budou a k nim arcikníže Karel, generalissimus a náš českým)
komandant. dne 24. Augusti přijetí má,
Od 17.„Februarii až potud 13) obrštlajnant Málek u Vozábů,
adjutant u Cermáků a hejtman Zenger u Stehlíků kvartýrovali.
V jiných gruntech po 3, 4, 5 i 6ti vojácích [j]sme měli; u mne 14)
neprv 5 a od 6. luli 6 jich bylo až posud.
Srpna dne 13. zdejší samotná kompanieh) & dne 14. téhož
celý batalion, 4 kompanie, na zdejší obci s ohněm exercírovali.
Od zdejší kompanie bylo jich v Chvalovičkách 15, v Tatcích
28, v Střebestovicích 16 a v Kostelní Lhotě 32.
Z novin N; 34. Císař francou[zský] někdejší pruské ko—
1) R: 1788. — ') Dle farní pamětnice kostelnolhotské byl Matějka
rodem z Chrudimě, do Sadské přišel z Líbeznic r. 1772, do Lhoty Kostelní
za lokalistu r. 1787 a odtud v červenci 1807"za faráře (v počtu čtvrtého)
do Vrbice, kdež zůstal do konce dubna 1809. Viz Pam. 11-1, str. 107
a 112, str. 32. (Data z Vrbice sdělil vd. p. farář Jindřich Drkoš.) —
a) R: Poděbradskym. — ') R: Wainhauer . . . do týž Lhotty. — 5) První
byl r. 1787 Aug. Kraus (viz Pam. 11—2,str. 15 a 32), druhý téhož roku
v říjnu Matějka. R: 111. od Roku 1783. — ') R: Pržewelike . . . tij
chosti . . . Owotce . . . ze Stromu. — ") R: Tijssinu . . . worat. —
*) Pam. IV, str. 166. R: Granadiři. — ') Str. 6. _R: Compagnie . . .
Koph. — 1') Str. 6. R: Comp: Kanál. — 11)josef Zencker, tehdy hejt
man. (Militar-Almanach, 1807.) R: Compa: Cenger. — ") R: Fraelich
. . . ]enerallssi—mus . . . CžechskývKomendant; — 1') R: podtud, Obršt

leltenant...Cenger.

rizeottle.
., . . Battalion

— ") R: vmníe . . . podsud. — 15) R: Kompag
. . . Compag: . . . Compagnie . . . Tattcých . . .
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morní statky ve varšavském vévodstvíl) v Polště mezi své
a polské jenerály rozdal a ti jsou z Francouzů Berthíer, Ber
nadotte, Massena, Soult,2) Mortier, Bessiěres, Savary, Suchet, 3)
Belliard, Oudinot, Dupont,4) Grouchy, Victor a Saint-Hilaire;5)
z Poláků pak Dabrowski, 6)jenž nyní má titul knížete z Lowicz [?]
a obdržel panství Nadžejov a 1 milion franků, jenerál'Zajaczek7)
dostal panství Podivce a milion franků a kníže Poniatowskis)
dostal panství Vělice. Tito polští jenerálové skrz celou vojnu
při Francouzích sloužili.
[62] Tuto nemám času vypsati z novin, kterak fran[couzský]
císař rozličnými způsoby, příjemnými, chytrými, pokojnými ipo
hrůžčivýmí všecky evropské 9) mocnáře proti Angličanům a Švé
dům nabízí a je potřití usiluje. A když tak turecké vojsko jeho
oficiry, jenž tam řídili, dílem zbili, dílem vyhnali, protož generál
francou[z]ský Gardannelo) se třemi sekretáři na rychlost skrze
Temešvár do Konstantinopole již dne 27. juli jel, aby zase
nějakou chytrostí turecký dvůr spokojil a k Francouzům naklonil.
30. juli nový král westfalský jarolím Bonapart v ty kra
jiny, jenžto z nich to království sraženo jest, též i v zem[i] han
noveránskou, Angličanům 11) patřící, se uvázal.
Opět: Od francouzského císaře vůbec prohlášeno jest, že
pokudž Angličané do dne 9. srpna k pokoji nepřistoupí, že
všecky evropském) mocnosti proti těm věčným nepřátelům po
koje po-zemí i po moři potáhnou.
1) R: Wýwodstwi . . . atijsau z Francausu. — :) Nicolas jean de
Dieu Soult, od r. 1804 maršálek, po míru tylžském s titulem vévody
Dalmatského. R: Bertie, Bernadot . . . Sul. — 3) Edouard Ad. Cas.
joséphe Mortier, r. 1804 maršálek, po vítězství u Friedlandu vévoda
z Trevisa. - Louis Gabriel Suchet, tehdy generál, r. 1811 maršálek a
vévoda d'Albufera. R: Mortiě, Bessie, Sawari, Sýsse. — *) Augustin
Daniel hrabě Belliard, generál, tehdy náčelník štábu Muratova. - Charles
Nicolas Oudinot, generál, po tylžském míru hrabě a od r. 1809 maršálek
a vévoda z Reggia. - Pierre Antoine Dupont de l' Etang, generál, r. 1808
hrabě. R: Billar, Vdino, Dipon. — 6) Emmanuel markýz de Grouchy,
tehdy generál jízdy. - Claude Perrin Victor, generál, po miru tylžském
maršálek a r. 1808 vévoda z Belluny. - Saint Hilaire, tehdy divisni ge
nerál ve sboru Soultově. R: Grussi, Wiktor, a Sen Hilie. — “) jan
Henryk Dabrowski, generál pomocného sboru polského. V bitvě u Fried
landu byl raněn. O něm (v Klatovech) viz Pam. IV, str. 142 a 198.
R: Dombrowský . . .Lowič . . . Nadžegow . . . fraňku. — ") józef Za
jaczek, generál Napoleonova vojska polského. R: Zajoňček . . . Podiwce
. fraňku. — 3) josef kníže Poniatowski, organisátor národního pol
ského vojska při armádě Napoleonově, v novém velkovévodství varšav
ském minístr vojenství. Po bitvě u Lipska jako maršálek Napoleonův,
háje ústup Francouzů, utonul v řece Alsteře, snaže se ji, ač raněn, pře
plavati. jeho osoby užil Dr. justín Prášek ve svých milých „obrozenských
obrazech“ „Na Hrádecké rychtě“. R: Boňatowský . . . Weliče. — “) R:
spusoby . . . Evropegske . . . Engličanum a stegdum. — 10)Dle PO
str. 454 divisni generál a francouzský vyslanec v Persii. R: Gardán . . .
do Konsstantínopoly . . . negakau. — 11)R: Hanoweránskau Englíčanum.
— l=) R: Francaus: . . . Engličane . . . Evropegske.
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Dne 31. juli okolo Štutgartu 1) takový horký vítr vál, že
ho lidé ani dobytek snésti nemohli; nato lidem bolení hlavy
a prudké spaní nastalo a mnoho ptactva v polích pod stromy
mrtvého nalezeno bylo.
Portugalský dvůr má 40 tisíci svého lidu všecky své
mořské přístavy Angličanům 2) zavříti.
Dne 23. srpna ienerál Vogelsang do Kolína přijel a nato
v pondělí, 24. téhož, ty 2 tam ležící regimenty exercíroval.
Když toto dnes, 25, srpna, píši, ještě dosavad ta 3)veliká parna
a tichosti i v noci velká tepla trvají, od čehož již velmi smutno jest.

[63] Okolo svátku svatého Bartoloměje obilná cena byla
taková: Pšenice 11 zl. 30, pěkná 12 zl., žito 8 zl. 30 kr., ječ
men 7 zl. 30 kr.. oves 6 zl.; ovoce 2 a 3 hrušky itaké jablka
za 1 krejcar, švestek 20; sena 1 cent. za 2 zl. 30 kr.
Dne 1. září ráno tichý deštíček přišel, potom u večer hojnější,
po němž j[sme] začali role orati,4) an celé tři neděle nebylo
možné; ale nenamoklo na celou brázdu, ale přeci orat jsme mohli.
Dne 2. září, v středu mezi 15. a 16. nedělí po s[v]. Duchu,
přijel ze vsi Kostelce panství chrásteckého, kraje chrudimského,
farář velebný pan Kazimír Světlík 5) (rozený z Radnice, městečka

v Plzeňště, a býval premonstrátem) do Sadské, kdež admini
strátorem té osady bude a jest v počtu druhý. 6)
Pravý farář té osady, veleb[ný] p. Hynek Meder, rodič“
z Rakovníka, odešel odtud do Prahy na odpočinutí r. 1804
11. září. 7) Po něm přišel 1. administrátor

v. p. loseř Teichel,

rodič z leníkova, 24. září téhož roku“) Dle společné úmluvy
ze všech farních užitků dává administrátor odstoupenému fa
ráři ročně 600 zl.“) Ten zas odešel r. 1807= 20. dubna do
Probluz[e] za farářem) Od toho času bytný pan kaplan Hynek
1) R: Sstutěardu . . .waal. — :) R: Portugálský . . . En ličanum.
— a) R: ty welyke . . . tijchosti . . . welke tepla. — ') R: artholo
měge . . . Owotce . . . worati . . . předsvaorat.
— 5) Další věta v uvo
zovkách je vR připsána dole. R: Plzensstie . . . Premonsstrákem . . . Sad
sky . . . Ossady počtu ll. — “) Kazimír Světlík, nejprve premonstrát
v Želivě, byl lokalistou v Kostelci Vrbatově, odkud přišel do Sadské,
jak Vk píše. Od května 1820 byl v Sadské farářem & zemřel tu 2. pro
since 1836, v 78. roce svého věku. — 7) Vojt. Jelínek v „Sadské“ píše,
že Meder „odstěhoval se do Prahy asi v měsíci červnu 1804 a tam ve
sv. pokoji žil, až 25. října 1820 jej Pán na věčnost povolal. Zemřel
11Milosrdných bratří.“ Do Sadské přišel 11. července 1786, byv před
tím ředitelem normální školy v'Poděbradech. Viz Pam. ll-l, str. 107. —
5) Dle jelínka přišel Teichel, farář ve Vrbici, do Sadské v březnu 1804
a byl tu administrátorem do 2. září 1802. R: Ossady . . . Taichel . . .
do Problus. — “) Dle Jelínka 500 zl. — 10)Do Probluz potvrzen gubern.
dekretem z 1. dubna 1807; bylo mu tehdy 46 let. Pobyl tam do 21. března
1811, pak byl farářem v Jásenné a krátce v Cernilově, načež vstoupiv
na odpočinek, odstěhoval se k svému bratrovi na Horkách u Golčova
jeníkova, kdež také zemřel. Dle farní pamětní knihy probluzské byl farář
Teichel velmí dovedný řezbář. „Dělal umělé hodiny a jiné pomýšlivé
mechanické věci, které však všecky hned opět zničil, tak že se do ji
ných rukou nedostaly a jej jako svého tvůrce jmenovati nemohly.“
(Sdělil vd. p. josef Navrátil, farář v Probluzi.)
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Náhlík, rodič z Bohdanče městečka, jenž sem byl r. 1803 dne
9. listop[adu] přišel, 1) každou neděli a svátek dvě mše svaté
sloužil, což taky i před ním p. farář Meder více než rok od
býval, než kaplana dostal. To pak nejen zde, [64] ale i jinde
na mnoha místech se děje pro nedostatek duchovenstva; neb
nynější 2) politika rozličnými způsoby tak kněžstvo ztenčila, že
se pastýřů nedostává a tudyt dovolují biskupové, aby kněz,.
jenž mnoho duší má, dvě mše svaté v neděli a svátek sloužil.
Což však nic chvalitebného není .a býti by to nemělo, protože
se to k vůli politice a světským potřebám aneb lakomství
dělá;3) nebo kdyby nebylo učení kněžské změněné 4*)a cesty
k _němu odjaté, bylo by kněží dosti, jako prve bývalo. Ale zase
k tomu někdy přijde a přijíti musi, až se sám Pán Bůh smiluje
a církev svou milou zase hojným & dobrým kněžstvem daruje.
Však z těch nových škol
jenž nyní jdou na tu Boží vinici,
mnozí raději milují obecnou silnici;
a buď Bohu žel,
že [j]sou kdy tu svátost svatého kněžství přijali, _
ó by byli raděj doma zůstali!
V novinách N: 34 a N: 35 nic tak ob7,[v]láštního není,
co by nám sprostákům potřebného bylo. jen samé mezi Srby
& Turky, mezi Angličany, Francouzi, Švédy a Dány 5) nedo
rozumění, po zemi i po vodě a onde malé, onde velké potýkání,
což když se naší monarchie nic netýče, psáti pomíjím.
Po tom dešti, jenž dne 1. září spadl, zase jasné a slunečné
dni byly, jen že ne taková ") veliká parna a tichosti.
Oko[lo] svátku Narození Panny Marie pšenice měla 12 zl.,
žito 8 zl. 30 i 45 krejjcarůj, ječmen 7 zl. 30 i taky 45 kr.,
oves 6 zL
[65] Z novin N: 36, dne 5. září, pěkná pamět. 7) V novi

nách francouzských se čte toto statistické poznamenání kva
drátových mil, sečtení lidu a příjmů v celé Evropě. Evropa,
totiž ten díl světa, v němžto my bydlime, obsahuje v sobě
vůbec 171.396, t. j. jedno sto a semdesáte jeden tisíc, tři sta
devadesáte šest kvadrátových neb čtverhranných mil, z kterýchžto
Francouzové bud pod svou moci, aneb ochranou mají 38.868
mil; tak ostatním monarchům zůstává 132.528, jedenkrát sto
třicet dva tisíce, pět set dvacet osm čtverhranných mil.5)
Byl R:
v Sadské
května 1808.
byl lokalistouRve
Veltrubech
do r. 1)
1817.
Náhlýk.do .Bohdánče
. PakCaplana.
— ')R : né
gen. . .
njněgssi. .Knězstwo stenčíla. — 3) Tak zvanou bínaci, t. j. opětování
mše sv. v neděli a svátek týmž knězem, Vk jistě neprávem odsuzuje.
je dovolena jen, zůstal- lí by větší počet věřících beze mše sv., & kněz
nesmí
k zisku.——
') R:
Knezske .stegdy,
Změnněnne a. Denemarky..
. Knězstwem
.S'o jlílužíti
.Knězstwí.
s) R:
Engličany..
Monarcbiae. — ') R: né takowe welyke.. .Tijchosti. — 7) Str. 142 a 143.
R: Qvadratowých Mjl. — ') Vkův dodatek (i dále) jest výpis čísel slovy
a odpočet, co zbývá na ostatní mimo Francií. ] to „“ltem je Vkovo.
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Sv. Prokop (podle obrazu sázavského).

Paměti Vavákovy V.
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Item: Evropa počítá obyvatelů aneb živých lidí 182599000,
to jest sto osmdesát dva miliony, pětkrát sto devadesát devět
tisíc. Z těch pod mocí a závazkem Francouzů zůstává 87,030.000,
t. j. osmdesát sedm milionů a třicet tisíc. Zůstává ostatním
všem '95,569.000, t. j. devadesát pět milionů, pět set šedesát
devět tisíc.
ltem: Evropa chová vojáků 2,549.886, z těch prý sami
Francouzové do pole postaviti mohou 854.860, t. j. osmkrát
sto padesát 4 tisíce, osm set šedesát. Tu se nedokládá, zdaž,
to sepsáno jest před, anebo po pokoji v Tilsitu učiněném.
Item: Příjmové v Evropě vynášejí 1.173,730.000, to jest
jedenáctekrát sto a sedmdesáte tři miliony, sedmkrát sto a tři
cet tisíc zlatých, z kteréžto sumy na samé Francouze vypadá
700 milionů franků,1) což činí 250 milionů zlatých. Zůstává
jiným 923,730.000, t. ]. devět set dvacet tři miliony, sedmkrát
sto a třicet tisíc.
[66] Při tom sjezdu, který se nyní v Paříži drží, velmi
důležité věci pro říši a německé země prýg) se vyjednávají;
též taky veškeré křesťanské náboženství prý se tam lépe3)
dohromady spojí a s církví římskou srovná, tolikéž i židé že
tam svého náboženství reformu aneb obnovení dostanou. Neboť
že tomu národu vůbec práva městská se udělují a za usedlé
se přijímají, musejíf prý4) i oni moudřejší a světlejší zákony
míti, kteříž je k tomu povedou, aby se těch starých obyčejů
svých, nimižto se od spoluzemských obyvatelů dělí, sami odřekli
a ze tmy k světlu přistoupili.
Několik příběhů válečných na zemi i vodě mezi Angličany
a Dány 5) noviny vypravují, z čehož znáti, že Angličané již.
otevřenou válku s Dánemarky aneb Dány mají. Nynější “) král
anglický jest jíří Ill., narozen 4. juni r. 1738, králem učiněn
25. října 17607)

Král dánemarský neb dánský 3) narozen 29. januari[i[
r. 1749, království přijal 14. ]anuarii r. 1766. To zde pro sproste
čtenáře přidávám, jenž takových povědomostí 0" králích nemají
kde dosíci.
Před svátkem Narození Panny Marie v noci zas hojný
a tichý dešť spadl, po něm pak bylo velmi studeno, že lidé
do kostela jdoucí zimní šaty museli obléci.
[67] K tomuto slavnému svatku
připíši pěknou památku
a to pro sprosté čtenáře
z historního kalendáře,
1) R: Osm seth . . . Millionu [tak obyčejně, dále neznamenámj
fraňku. — 2) R: preg. — 3) R: preg se tam lepeg do Hromady. —
4) R: musegit preg y Onj . . . njmžto . . . spolu Zemských. — 5) R: Engli
čany a Denemarky . . . Englyčane . . . s Denemarky. — “) R: Njněgssi
. . . Englícký . . . Denemarský. —- ") R omylem: 22. Septemb: r. 1761.
——8) Kristián

Vll.
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jejž sepsal paměti ctnýma [!]
Daniel z Veleslavínazl)

Léta 15. před Kristem Pánem narodila se neposkvrněnáz)
rodička a matka Páně Panna Maria, dcera loachyma a Anny. 2.)
Svátek ten v církvi Boží ustanoven jest od papeže Klementa V.o
roku 1313. 4)
Léta 70. 5') po Božím narozeni toho dne Titus ostatní a po
slední místa v jerusalemě dobyv, jej docela zplundroval a vy
pálil. Při dobývání a po dobytí města toho zahynulo židů do
1,000;0006) a 97 tisic zajato a prodáno.
L. 1093 Břetislav ll., kníže české, v Praze v kostele týn
ském 7) od biskupa pražského Kosmy na knížetství pomazán
a potvrzen toho dne.
L. 1253 svatý Stanislav, biskup krakovský, patron polský,
toho dne od papeže lnnocentia No v počet svatých vložen,
ve stu a sedmdesáti pěti letech po svém (od krále Boleslava)
zamordování.
„
L. 1420 toho dne Zižka dobyl město Prachatice a zmor
doval tam měšťanů 220 osob; náleželo tehdáž proboštu vyše
hradskému.

L. 1541 město Pešt, proti Budínu v Uhřich, od Solimana,
císaře tureckého, vzato toho dne.
L. 1563 Maximilián ll. korunován na králov[ství] uherské
v Prešpurku toho dne. 3)
'
[68] V těch již pominutých slunečních suchých a přeparných
časích jak v polích, tak v domích zlíhlo se převeliké množství
myší, 9) tak že všecky záhony a meze samá díra od nich
provrtané a prolezlé jsou. Ovšem říci musíme, že tyto myši ze
sucha jsou; ale taky dobře víme, že roku 1770, když se mě
síce září a října deštivé a velmi mokré časy začaly a takové
celý 1771. rok trvaly, že v brázdách voda stála, avšak pře—
veliké množství myší bylo. Neselhu, když napíši, že jich tehdy
ještě více bylo, nežli letos, a byly všelijaké barvy i taky stra
katé. V stojatém obilí, kde od větru přihnané bylo, v klasech
1) Kalendář Hystorycky. Krátké a Summownj poznamenánj vssech
něch dnůw gednohokaždého Měsýce, přes celý Rok. . . . pracý a nákla
dem M. Danyele Adama z Weleslawjna Léta posledniho wěku: M.D. XC.“
Je to druhé, značně rozmnožené vydání na foliu a toho (soudlm dle
dřívějšího srovnání) Vk tu užil. (První vydání bylo ve kvartu r. 1578.)
Vk vybírá si jen některé záznamy Veleslavínovy na ten den, 8. září,
a upravuje si je, zkracuje či přidává k nim podle svého. — ') R: Letha
.. . Neposskwrnněná. — 8) Veleslavín má jenom: „Léta XV. před Krystem
Pánem, narodila se Panna Marya, dcera Joachyma &Anny, Pána nasseho
Gezu Krysta Matka,“ Ostatní, i o svátku, je Vkovo. — 4) Svátek je ze
starší doby. — 5) Veleslavín i R omyl: LXXl. (Další data opisují bez
kontroly.) — “) U Veleslavína: „do desýtikrát Sto tisýc.“ R: Letha .
jeruzalemě . . . splundrowal . . . zagáto. — 7) R: Cžechske . . . Teyn
skem . . . Prahskeho Kozmy. — ») Až sem z Veleslavína. R: jžka . . .
wzáto. — “) Na okraji po straně: Missi. R: mnozstwi . . . mnozstwi.
*
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až na ] loket od země, též v senách [!] a otavách, nad vodou
v zelené trávě hnizda měly, což [jjsme letos přeci 1) neviděli,
a [j]sou letos myši všecky stejné obyčejné barvy, zřídka kde
jen bílé taky se vidět daji.

Po svátku Narození Panny Marie a po tom dešti teprva
začala 2) ve žních pozůstalá zrna na polích vycházet a podvůrky
(jak říkáme) obrůstat.
Na den s[v]. Matouše onyno3) 2 regimenty pěšího lidu
Vogelsang a Frelich, jenž okolo Kolína od 15. srpna zhusta po
vesnicích ležely a tam exercírovaly, zase na svá předešlá sta
noviště *) přišly. Sem zas přišel pan obršt-lajtnant Málek, 5)
ale kompanie jiná a sice Weinhauerf) jejížto pan hejtman prve
i nyní v Pečkách Blatních zůstává.
16. září, v den naší svaté kněžny české a patronky Lid
mily, arcikníže Karel, císaře pána bratr, všeho vojska genera
lissimus a komandant 7) země české, z Vídně do Kolína přijel
a tam dne 17. téhož oba ty regimenty s ohněm exercirujicí
shlédl a 18. téhož odtud do Brandýsa 3) přes Brod Český, kdež
taky 2 regimen[ty] jízdné, jeden husarů a ] dragounů, spatřil,
odjel a z Brandýsa pak do Prahy přijel dne 19. 9) září.
[69] V novinách 10) se čte, že v Konstantinopoli vše jest
různo; janičáří že dosavad upokojiti se nechtí a Selima císaře
přijiti, jenž byl onehdy se svého panování svržen.
Dne 22. a 23. září pomalu pršelo a tut již v polích zůstalo
vláhy dosti. Luka, jenž maličko pro suchotu otavy dala 11)a spolu
s pastvinami suchá byla, začala se jako zjara zelenati._Dne 26.
téhož zase celý den pršelo &tuf již ozimní setí překážku trpělo.
Měsíc září jakoměř s samými nečasy dokonal a takž opět
měsíc říjen začal. již místy v brázdách voda stála, ale myši
dost málo zhynulo; v poli, lukách, obcích a v staveních všudy
jest jich plno.
20. září turecký legát z Konstantinopole jel do Paříže “přes
Svatý Hippolytlz) v Rakousích. kdež tamní pan direktor Antoň
rámek, náš rozený Čech z l-lory Kutné,13) s jeho služebníky
po slovansku mluvil a mně to psal.
'
Na začátku října jest cena obilná: Pšen[ice] 12 zl., žito
8 zl. 30 kr., ječmen 8 zl., oves 5 zl. 30 kr.; ] lib[ra] masa 1*)
hověz[iho] 16, 17 i 18 krej., skopové 15, 16 a 17 kr., vepřové
24 krej[cary].
1) R: předsy. — ') R: začaly. — a) R: Onino . . . Fraelich . . .

z Husta. — *) R: na swe předessle Stanoszstiata. — 5) Str. 6. R: Obrsst
Leitenant . . . Compagniae. — “) Hejtman Alois Welnhauer. R: Wein
-pauer . . . Blattnjch. — 7) R: Cžechske . . . Lidmílly Arcy Knjže
jeneralissimus a Kommendant . . . Cžechske. — 3) R: Brandegsa
čechský . . . Hussaru . . . z Brandegsa. — ') R: dne 20. (Nov str.
— ") Čís. 38. R: Konsstantlnopoly . . . ze sweho. — 11) R: Ottawy

. . .
. . .
156.)
daly
. . . Suche byly, začaly se. — ") Sankt Pólten. — ") R: Konsstantínopole
. . . Dírrector . . . Kuttne . . . Slowánsku. — ") R obyčejně (dále ne
znamenám): Massa.
/
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Dne 2. října v Praze prohlášeno jest skrze patent, jenž
hned 17. září ve Vídni vydán byl, že staré sedmnáctniky po
17 a staré sedmíky po 7 krejcařích ještě 4 týhodny do cí
sař[ských] kas přijímati se budou, po vyběhnutí pak toho času
již jen l7ky za 15 a sedmíky za 6 krejcarů mají se bráti. Při
tom zapovídá se z jiných zemí takové peníze sem přivážetíJ)
[70] V novinách dne 3. října2) jest toho sice mnoho,
ale mně ani možné, ani potřeba jest psáti toho, .
neb [j]sou takové kusy,
že k vůli jím celou franc[ouzskou] vojnu vědětzmusi.

jen tohle zdá mi 523) abych napsal, že onen statečný ruský
jenerál, baron Michelson, jenž od Turků přemožen býti ne—
mohl, v městě Bukarestu, ve valašské zemi hlavním, dne
28. *) srpna v letech 79 svého věku umřel5) a po něm nejvyšší
správu nad vojskem ruským v Valaších a Moldavě jeho bývalý
nejvyšší lajtnant z Meyendorfuó) přijal.
Item: Pruské krajiny, též Polsko, jenž bývalo pruské, a to
likéž Slezsko až posud francou[z]ským vojskem osazeno jest,

odkudž prý nevytáhne, dokud rozepsaná kontribucí složena
nebude. Hle, orlice 7) s křížem, orlem a lvem spojena
nechtěla;3)

býti

když se sama do boje vpletla,
červená čepička 9) brzo ji smetla,
aniž dosavad může jí pozbýti,
a má ji dáti, seč nemůže býti.
Celý měsíc říjen tak napólovic měl časy slunečné a na
polovic deštivé; posledni jeho 2 dní a noci byly vesměs deštivé.
Nato ]. listopladu] v noci tvrdý mráz a'velmi prudká zima,
též ten celý den v chladě mrzlo; ač pak že slunce svítilo,
zimavý vitr nepřestával.10)
Toho měsíce října ukázala se na obloze nebeské hvězda
ocasatá aneb kometa. Vidět se dala hned z večera k straně
polední, majíc ocas krátký, tak jen jako chvoštiště11)(koštiště)
k východu obrácený, a zapadala před půlnocí při západní straně.
.) Nov č. 40, str. 160. — :) Čis. 40. — a) R: zdamis abých . . .
Onnen .- . . Walasske . . . Neywísssj. — 4) 1 PO tak má na str. 470,

ale později, str. 479, opravuje datum úmrtí na den 31. srpna (19. podle
ruského kalendáře). — 5) K jeho pohřbu vyšla tiskem v Bukurešti poe
tická elegie s jeho životopisem, z něhož obšírný výtah přináší PO na
str. 479 a 487. '— ') Generallíeutenant šl. Meyendorf, do té doby velitel
sboru obléhajícího pevnost Ismail. R: Neywísssi Laitenant (Novz gene
rálův laytnant) z Mayendorfu. — ?) R: podsud . .. Ossazeno . . .
Kontríbuti složená . . . Worlyce . . . Worlem spogená. — a) T. j. Prusko
s říši rakouskou? (Kříž Uhry, orel Rakousy, lev Čechy ?) — ') T. j.
Francouzové. — ") Při dalším odstaven/po straně: vComcta.V — “) R: na
polowic .. . Zwečera . . . Chwogsstjsstie, Kosstjsstie . . . d 1/2 Nocy.
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[71] Její nastání rozdílně se praví, jak ji kdo nejprve spatřil. 1)
já jak slyšelz) od mnohých její vidění, nejprvnější jsou, jenž
ji dne 6. října spatřili. a dala se viděti (když nepršelo) každý

večer na tento způsob:

%ĚLMWW
Dne 2.1ístop[adu] na den všech věrných dušiček, ještě
větší byl mráz, že v cestach vůz s nákladem zdržel, a tu bylo
znáti, že dříve skrz ty deště a nyní skrz ty mrazy jako by těch
myší ubývalo.
Z novin N: 44 dne 31. října: Z Drážďan dne 8. října. Dle
té ve vší saské zemi již před několika lety uvedené tolerancí
a rovnosti v náboženství také nyní mnozí katolíci za měšťany
přijati a k rozličným zemským ouřadům připuštěni jsou a jeden
(mezi jinými) tu v Drážďanech katolický chrám bude míti 4
zvony, čehož od té doby v Sasích nebylo, jak kurfiřt saský
_lan Fridrich od katolické víry odpadl a Lutherových bludů se
přidržel.3)
Z Paříže 13. října. od Francouzů zajatých 7 batalionů
Rusú z města Met 4) v lotrinské zemi a z ThionvilleS) skrze
Rýn-Kolín ve všem zase ozbrojněni domů táhnou.
Z Berlína 11. října. Z francou[z]ského rozkazu všecka
veřejná stavení v tom městě se šacují, ještě žádný neví, proč.
Z pruských zemí Francouzové že nepůjdou, dokavad [72] všecka
od nich uložená daň na zlaté a stříbře složena nebude. Lidé
usedli snášejí tam převeliké bídy a ouzkosti.
Dne 14. října mnoho francouzských oficírů ze zajetí ruského
do Frankfurtu přišlo a ti chválí 6) Rusy, že u nich dost lásky
a sytosti měli, naproti tomu hanějí Prušany.
V turecké Asii veliké zbouření lidu proti Turkům povstalo.
Z Valachie Rusové ustoupili, ale v Moldavě dosavad stojí. Dne
1)PO str. 525 přináší obšírnější pozorování její na pražské hvězdárně
v říjnu od astronoma Aloise Davida. Nov č. 42 zmiňují se o kometě ve
zprávě z Vídně 6. října: „Na začátku toho měsýce při gasném wečeru
nenadále okázala se kometa na znameni Wáhy mezi západnjm djlem
Hada a mezy Pannau. Může se pauhým okem widěti, má mlhawé kolo
okolo sebe, které w prostřednosti 3 minuty wynássj, a táhne za sebau
ocas, který 20 minut na dýlku wynásseti může. Gegi swětlo gest bledé,
a což se potud znamená, k půlnocy běžj. (O této kometě také giž z Němec
z rozličných mist zpráwu dáwagj, a my též w Praze 0 nj něgakau po
wědomost máme.)“ — *) R: já slyssíce od Mnohých. — *) již jeho otec,
kurfirst Jan, přihlásil se veřejně k luterství. R: Tollerancj . . . Katho
lický. — *) R: Patalionu . . . Mécu. — 5) Pevnost Diedenhofen. R: Thion
wille, skrze Regn Kolyn. — “) R: složená . . . a tij chwálegi.
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10. září Rusové od Dardanel 1) odstoupili a zase na to místo
Angličané přišli.
Mezi Francouzi a Dány 2) smlouva se stala proti Angliča

nům, dle které Francou[zové] 40.000 lidu svého s dánským
vojskem spojí.
ltem Francouzové pomáhají Peršany a Rusy smířiti, což
když se stane, Rusové mají skrz perskou zem do lndie na
Angličany táhnouti a král perský prý 3) jim 50.000 velbloudů
ku pomoci postaví.

jaká pověst se kde stává,
buď široká, neb 'ouzká,
ve všem se hned znáti dává
zpupná chytrost francouzská.
Pán Bůh sám skrze ně straší
nás po celé Evropě,
dokavad 'hříchové__naši

zdržují nás v slepotě.
Dne 13.vlístop[adu], v pátek, zde u Milčic na obcí, kde
se jde 4) do Zaboškrt, naproti poli vavákovskému od chalupy _
slove Na ohrádce, 5) — dva vojáci, 1 Rus a druhý Polák, skrze
100 mužů procházejíceť) od nich pruty šlehání byli, že v Stře
bestovících píšťalu — slove klarinet — ukradli.
[73] Odtud až do konce listop[adu] samé vlhké počasy
byly, zlé cesty se udělaly, formani pro obilí jeti nemohli.
Na konec listop[adu] obilí mělo cenu: Pšenice 11 zl., žito
9 zl. ,30 kr. aneb 45 kr., ječmen 7 zl. 30 kr., oves 6 zl.

Nová reforma trhová v Praze. 7)
Mnozí špekulanti, jenž všecko přirozenému běhu přičítají
a na dopuštění Boží nic nedbají, ani za odvrácení nějakých
protivných věcí Pána BOha neprosí,“) jen svými smyšlenkami
chtí všecko přemáhati, vystavěti i zbořili, napraviti i zkaziti,
buď ono to právě, nebo neprávě, a zdá se jim, že někomu
anebo nejspíše sobě pomohou, byt jiní bližní skrze to převeliké
škody i zkázu trpěli.
1) R: Azíj . . . Dardanelí . . . Engličane. — 2) R: Denemarky . . .
Engličanum . . . s Denemarskym. — 3) R: Indiae na Englíčany . . . preg.
— 4) R: Obcy, gdauce do Žábosskrt. — 6) R: na Proti . . . Wohrádce,
dwá. — ') R: procházege, od nich Prutami sslehanj . . . Clarinet . . .
wlchke. — 7) „Všeobecný tržní řád pro král. hlavní město Prahu“ ze dne

2. září 1807 s podpisy nejv. purkrabí a gubern. presidenta hraběte Josefa
z Wallisu a gubern. rady Prokopa Platzera. Obšírný tekst otištěn je
v PO v přílohách k čís. 139 a 140 ze dne 20. a 23. listopadu. Platnost
nového řádu začíná dnem 1. prosince a odvolává se jím dosavadní tržní
řád ze dne 12. srpna 1791. — s) R: negakých . . . neprosegi . . . ska
zyti . . . Onno . . . skázu.
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Vymyslili tehdy způsob, jak by v Praze laciněji obilí pro
dávati a kupovati se mohlo, a odtud že všemu pražskému 1)
lidu polehčení se stane, totiž, aby obilné trhy v Praze jen tři
za týden2) byly, a sice na Koňském trhu pro Staré a Nové
město v outerý a v sobotu a na Malé Straně v čtvrtek. 3) Skrze
to 1., že se mnoho sedláků na ty trhy sjede a tak že své obilí
laciněji dávat musejí. Pak-li by některý prodati nechtěl nebo
nemohl, ten nesmí obilí zpátkem [74] domů vézti, nýbrž za II.,
tam je *) složiti, k čemuž kvelby [!] v jednom domě vykázané
jsou, a od té skládky každý den tro[j]ník z měřice platiti tak
dlouho, dokud tu bez prodání ležeti bude?) Za 111.,na těch
vysazených trzích 5) do 10 hodin sami mlynáři, pak do 12 sami
sládci, potom pak jiní lidé kupovati mají.7)
Těšili se z toho Pražané, ale sedláci a všickni, jenž tam
na trhy jezdi, z toho se rmoutili. Předně, že ovšem při sjetí se
mnoho for laciněji snad vždycky bude; za 2.hé, když mlynář
nebo sládek mnoho for nakoupí, že se dlouho nesloží a tak
ještě jeden nocleh v Praze a více outraty dělat se musí; za
3.tí, když tak mnoho for se sjede, že i marštali pro koně
a voly se nedostávati a protož i dráže platiti i všecko jiné
dráže kupovati se musí. A zajisté, když tolik venkovského lidu
toto i ono — a na pospěch _ kupovati bude (nebo jsa 8) zdr
žený při skládce, potom domů pospíchá), tut ovšem každý
pražský prodavač, jak nejvíc může, přidře. A oni zajisté rádi
by chléb a jiné potravné věci, které se tam vozí a nosí, měli
laciné-, ale co sami venkovskému lidu prodávají, tot jest vše
předrahé, a tak dvakráte ten venkovský lid užijou a vys[s]ajou:
jedno, když od nich lacino koupí, za 2.hé, když jim zase všecko
draze prodají.
[75] Ty nové trhy začaly se s rokem církevním od 1. ne
1) R: Prahskemu . . . polechčeni. — *) R: tegden . . . Sobothu . . .
spátkem. — J) Vk má na mysli tak zvané velké trhy a z nich výslovně
jen ty na obilí a luštěniny. Na Novém městě, byly, jak píše, na Koňském
trhu, na Malé Straně pak na Malostranském a Vlašském náměstí. Za
činaly podle doby o 6. až 8. hodině ranní, začátek oznámil se vztýčeným
praporcem, končily o 2. hodině odpolední. Připadl-li trh na svátek, od
ložil se na nejbližší

všední den. — *) R: geg . . . Qwelby.

——5) Kdo

přijel s obilím mimo trh, anebo kdo do 2 hodin 0 trhu neprodal, musil
vše složiti ve vykázaných obecních domech: Na Novém městě na Koň
ském trhu u Vunšviců (čp. 793) nebo v Podskalí na V'tonl, na Malé
Straně v tamní radnici, kdež čekalo zboží až zase do při tího trhu. Hned
při složení platilo se za každou měřicí půl krejcaru a po 4 týdnech za
každých 8 dní 1 krejcar. — a) R: trhách . . . snad wzdicky. —' 1) Dle

& 12. nového tržního řádu mají míti pekaři, mlynáři a sládci vyhrazeny
první hodiny obilních trhů jenom pro sebe, protože jsou povinni udržo
vati své zásoby a tím jest obecenstvo již zajištěno. Dokud je praporec
vztýčen, nikdo nesmí spolu s nimi nakupovati; potom teprve, až se pra
porec stáhne, smějí nakoupiti krupaři a obecenstvo & až po nich, od
12. hodiny poledni, přijdou na řadu překupníci. — s) R: zagistě
nno . . . nebo gsauc . . . Prahský . . . zagistě . . . wyssagau.
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děle adventníč) jenž byla 29. list0p[adu], a tak v outerý první
adventní a dne 1. prosince byl taky první ten trh, ale hned ta
špekulírovaná [!] naděje taky prvně omýlena byla; nebo skrze
zlé cesty málo for přijelo, jen takové, které po dělané silnic
jeti mohly. Sám nejvyšší pan purkrabě a s ním jeden radni

Mlýnské
aN
zřídlo.
ové

aVary
K
rlovy;

staroměstský, též pražský hejtman a jiní komisaři v trhu se
procházeli a všecko viděli. 2)
1) Vkův omyl. Začátek úředně stanoven na den 1. prosince. —
:) Pražským městským hejtmanem byl tehdy gubern. rada František Ant.
hrabě z Kolovrat—Liebšteínský.Tržní referát spravoval tehdy magistrátní
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A tut p. p. mlynáři i p. p. sládci, troštujíce se, že po 6 a po
5 „zlatých dost obilí nakoupí, když se až do poledne a do 2
hodin s polednel) s lidmi nahádali, přeci jen po 11 zlat[ých]
pšenici, po půl _desátu žito, po půl sedmu ječmen a po půl šestu
oves kupovali. Ze pak prodavači až v samý večer skládali a zas
v Praze přes druhou noc zůstati a outraty dělati musili, protož
na ten trh velmi žehrali a mnozí proklínali ty, jenž toho pří
čina jsou.
Druhý trh ve čtvrtek 3. prosince byl na Malé Straně. Tam
že se více for sjelo, ti, jenž kupovali, drobet sí pochutnali, když
taky prodavače až přes poledne trápili a v stání zdržovali. Tuf

každý, maje cestu domů před sebou, _ co měl dělat? _
musil slevovat a tak tam se prodávala [76] [pšenice] po 9 a
1/2 devátu i taky za 8 zl., žito za 7 a za 1/2sedma, ječmen za
1/2 šesta -i za 6 zl., oves za 5 zl. Ale že Opět až u večer
a mnozí až v pátek ráno skládali a tam přes noc býti musili,
bylo zase veliké veřejné žehrání a proklínání, aby toho, kdo
to začal, všickni čerjti] vzali, a jináč, a že kdo dobrý tam bude

mociz) jeti?3)
Třetí trh byl 5. prosi[nce], v sobotu, zase v Novém městě,
tu kde vždycky bývá, u kašny s[v]. Václava; a poněvadž ten
celý týden 3) často pršelo a zlé cesty byly a ten první trh jen
pro to večerní skládání a druhé—5)noclehování lidem ujal chuti,
protož zase málo bylo prodavačů. A tak byla pšenice za 10 zl.,
též 10 zl. 30 kr., 10 zl. 45 kr., 11 zl. a taky 11 zl. 6 kr., žito
za 9 zl. 30 kr., 45, 48 a taky za 10 zl., ječmen za 6 zl. 30,
45 kr., též za 7 zl., oves za 5 zl. 30, 45 a taky za 6 zl. 6
krej[carů].
Při všech těch třech trzích 6) byl sám nejvyšší pan pur
krabě a s ním mnozí jiní páni, před nimiž mnozí sedláci smě
lejší a prozřetelnější mluvili moudře a mnozí blázniví a hloupí
taky dost bláznivě a neopatrně, načež jim pak žádný nic ne-l

odpověděl, _ ovšem proto, že samou [77] pravdu mluvili, a co
žádný z těch pánů napraviti a nikterak předělati nemůže, až
někdy sám Pán Bůh, kterýž to dopouští. já z těch řečí přeci
tu něco přiložím, však jen, co moudřejšího:
„Vy, páni, chcete, abychom7) vám dávali lacino obilí; há
dejte se s Pánem Bohem, proč nám víc na polích nedal, anebo
rada Jan Křt. Koller, s jehož podpisem vydávány byly týdenní výkazy
tržních cen, a město mělo 2 zvláštní tržní protokolisty, jednoho pro
Nové město a druhého pro Malou Stranu, jimž k ruce bylo 9 tržních
revisorů. R: Náděge . . . Omýlená . . . Neywisssj . . . Purgrabě . . .
Rádnj . . . Prahský . . . Komissaři.
1) R: z Poledne . . . předsy. — 2) R: Cžer. . . . mocti. — *) V úvodu

nového řádu se vysvětluje, proč k němu došlo; prý z povinné péče
státní zdokonalovati dosavadní zařízení, aby se umožnil řádný dozor
nad trhy a zamezily se nepořádky časem tam vzniklé. — *) R: Sobothu
. wzdycky . . . poněwač . . . tegden. — 5) R: druheho. — ') Trhách
. . . Neywisssj . . . Purgrabě. — 1) R: předsy tu nětco . . . abychme.
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jděte k císaři, aby nám daní slevil, anebo poručte všem ře
meslníkům, aby nám laciněji své věci dávali, a poručte vojsku,
aby od nás odešlo, & poručte tuhle všem vašim lidem, aby
nám taky, co my tu kupujeme, lacino dávali“ Tu mnohý uka
zoval na vůz a na jiné věci, pravě: „Tento vůz býval a košto
val někdy 20 a 30 zl., a nyní koštuje 100; tento chomout býval
za ] zl., za tolar a za 2 zl., a nyní za 5, za 6 a za 7 zl.;
libra železa bývala za groš, za 1/24ta a za 4 krej[cary], a nyní
jest za 4 groše i dražší, cla a outraty jsme tu mívali někdy
jedna fůra ] zl. i méně, a nyní nestačí 5zl.; prve se zde najedl
za 2 nebo za 4 groše, nyní když dá jedna osoba za oběd zlatý,
kdyby svého chleba při tom neměl, tak by nevěděl, jestli co
jedl. O, milí páni, copak vy [78] myslíte že my tu drahotu

děláme? Vždyťl) my taky všecko draze kupovat musíme“
Tuť ten toto, jiný ono jmenoval, jak komu co připadlo, k[u]
p[říkladu]: „Tyto prostranky bývaly za 4 groše, a nyní za 1 zl.;
tento bič býval za groš, a nyní za 5 grošů, tento klobouk
býval za 12 a za 15 grošů, a nyní za 3 zl.; za boty dávali
jsme tolar, a nyní 12 zl.; i tuhle ten česnek bývala kytka za
krejcar, a nyní za 10 krej[carů]; pletně cibule za groš, a nyní
za 5 grošů. ] ty hrnce, jaky 2) býval za gro,š nyní je za 3, za
4 groše.“ N. B. Blízko obilného trhu ty věci se prodávají
a protož na ně ukazovaliř')
jiný zase křičel: „A já [j]sem platival své daně ročně 25

a nyní
platím
70“ dále
jiný: „A já [j]sem platival 65 zl.,
azl.,nyní
platím
140.přes
“ A tak
jiný zase: „Mně za rok víc snědli vojáci, nežli já se svou
čeládkou strávím. Jaký4) je to úbytek! A když tolik vojska
již na druhý rok všudy po vesnicích leží, jaké je to strávení!

Kdyby nebyli, to by se mohlo sem do Prahy odvézt“
Někteří méně moudří zase křičeli: „Když chcete mít, páni,
lacino, proč pak jste nedali v jaře deště? A když chcete mít
pěknou nezrostlou pšenici, proč pak [j]ste nedali ve žněch
jasné 5) časy a nezastavili [j]ste deště? A proč pak [j]ste teď
na zimu zase nedali časy, když jsme pro deště ani zasít ne
mohli?“
[79] Tak a mnozí ještě jinak dosti důtklivě mluvili, což
nejvyšší purkrabě a hrabě z Kolovrat, městský hejtman, a jiní
s nimi chodící páni slyšíce jen se někdy pozasmáli a nic žád
nému neodpověděli.
Na vysvětlení toho nemám tolik vtipu a slov, abych to
1) R: kdyt'. .O.nno — ') R: g.akeg
danně. — 3) Vedle obilí
& luštěnin proydávala se o hlavních týdenních trzích na týchž náměstích
ještě zelenina, mouka, chléb, zabitá nestažená telata, máslo a tuky, vše
ve velkém. A na oddělených místech tamže byl i každodenní tak zvaný
malý trh na brambory, zelí, řepu a mrkev, cibuli a česnek na povozech.

—. *) R: Gaa.keg . . odwest. — 1*)R: menně.
Purgkrabě . . . Kollowrat.

...Gasny

.Neywisssi
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vypsati mohl; kdo rozumí, usoudí, že to potřebuje širokého
výkladu. 1) Hle, co případné časy a dopuštění Boží působí
a jasnou pravdu jak Pán Bůh ostříhá! Žet [j]sou ti páni sprostým
sedlákům mlčeli a mlčet museli! Nebo ty jejich řeči _ sice
z potřeby, ač taky všetýčněz) mluvené, — nemají odhádání.
Vox populi, vox Dei: Hlas lidu, hlas Boží!
Začaly býti v Praze
v týhodnu trhy tři,
by nebylo tak draze,
co k pokrmu patří.

Bude-li skrz ty trhy
laciněj neb dráže,
to čas měk[k]ý neb tvrdý
budoucně ukáže.
Bůh-Světlo co uvede
a chce v světě míti,

lidská tma nic nesvede,
ač se zdá, že svítí.

Tut všecka spekulace,
všecka politika,
byt činila orace,
přec se nouze týká.

jasno-umka3) chce kázat,
že by Boha svrhla,
a nemůže dokázat,
by drahotu strhla.
Smýšlí*) orientali
i také occasi[l],5)
však má-li prázdné šály, 6)
když v drštce dochází,

v tom svém Quadragesimo7)
smýšlí,s) píše jednak,
aby bylo lacino,
co přiveze sedlák.
1) R: Wegkladu. — :) ]ungm. Slovník: všetéčka, všetýčka. — 3) Asi
jako bezbožecké osvícenství. R: zwrhla. — 4) R: Smegsslý Orientály. —
5) Zkomolená latinská jména východu a západu (orlens, occasus). Vl:
myslí tím asi: berou si své názory z východu (po rusku ?) i západn (po
francouzsku ?); anebo zkrátka: z různých stran z ciziny. — ') jungm.
Slovník: Šál, šálek, „nádoba picí širokého otevření.“ Zde jako naše:

prázdné mísy. R: drsstce. — ") T.j .,vpostu nedostatku. Quadragesima
slove v církevním roce doba 40delnního postu. — a) R: smegsslý.

Gednák.

nětco drsstce. . .thác tn.ym
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Ten ač jmenován mrzce
troupem a sochorem,
však, dá-li něco drštce,
je vzácným doktorem.
[80] Na den s[v]. panny Barbory u večer po 7. mé hodině
na panství kounickém znamenitá ves Vykáně 1) těžkého ohni
vého osudu zakusila, když tam u jednoho souseda, Stupický
slove, pod kůlnou (žádný neví, jak) oheň vyšel a 8 stavení
strávil. Pro veliký vítr lidská pomoc nic neprospívala; lidé,
jenž z jiných vesnic přiběhli, jen na oheň dívat se musili. Páni
jen nedaleko ležící dvůr Týniciz) obhajovali, neb vítr hořaté
tam nosil došky. Pán Bůh nás uchovej od takového neštěstí,
škody a zármutku!
Posud samé vlhké a deštivé časy byly; nebylo možné
orat, 3) hnůj vozit aneb kam pro zlé cesty jeti. V noci na 9.tý
den prosin[ce] stále pršelo i ráno do 9 hodin, k poledni padal
sníh, ale zemi nehrubě nezabílil; po poledni začalo mrznouti
a mrzlo celou noc a 10. téhož celý den, tak že již bláto vůz
zadrželo.
Z novin již po 3 neděle
nemohu psát něco směle,
neboť to, co se tam píše,
netýká se naší říše.

Toto jen“ přisadím, že v nových kalendářích, jenž na rok
1808 tištěné jsou, nejsou v nich položené roční trhy a jarmarky
městské.4) Praví se, že nebudou jarmarky, jen v městech krá
lovských a ty že budou trvati více dní než jeden, jakož pak
od starodávna každý jarmark v každém městě má býti 8 dní.
[81] jaké pak nyní kalendáře se vydávají a co v nich jest,
nechci je zde tupiti,5) poněvadž tu i tam všickni lidé je tupí, 6)
však proto přeci za 24 kr. se prodávají. Kdo chceš, dober se
kalendářů, jenž byly před 200 a před 100 lety, aneb aspoň
před 50 lety a tuť uzříš7) veliký rozdíl a sám usoudíš, že proti
těm jsou nynější pleva proti zrnu. 
Dne 11. prosince„ v pátek po 2. neděli adventní, velebný
& vysoce učený kněz, pan František Faustýn Procházka, nejprv
bývalý 3) řeholník paulán, nyní na vysokých školách mistr, aka
demická rada a knih“) prohlídač neb Bůchercensor, učiněn jest
od ][eho] c[ís]. a král. Milostí bibliothekářem v hlavní cís[ařské]
1) Vykáň. R: Ossudu. — ') R: Tegnicy. — 3) R: Podsud . . . chhke 
. . . Worat . . . nětco . . . tijssténe. — *) Spíše snad pro nastalou tehdy
drahotu papíru, ——
5) Ovtehdejších kalendářích viz v dodatcích. — ') R:
poněwač. . . tupěgi . . . pdsy. — ") R: vzdřjss . . . njněgssi . . . Zrnnu.
— I') R: begwalý . . . Mistr, Accademická Radda. -— ') R: Knéh . .
Bůchencensor . . . Knjhárně.
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knihárně u s[v]. Klimenta. 1) Ten pán když začal r. 1785 staré
české knihy na prenumerací v nově vydávati, učinil jsem mu
za to dík a dal [j]sem jej tlačiti in th0 na 2 listech. 2) jednou
mně psal a kolikráte vzkázal,3) abych ho navštívil, ale když
jsem v Praze, maje *) vždy jiných řízení dosti, nikdy [j]sem
toho neučinil. Snad nyní, pokudž Pán Bůh dá, se to někdy
stane, jen proto, abych tam v knihárně mohl to, co jan Hus
svou vlastní rukou psal, přepsatíř)
Kdy Umřel předešlý bibliothekář, hledej zde napřed na
stránce [53].“) Prázdnost byla 5 měsíců.
[82] Toho dne vesměs padal sníh. jakož i 12. téhož s vě
trem a cesty se zametaly, od čehož ještě horší, než prve, jsou.
Přenesení ") jitřní a půlnoční slavnosti na den Narození
Pána našeho Ježíše Krista:
_
Dne 13. pros]ince], v neděli 3. adventní, v naší pražské 8)
arcibiskupské osadě prohlášeno jest v kostelích, že kníže ar
cibiskup Vilím Florentin tu slavnost a půlnoční mši svatou na
den Božího narození z mnohých a zřetelných příčin přenáší do
5. té hodiny ráno na svítání a tuf aby byla ta první zpívaná
mše svatá, jako bývala v půlnocí, potom 2. a před polednem
3., velká aneb summa. 9)
Příčin k tomu ovšem dosti,
však ale plynou ze zlosti.
Začátek byla pobožnost,
konec se stal pro bezbožnost.
Mnozí čtveřilí 10) a hráli,
_ jiní chlastali a žrali,
1) Nov č. 50: „W Praze 11 prasynce. Náš důstogný, wysoce včený
Wlastenec, Pan Frantissek Faustýn Procházka, nadewssemi menssjmi
Latinskýml sskolami w králowstwj Českém cýs. kr. neywyšssj Dyrektor,
od geho cýs. kr. Milosti podlé dekrétu na den 26 listopadu wydaného,
pro swé obzwlásstnj zásluhy a welikau známost w literatuře, při biblio
téce wysokého Pražského včenj cýsařským kr. Bibliotekářem neymilostí
wěgi vstanowen gest.“ — :) Pam. ll-2, str. 1-3. R: Cžechske . . . Prae—
numeratí. — a) R: skázal. — 4) R: magíce wzdy . . . pokudč . . . Knjhárně.
— 5) Str. 39 a Pam. IV, str. 13. — “) Str. 39. — ") R: Přenesseni. —
a) R: Prahske . . _.Ossadě . .. Florentýn . . . Spjwaná. — 9) je to naří

zení presídía českého gubernia ze dne 1. prosince 1807 (dodatečně
schválené dvorním dekretem ze dne 2. června 1808), vydané, jak se v něm
píše, se souhlasem „pana knížete arcibiskupa a pánů diecésních bískupů“,
dle něhož má býti napříště dosavadní půlnoční o 5. hodině ranní a velká
mše sv. 0 6. hodině. [!] Konsistořím přísluší prý vydati o tom vlastní
nařízení farnímu duchovenstvu k ohlášení s kazatelen, „páni krajští
hejtmani mají pak se své strany spolupůsobiti a k účelnému zavedení
tohoto prospěšného výnosu obezřelostí & vlastním příkladem spolupra
covati.“ Za týden nato, 8. prosince, vydáno nové nařízení z téhož úřadu,
aby se zavřely všecky hostince úderem 10. hodiny, ježto odkladem půl
noční mše na ráno odpadá jakákoliv záminka k jejich delšímu otevření.
Ani v soukromých domech nesmějí se pořádati hlučné schůzky anebo
hry. (Další viz v dodatcích.) — 10)Jungm. Slovník: čtveřitl, štveříti :
hráti, čtverácký obchod vésti, šibalstvo provozovati.
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až sotva, že jest den, znali,
pak místo kostela spali.
Co měli s vší dychtivostí
tu noc dát Bohu k libosti,
radovat se z příští Páně,
ctíti ho doma i v chrámě,
oni zatím po hospodách
a jiných tajných 1) brlohách [!]
svou rozkoš, zvůli plnili
a raděj ďáblu sloužili.
Ale ouřadové snadně,
vidouc[!], kde pobožnost vadne,
mohli to přetrhovati
a zlostem místa nedali.
Slušno jest, by zástup zlosti
ustupoval pobožnosti.
[83] Dne 14. pros[ince] přijel sem do Milčicz) nový pan
obrštlajtnant z Nových Hradů za Budějovic[emi] — německy
se jmenuje Gratzen —- od regimentu Sporck,3) má příjmí Van
der Gracht;4) zůstal v kvartýru u Stehlíka. Předešlý pan obršt
1ajt[nant] Málek, jsa pensionovanýf) jak byl dne 22. listopadu
do Vídně odjelf) až posud se nevraci. Dnes 16. pros[incej
odjel7) do Kolína k p. obrštovi.3)
„
Před samými svátky vánočními a sice na Stědrý den zde
v Milčicích obilná cena byla tatohle: Pšenice pěkná za 12 zl.,
též bez 2, 3, a 5 grošů, žito za 8 zl. 24 kr., ječmen za 7 zl.
51 kr., oves 5 zl. 30 kr., hrách 14 zl., proso 14, zemčatag)
4 zl. 30 kr.
Až potud pošmourní, vlhcí a nejasní dnové přicházeli,
někdy malý mrazík přidržel.
HoD božl zCeLa TICheg, PossMaVrneg aTepLeg ]1807]
— a byl den páteční a tuf jsme tu bývalou půlnoční zpívanou
slavnou mši svatou aneb jitřni slavili právě v jitřním času,
když svítalo. Tak tedy spolu s pražským“) arcibiskupem i jiní
1) R: tegných . . . Wjdauc. — =) T. j. <. pluku Vogelsang. Viz
str. 6. R: Obrsst Leitenant . . . Německý . . . L.. Azen. — 3) Podmaršálek
hrabě jan Rudolf Sporck byl majitelem 25. českého pěšího pluku se
štábem v Písku. Vojáci měli zelené (meergriin) výložky a bílé knoflíky.
Týž hrabě Sporck však 10. února 1806 zemřel a pluk po něm obdržel
podmaršálek hrabě Frant. Julius Zedwitz. Ale i ten zemřel již 14. dubna

1808 a majitelem téhož pluku jmenován baron Thieri de Vaux, podmar
šálek u ženijního pluku ve “Vídni. — ') ]indřich Van der Gracht, před
tím první major u pluku Sporckova. R: Wandergracht . . . Qvartiru. —
5) Dne 18. listopadu; PO č. 140. R: Obrsst Leit: . . . gsauc Pensiniro
waný . . . podsud. — “) Str. 6. — 7) T. j. nový podplukovník Van der
Gracht. — “) Plukovníkem pluku Vogelsang byl tehdy josef Weiss
z Finckenau. — 9) R: Erteple . . . podtud . . . chhcy. — 10) R: Spjwa
nau . . . Prahskym Arcy Biskupem . . . Cžechsstj.
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čeští biskupové učinili a tu slavnost od 1/2 noci do 5.té ho
diny ranní přenesli, aby v celé zemi iednota byla.
[84] Kdy a od koho a proč ty 3 mše svaté na den Na
rození Páně jsou ustanovené, to vám, mé děti, též oznámim.
Okolo roku Páně 140 svatý Sixtus toho jména I. a po něm
svatý Telesforus, papežové římští, ty tři mše svaté v ten den
nařídilil) a v celé církvi vykonávati poručili a sice první v půl
noci, že se právě v ten čas Spasitel náš podle člověčenstvi
2 Marie, nejčistší 2) panny, v Betlemě narodili ráčil. Druhá na
svítání při tmách, pro čest a chválu i pro dosáhnutí duchov
ního zrození Pána Krista v každé duši spravedlivé a že timž
časem pastýřové nejprv Pána Krista ctili. Třetí, velká, mše
svatá a při ní evangelium „Na počátku bylo Slovo“ etc. 3)
připomíná a ctí to nevyzpytatelné zplození Syna Božího od Otce
nebeského již od věčnosti.
Item: jako Veliká noc a sesláni Ducha Svatého slaví se od
církve skrze 3 dni, taky příští v těle aneb narozeni Spasitele
našeho slavi a ctí se skrze tři mše svaté v jediný den, nebo
po něm následující s[v]. Štěpána a druhý s[v]. jana, též i třetí
Mláďátek již prve ustanovené byly.
Trval tehdy ten pořádek 1667 let [!] a toho roku jmenuji
se: Arcibiskup pražský *) Vilím Florentin Jan Felix, rozené kníže
Salm-Salm, cizozemec; biskup litoměřickýVáclav Leopold Chlum
čanský z Přestavlk, z starožitné české rytířské linie, Cech; [85]
biskup králo[vé]hradecký Tadeáš hrabě z Trautman[n]sdorfu,
Němec z linie rakouské; biskup budějovský jan Prokop Schaff
gotsche, hrabě a pán z Kynastu a Greiffensteinu, z linie slezské.
lestli také v jiných zemích to přenesení5) se stalo, ještě nemám
vědomostiF)

Z toho přeneseni všickni ti, jenž od pravé katolické víry
odpadli a dosavad svých bludů se drží 7) (pravím svých bludů,
ne těch, které Luther, Kalvín aneb kdo jiný předepsal a napletl),
ti mají z toho opět radosta praví, že již zase jedno naši cirkve
ustanovení pominulo, an sic nepominulo, ale přeneseno jest."
A tak prý 3) pomalu všecko v ní zahyne a všickni katolíci bu
dou prý jejich viry. Tu jest otázka, které a jaké víry, poněvadž
jest kolikerá a ty vše kolikteré není hlavně víra žádná; nebo
kdo jen tomu věří,co smyslem svým může pochopit, tof žádná
víra není, ale vědomost.
'
1) Omyl. Oba jmenovaní papežové zemřeli jako mučenici již před
rokem 140. a vánoce začaly v Římě asi od polovice 4. století. — ') R:
Mariae Ne čisstčj . . . splozeni. -— 3) T. i. začátek evangelia sv. Jana.
_ 4) R: Prahskýv. . . Florentýn . . . Lithoměřický . . . Cžechske . . .
Thadeáss . . . Ssafgoč . . . Greifensstainu. — 5) R: přenesseni. — “) Dle
Rulíkova „Přjdaíykuk pátému . . . Djlu Kalendáře Hystoryckého“, str.
43, bylo tak v Cechách i všech dědičných zemich. — 7) R: přenesseni
Katholicke . . . držegi. — s) R: přenesseno .. . preg . . . Katholycy . . .
preg . . . poněwadcž.
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Všecky předešlé sekty
tak j[sou] mluvívaly,
skrz rozličné projekty

si pochlebovaly;
že církev římská zhyne,
vždy 1) prorokovaly,
ač mnohé sekty jiné

zkázu stopovaly;
sebe i své potomky
darmo svozovaly,
první ďábla holomky
v tom následovaly.
Toto jest též k pozorování, že co oni prorokují, to se nikdy
nestává, a tut ztoho znáti, že jest jen samé ďábelské mámení.
[86] Z novin co by se pro nás sprostáky šikovalo a pa
mětihodné bylo, již po 3 neděle není nic. jen to přisadim, že
císař francouzský všecky téměř evropskéŽ) mocnáře proti Angli
čanům válčiti vzbuzuje, odkudž ve všech těch kupeckých věcech,
jenž skrze ruce anglické a holandské k nám přicházívaly, veliká
drahota jest; nebo anglické lodi3) již okolo celé Evropy nikde
přistáti a svůj handl [!] vésti nemohou. _
Item: V uherském městě Budínu drží se hlavní zemský
sněm, na němžto taky sám císař pán jest.
A císař tranc[ouzský] ze Vlach do Milánu *) přijel 12.
prosince. 5)

:) R: wzdy_ . . . skázu. — 2) R: Evropegske . . . Engličáníířfí , . ,
odkudč . . ._Englicke a Hollandske. —-") R: Englicke Ssjfy. — *) R:“ Me
cdřollanlusós.
s a
. . 12.. Xbr. — 5) Zprávy

z posledních

čisel Nov. 1807 a z I,

Rok 1808.
[87] W Nastaneňl NoWeho RokV erňl

Den Weskrz

TlCho a SLVneCžno MěL.1)
Smiluj se nad námi, Pane Bože náš, a odvrať hněv svůj
od nás a račiž tento celý rok jasný a tichý učiniti a ty tak
dlouho trvající válečné vichřice upokojiti, abychomz) všickni
z tvého božského milosrdenství mohli se radovati a tobě po
kojným srdcem vděčně a horlivě sloužiti.
Z Kalendáře historickéhof) co se kdy na dnešní den stalo:
Léta od stvoření světa 1657.o,- když potopa světa osákla
a koráb Noemův 4) na horách armenských se zastavil, toho dne
Noe spatřil vrchy nižších hor a pOznal, že potopa opadává.
Odtud do narození Krista Pána ještě let 2313.
L[éta] od stvoření světa 3970.o Pán 'a Spasitel náš ježíš
Kristus osmého dne po svém narození byl obřezán. Od první
obřízky Abrahama, kterouž'on na poručení Boží, jsa 99 let starý,
vykonal, až do ob_řezáníPána Krista prošlo let 1922.
Téhož dne Sára, manželka Abrahama, jsouc 90 let stará,
porodila syna Izáka.
Téhož dne pět měst kananejských, Sodoma, Gomorrha,
Adama, Seboim a Segor, se propadloř)
Téhož dne Rimané začínali svůj městský rok a volili purk
mistry ['] a odtud dosavad rok Všeobecní slove a se začíná.“)
[88] L. 567 svátek Obřezání Pána Krista sněm církevní
tourslký7) po celé cirkvi světiti nařídil, an prve jen Řekové jej 8)
světili od času císaře Theodos1a 9)

—')_Letopočetní litery dávají tu v součtu rok 1858. Snad mělo býti
Má místo MěL. — )R : abychme . .Bo.zskeho — 3) Veleslavínova;
viz str 51 Vk opět vybírá jen některé události k tomu dní a zcela po
svém si je upravuje a pořádá, některé pak vůbec má odjinud. Letopočty,
zvláště legendární biblické (v bibli jich však není!), nechávám bez kon-.
troly. — *) R: etah ..Ossákla .Noelůw [u Veleslavína nesklonné:
Koráb Noel. .szssich. — 5) R: leth. .Gomora . . . Zeboim . . .
se propadly. — “) Veleslavín má tento odstavec takto: „Od téhož dne
prwnjho ledna Ržjsse Křestianská, wedlé obyčege Ržjmského, Rok swůg
Městský začjná (a gmenuge se ten den Nowé léto. Nebo i Stařj Ržj
mané na ten den každého Roku obyčeg měli woliti neywyšssj swé
Wrchnosti (kteréž CONSULES, to gest dwa Purgmistry ročnj nazýwali.)“
R: Rurgmjstry. -- 1_)Byla to jen provinciální synoda, ne pro celou církev,
a její akta svědčí jen o známosti toho svátku tehdy. R: Turoneský. —
s)R : ho. — 9) Celý odstavec 0 svátku tom má Vk odjinud, u Velesla
vína není.
*
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L. 1427 umřel v Pardubicích Viktorin Boček z Kunštátul)
a Poděbrad; byl syn Bočka IV., který se nejprv z Poděbrad
psáti začal, a otec jiřlho z Kunštátu, krále česlkého].
' L. 1551 z rozkazu krále Ferdinanda ]. židé na svých šatech
po levé straně proti srdci žluté kolečko přišité zase nositi za—
čali, jakož jim to byl již dávno kníže českéz) Vratislav roku
1067 nařídil, ale oni od toho byli přestali?) _ jakož pak nyní
od poručení Ferdinanda zase davno přestali. N.B. Na začátku
18; století, od r. 1700 přestávali. Můj otec, jan Vavák, jenž se
r. 1702 *) dne 27. pros[ince]5) narodil, říkával, že jako mladík
do Prahy jezdě, ještě ta žlutas) kolečka na Židech vídával.
L. 1680 kometa s dlouhým ocasem od východu slunce
každý večer dala se vidět za 3 neděle; potom byl mor v Praze
a po celé české zemi.")
L. 1729 od dnešního dne začalo se pozdravení „Pochválen
bud ježíš Kristus. Až na věky. Amen.“ Nařídil je Benedikt XIII.,
papež římský, r. 172833)

jiné ještě některé paměti, jenž se v ten den staly, pomijím.
V městě Sadské 9) na Nový rok
ouředlnici dostali cvok,
purkmistr, tři radní zjista
a s nimi protokolista;10)
neb kdosi jejich chybičky
napsavše [!] na ceduličky,
v noci za okno do čtyr míst
položil ten tupící list.
Ti pak, kteří je dostali,
hned hlasem co slamou sllali;
co to měli udusiti,
jali se radš 11) roznítiti.
[89] Rychle v ten den v celém městě
věděli to i dál ještě.

„Člověk když byl ve cti,
nesrozuměl sobě“,12)
buď se dočkal necti,
nebo brzy byl v hrobě.
') R: Kunstatu . . . llll.o . . . Kunstatu. — =)R: Cžechske. — ') Odtud
dále je Vkovo. — ') R: 1700. — “) V_matrice udán den (křtu): ]. ledna
1702. Pam. IV. str. 135. — ') R: ta Zlute. — 1) Ve Veleslavínovi ke dni
1. ledna je také o „kométě“ a to z r. 1491; Vk však vložil sem (nevím,
odkud) zprávu pozdější. R: Ocassem . . . Cžechske. — ') Pam. Ill-2,
str. 92. — ') R: Sadský . . . Purgmjstr . . . Rádnj . . . Prothokolísta . . .
kdyssy . . . Chýbičky . . . Cžtýr. — 10) Dle Schematismu byli tehdy

v Sadské: Purkmistr Václav Honzik, zkoušený radni František Míč
(Mitsh), nezkoušeni jan Němeček a Matěj Houžvička (Hanswicžka),
kancelistou byl František Holešovský; ten je snad míněn oním protoko

listou. — 11) R: Hlassem . . . slámau . . . radč. — ") Zalm 48, verš 13.
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Rána utrhačů
vždycky 1) nabita jest,
padá jako slepá,
kdo má, neb nemá čest.
Každý, kdo obci sloužíš,
nečekej pravé odměny,
neb z toho, čím se soužiš,
plynou posměchu prameny.
jestli pak sloužiš právě
v stavu nevinnosti,
neboj se ani krále,
ani lidských zlosti.
Po Novém roku obilná cena: Pšenice za 12 zl., žito 8 zl.,
ječmen 7 zl. 45 a 50itaky 54 kr., oves 5 zl. 30 kr., seno 3 zl.,
sláma 1 mand[el] 2 zl. 30 kr., zemčataz) 5 zl., hrách 14 zl.,
proso 12 zl.; 1 lib[ra] masa hovězího 16 kr., skopo[vého] 15 kr.,
sviňského 20 kr.; ] lib[ra] sádla 36 kr., ] žejdlik oleje 20 kr.,
l lib[ra] másla 45 kr.
Z novin N: 2. V Španělícha) v městě Bayonne *) jistý Špa
něl jménem Porvillo vynalezl, jak by se z vinných hroznů cukr
dělati měl, a ze 75 liber hroznů 11 liber cukru vyvařil.
Dne 20. prosince u téhož města Bayonne5) francouzská
armáda stojíci dále do paněl se hnula. Sám císař Napoleon
ke Gibraltaru, k té přeznamenité pevnosti, která Angličanům
patři, prý 6) pojede, zda by ji uchvátiti mohl.
[90] Nyní již Francouzové, když sami nijakž nad Angličany
zvitěziti a je k své vůli přivésti nemohou, všecky evropské 7)
mocnáře proti nim zbouřili, tolikéž i Rusy, a skrze to po všem
moři okolo celé Evropy anglické lodi“) přistáti a své zboží pro
dávati nemohou; protož taky všecky kupecké věci, které sem
přes moře přicházejí, jsou velmi drahé.
Druhá příčinaté drahoty jest, že kupci za bankocedule nic
v jiných zemích koupiti nemohou, nýbrž jen za zlaté a stříbrné
peníze, a protož takové vyměňovati a na ně ceny přidávati
musejí, ku příkladu: Kdo chce směnit dukát, dOstane v banko
cedulíchg) zaň 6 zl., za tvrdý tolar 3 zl. i více. V minulém 1807.
roku bily se nové dvacítníky a dává se jich polovic na měsíční10)
plat vojsku a jiným zemským ouředlnikům v Praze, ale ani vojáci.
ani my Sprosti lidé jich nedosahujem a jsou nám vzácné k vidění.
Vyšší páni sobě je nechávají a židům prodávají, židé pak zas
ještě na, nich vydělávají — a tak ven ze země zase odcházejí,
ačkoliv že my na vyhlazeni a přestání bankocedul[í] platíme.
1) R: wzdycky nabitá. — =) R: Erdteple . . . Massa . . _.Swinskeho.
— ') Vkův omyl; je to již ve Francii. — ') R: Bajoně.v— 5) R: Bajony.
— ') R: Engličanum . . . preg. — ") R: Engličany swjtlezyti . . . Evro
pegske. — “) R: Englicke Ssjfy. — |') R: Baňko cedulych . . .Tollar. —
") R: Měsyčný . . . wzáctne . . . Wisssj .. . Baňko cedul.
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V kraji kouřímském 3 míle od Prahy, pod vrchem Rade—
šinem 1) jest starodávní zámek a při něm ves jménem Skvorec,
sídlo někdejších p. pánů kteří se psávali z Skvorce,2) nyní
pak knížeti z Líechtenšteina patří. Okolo roku 1764 vdova
kněžna Savojka,3) rozená z Liechtenšteina, Teresia jmenem, *)
vystavěla tam svým nákladem kostel ke cti svaté Anny a chtíc 5)
tam s vrchu Radešínu od kostela s[v].]iřího [91] faráře svésti,
nemohla; nevím vlastně, proč. “) Protož ta starodávní fara až
posud zůstává a tento nový kostel ve Skvorci7) jest k té faře
filiální.

Nyní dne 8. ledna roku 1808 od Jeho-3) c[ís]. a král. Mi

lostí Františka l.o dostala'ta obec 3 jarmarky roční a jméno
městys, a sice ]. ten outerý před Velkou nocí, 2. ten outerý
před s[v]. Havlem a 3. ten outerý před vánoci. 9)
A tak majíc [!] svatou Annu
v outerní den- ctíti,
budou, třebas měli hanu,
o jarmarce píti.
Dne 6. ledna, na den svatých Tří 10) králů, náš král český
a spolu císař rakouský František l. o 6. té hodině u večer
v kostele u augustiniánů bosáků, jenž jest spolu dvorský farní,
měl oddavky s překrásnou pannou Marii Boženou (Beatrix),
svou sestřenicí, jenž jest dcera po arciknížeti Ferdinandovi. vé
vodovi parmazánském [i],ll) bratru císjaře] josefa 11.12)a Leo—
polda II.“) Do Poděbrad skrz [!] psani známost přišla, což sice
') Hradešín. — =) R: z Sskworče. .Lichtensstegna. -—a) R: Sa
fojka . .Lichtensstegna.
.Terezía. — *) Marie Teresie vévodkyně
Savojská. Stědrá podporovatelka kostelů na svých panstvích. — 5:)R
chtíce , . . z.Wrchu — “) Stavba kostela sv. Anny začala již r. 1759,
ale pro válečné svízele dokončena až r. 1767. V Hradešíně znovuzřízena
fara touže kněžnou Savojskou r. 1734. — 7) R: podsud . . . Sskworčí'.
'— s) R: Gegjch . . . Městis. — “) Nov 1808, čis. 2, str. 8: „Od geho cýs.
kr. Milostí podlé dekretu dne 15 řjgna toho roku prosslého, Sskwořecké

obcy tři jarmarky a dobytčj trhy

. neymilostíwěgí powoleno gest;

o čemž wssíckní kupcy a obchodnjcy tjmto zpraweni budte. “ — 10) R:

Hannu.. ..llI Králu.. .Cžechský.

o5te. — „) T. j. parmském.

Viz však pozn. 13. R: Árcy_.. . Knjžeti . . . Wegwodowi. -- 1*) R omy
lem: I. — 1=)V Nov jest jen jediná zpráva v čís. 3. ze 16. ledna, že

byly „slawné oddawky geho milosti Cýsaře Frantisska a neyoswjče
něgssj Cýsařowy newěsty Marye Boženy,“ a připojen zcela stručný popis
slavnosti. Vše ostatní (i o kráse nevěstíně) Vk přidává sám, jsou tu však
omyly. Nevěsta se jmenovala Marie Ludvika (atd.), jméno Beatrix bylo
asi její biřmovací (po matce). Otec její byl arcivévoda Ferdinand Karel,
bratr Josefa Il. a Leopolda II., polní maršálek rakouský a do r. 1796
guvernér lombardský, jenž zemřel ve Vídni 24. prosince 1806 ve věku
52 let. jeho manželka, matka Marie Ludviky, byla Marie Beatrix, prin
cezna z Modeny, jediná dědička rodu d'Este a zakladatelka rakouské
jeho větve. Zemřela r. 1829, téměř osmdesátiletá. Ferdinand vévoda
z Parmy, jejž Vk má omylem za otce mladé císařovny, byl manžel oarci
vévodkyně Marie Amalie (viz o ní Pam. lV, str. 34), sestry císařů _lo
sefa ll. a Leopolda ll. i Ferdinanda Karla, otce mladé císařovny, a tudíž
jeji strýc. Zemřel r. 1802. Marie Ludvika Beatrix byla třetí manželkou
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v novinách nestoji, že 4 páry manželů 50tíletých a_24 páry
manželů nových ve Vídni shledáno a spolu s císařem požeh
náno a oddáno bylo, kteří také všickni jisté obdarování od
Jeho 1) Milosti císařské dostali. Oddávalí prý je u všech oltářů
po celém kostele.2)
10. ledna v Praze na řece Vltavě 3) a sice na ledě klou
zající se 3 studenti dostali *) se na tenký led, ten se s nimi
prolomil a oni se ut0pili a tam dosavad jsou. Jeden z nich jest
syn sám jediný a měl tam v Praze dům a 4-tisíce k očekávání.—")
[92] Dne 23. ledna, v sobotu, 6) umřel v Kolíně v zámku
téhož panství vrchní řidítel Vincentius (Věněk) Hoffmann, pán
dobrý a spravedlnosti milovník i činitel, spolu měšťan podě

bradský.") Dne 25. téhož vezen byl do Poděbrad, jehož 16
rychtářů z panství kolínského na koních jedouce provázelo, též
v Nové Vsi, Předhradí 8) a u mostu Poděbrad při tamním kostele
všemi zvony zvonilo se. Nato ve svém domě na dláždění slo
žen a odtud slavně do kostela i na hřbitov za město k hrobu
donesen. Na funuse bylo všecko panstvo z kolínského í podě
bradského zámku, tolikéž měšťanstvo a převeliké množství lidu.
Tak kdo ctnostný a spravedlivý bývá,
za živa i po smrti své ctitele mívá.
K poděbradskému měšťanství a spolu k velikému štěstí
takto přišel: Byl jeden tovaryš jirchářský, z Nymburka rodič,
jménem Gé; on ale přidal k témuž příjmení ještě dvě slova“)
H a E psal se Gehe;10) toho vzala si vdova, u níž dělal,11)
a dosáhl s ní měšťanství i domu i polí v Poděbradech.") Měli
pak ti manželé u sebe několik let děvečku ze Sadské rozenou,13)
jejižto otec byl řezník; ten býval na svatbách za družbu apro
malou postavu říkali mu Jakubův Kubíček, — tak je[j] od ji
ných Němečků, jichž množství v Sadské 1**)jest, rozeznávali, to
jest Jakuba Němečka syn Kubíček Němeček.
Františka ll., tehdy 40letého a otce tehdy žijících 9 dětí (víz str. 13);
vdávala se 201etá a po osmiletém manželství zemřela r. 1816.
1) R: schledáno . .. od Geglch.— :) Jistě omyl. V PO jest obšírně
vypsání všech dvorních slavností, avšak o občanských spolusvatbách
není zmínky. Na oslavu císařského sňatku však byla ve Vídni uspořá
dána peněžitá sbírka, z jejíhož výtěžku bylo 80 chudých hodných děvčat
obdarováno věnem po 300 až 500 zlatých. PO str. 66. -—J) R: Whltawě.
— 4) R: Ill Sstudenti, a dostawsse se. — l") Ani v Nov, ani v PO otom
nic není. — 6) Omyl. Dle kolínské matriky zemřel Vincenc Hoffmann,
vrchní v Kolíně č. 1 (zámek), na plicní vodnatelnost dne 22. ledna (tedy
v pátek) 1808, ve věku 64 let. Zaopatřil jej kapucin P. Ignác. (Sdělil
vd. p. děkan Václav Davídek) R: Sobothu . . . Weněk Hofman. —
") O něm Pam. lV, str. 173. — a) R: Předhrádi . . . mnozstwí. —-9) T. j.
písmena. — 10) Dominik Josef Gehe (čte se Jehe !), rozený v Nymburce
r. 1725, jirchář, usadil se v Poděbradech. — 11) Anna, dcera pekaře
Jana de Nova, vdova po jircháří, s níž se Gehe oženil r. 1749. — ") Se
ženou získal domek čís. 58-111 (nyní již dávno sbořený) a pole. —
13) Rosalii Němečkovou. R: Sadsky . . . na swadbách. — “) R: mnoz
stwi wSadsky.
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Když pak ta stará jirchářka v Poděbradech umříti měla, 1)
poručila svému manželu, aby sobě po její [93] smrti tu děvečku
a žádnou jinou za manželku vzal, což taky on učínil.2) A tu
byvši prve štěstí jeho bratrem, nyní až do jeho smrti bylo jeho
otcem: jak v řemeslu, tak v hospodářství rolním, v kupování
a prodávání i v přednosti a slávě měst[s]ké velmi ho oboha
tilo, ano i dvůr s tvrzí někdy lodgmanovský,3) při městě nej
větší, u něhož přes 20 kop polí jest, jakořka, zač sám chtěl,
do rukou 4) mu podalo. 5) A on zajisté uměl štěstí držeti; maje 6)
bohatství i slávu, nikdy nevýskal, ale jen vždycky stýskal
a nikdy dost neměl. A při tom neměl žádného syna, jen je
dinkou dceru z té druhé manželky, 7) jménem Rozalii,3) kterou
ten dobrý Hoffmann, jsa v Cerhenicích správcem, za manželku
dostal, 9) a když její otec, jsa vdovcem,10) roku 1805“) umřel,
on s tou svou manželkou všecko zdědil 12) a taky při funuse
téhož otce, an v kšaftu svém nic žebrákům neporučil, přeci
50 zl. rozdal. Zůstali po něm manželka, ] syn a 2 dcery. 13)
Při té převeliké mohovitosti a bohatství stalo se, že ten, jenž
shromažďoval, byl štěstí služebníkem a ten,
kdo začal být jeho pánem,
smrt napsala brzy amen.
Ty všecky zde vyjmenované osoby já dobře jsem znal.
Dne 29. ledna až potud 1“*)mírná, mrazivá bez sněhu tvr
dost začala měknouti sluncem a větr'ém.
[94] Měsíc leden přestal s měk[k]ostí a únor začal s- te
plosti. Den Očišťování Panny Marie, jinak hromnic, byl celý
pošmourný a studenovětrný.
V noci na den 3. února pan obrštlajtnant josef Málek od
regim[entu] Vogelsang, jenž odtud dne 22. listop[adu] r. 1807
1) Zemřela po desítiletém jejich spokojeném manželství 9. června
1759 ve věku necelých 34 let. — z) S Rosalií Němečkovou oženil se
18. srpna 1759. l v té našel Gehe hodnou ženu, vzornou hospodyni a
pečlivou vychovatelku dětí z prvního jeho manželství, jichž bylo 7, ale
většinou zemřely v útlém věku. jeden syn jeho, František Josef Gehe,
byl kapucínem. — a) R: Ludmonowský. — ') R: do Rukauch. — 5) Lodg
manovský dvůr (později Hoffmannovský zvaný) koupili Gehovi r. 1777
s 20 kopami záhonů rolí za 1100 zl. a přestěhovali se do něho. Tehdy
byl již Gehe od r. 1773 po řaduvlet i purkmistrem poděbradským a vše
obecně vážen. — a) R: zagístie . . . magice . . . newegskal . .. wzdicki
stegskal. — ") I z té měl 5 dítek, ale kromě Rosalie Anny všecky záhy
zemřely. — 9) R omylem: josefu. — ") R. 1790. — 10) Manželka jeho
Rosalie Gehevá zemřela 13. června 1802 ve věku 66 let, on pak 28. února
1805, osmdesátiletý. — “) R omylemzv1802. — 12) Pam. lV, str. 173.
R: Hofman . . . předsy . . . schromáždiowal. — 13)Dvůr dědil syn Edu

ard, pozdější purkmistr v Poděbradech; dcera Rosalie vdala se za Ant.
Knirše, dědičného poštmistra v Kolíně, a matka jejich, vdova Rosalie
Hoffmannová, vdala se po druhé r. 1812 za hulánského rytmistra josefa
šl. Polláka, žijícího na odpočinku v zámku poděbradském, po 3 letech
však zemřela. (Doplňky podle Hellichova článku „Rod jehův“ v týdeníku
„Nezávislost“,
wětrnný.

ročník 1. z r. 1810.) — 1") R: podtud . . . studenno
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do Vídně odjel 1) a tam komendaturu [!] v městě a pevnosti '—

Chebu neb Egru dostal, 2) sem zase přijel, maje 3) az potud
svou dcerušku a své zboží u Vozábů složené.
Nato ráno dne 3. února odmarširovali do Prahy všickni
vojáci od toho hluku Vogelsang4) i odtud ten nový obrštlajt
nant Van der Gracht, jenž u Stehliků ležel, 5) a ode mne lajt
nant batalions-adjutant jan Schaupps) a ti dva zde byli od
14. prosince 1807 49 dní aneb 7 neděl. Ten adjutant Schaupp
taky se zde minulého 1807. roku měsíce září oženil. dostav7)
za manželku pannu Moniku Skalickou, na faře škramnické ku
chařku a hospodynif) jejížto otec býval v Praze mlynářem
a měšťanem. jeden její bratr umřel v Přistoupimig) r. 1800,

Pražský hrad od Prašného mostu.

1) Str. 63. R: ObrSSt Leitenant. — ') Asi omyl. Militar-Almanach
uvádí Aug. Málka až zase r. 1810 (je to spolu za rok 1809) v oddílu
„in festen Plátzen angestelle Officiere“ jako podplukovníka v josefově.
R: Comendaturu. . . Chébu. — ") R: magice až podtud. — *) Dle PO
str. 61 dva bataliony se štábem a granátnická divíse Vogelsangova
pluku zůstaly v Praze, jeden batalion přišel do Terezína. — 5) R: Obrsst
Leitenant Wandergracht . . . odemně. — “) Militar-Almanach uvádí jei
toho roku mezi poručlky (Unter-Lieutenants). R: leitenant Patalions
Adiutant ján Ssaup. — ') R: Ssaup . . . dostawssi . . . Hospodini. _
') Dle skramnické matriky dne 20. září 1807 oddáni byli „P. jan Schaupp,
Lieutenant a Adjutant od slaw. Regmentu Vogelsang, a Monika Ska
liczky, Panna Rodila z Prahy Stawu Usedleho Mměsstianskeho Prah
skeho.“ Zenich byl 37letý, nevěsta tolikéž. Svědci byli: „Malek, Obrstlt.
v. Vogelsang; joscpha Malek, geborne“? (nečitelno). Oddával je farář
Puchler. — 9) Přistaupini R: 1800. gsauce.
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jsa tam tarářem,1) druhý, František Skalický, jest farářem v Kou—
nicích,2) maje při sobě ještě jednu sestru, jménem Františku/*)
Třetí, Jakub, bratr její, kaprál u artilerie, ") jest nyní invalid
v Praze.
[95] Přišli sem vojáci nejprve granátníci 5) od regimentu
neb hluku Erbach roku 1806 dne 17. 5) října, odešli odtud r. 1807
dne 5. února do Prahy 1) a toho dne přišli sem zas mušketýři
od regimentu Vogelsang a s nimi obrštlajtnant Málek a ten ad
jutant Schaupp, a tak tu byli až do dneška, 3. února,—krom
toho, co okolo Kolína pro exerlciltium 4 neděle leželi.

Pán Bůh rač nás naděliti
za to, co [j]sme jim dali;
mnozí maje [!] odtud jítí,
ani neděkovali.

Tobě, Bože, děkujeme
za všecka dobrodiní,
jim co [j]sme dali, přejeme,
ty nám dáš zase jiný [l].

Dne 7. února, v neděli 5. po sv. Třech králíchf) a před ní
tu noc převeliký vítr od západu víl, mnoho stavení tu i tam
pobořil, střechy roztrhal a dříví v lesích nalámal.
Dne 13. téhož spadlo něco málo sněhu, 14. téhož, v ne
děli v devítník, jasno a ticho, 15. téhož, v pondělí, tuhý mráz,
jakýž ještě tu zimu nebyl.
V ten čas oznámení přišlo, že bankoceduleg) na 100 zlatých
a na 25 zlat[ých] jen do 1. března přijímat se budou; na místě
těch zase jiné nové již nadělané jsou.10) A protož dosti starostí
opět mají ti, jenž takových snad mají mnoho; ačkoliv v Praze
v bankálním 11) ouřadu za ty staré dávají nové, ale každý ne
může tam jíti.
1) josef Skalický,

zemřel 14 dubna 1800. Pam. 1113, str. 109 a

14
11114,—str.*) 16.
-) Pam.
111-4, str. 28 —a IV,
15. — 3) Pam.
III—
4, str.
R: —
Caprál
v Artolleriae.
5)R str.
Granadirži.
_—")
R:

(Pam. IV, str. 166) — )Str. 6. R: Obrsst Leitenant. ..Ssaup —
)R S. S. S. 111.Králých.
Wijl.
Lessych. .nětco. — 9 R:

Baňko cedule. ——") Dle patentu z Vídně z 23 července 1807 (P01807,
str. 381) dosavadní vídeňské bankocedule po 25 a 100 zl., jež jsou
v oběhu od I.ledna 1800, mají se vyměniti za nové po 25, 50 a 100 zl.,
jež jsou připraveny od 1. června 1806 a budou dány do oběhu ]. října
1807. jsou provedený uměleckým tiskem, aby se ztížilo napodobení.
Staré budou ve všeobecné platností do konce března 1808. Pak je bude
možno vyměniti ještě čtvrt roku jen u bankocedulových pokladen, jak
prohlašuje guberniální nařízení ze 14. března dle dvorního dekretu
z 2. března 1808. Dle téhož vymění se i dosavadní bankocedule 10 a
50021atové z r. l800 za nové; první budou v oběhu do konce července,
druhé do konce května (další výměna již jen u bank. pokladen ještě
čtvrt roku) a záhy prý dojde i na výměnu kusů po 5 a 5000 zl., což
se ještě ohlásí. (PO příloha 38. z 28. března) ——") R: Baňkalnjm.
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[96] Z novin N: 6. V Holandu u města Vlissingenl) dne
15. ledna moře se [v]zdulo a celé to město zatopilo. Lidu na
sta o život přišlo, též všecken dobytek, mnoho domů se pod
vrátilo a sesulo, aniž možné jest tu všecku tamní škodu pocho
piti a vypsati.
Item: Ze všech těch oučinků, které Francouz činí, znáti se
dává, že když Turka od Angličanůz) a Rusů odvrátil, sám proti
němu skrz Dalmacii a chorvatskou zem táhne. Z čehož znáti,
že z celé Evropy vytisknouti jej míní. A tak Turek přátelství
s Angličany a Rusy když na slovo Francouze zrušil, nyní
z přítele má nepřítele.
Dne 16. února zemské i krajské nařízení přišlo, dle kterého

hudba v hospodách pod jakýmkoliv jménem & vjakýkoliv den
jen do 10 hodin v noci držena býti má a nic déle. Schůzky
a toulky noční mladých lidí nanejvýš mají se přetrhovati a rychtá
řové mají na to pilný pozor dáti. Šenkýřové též nemaji přes 10
hodin žádnému víc nalévaíia) a muziku nedržeti pod pokutou
ponejprv 4 tolary, po druhé 10 tolarů a po třetí trest arestni—
a citelný i pokuta. Totéž poručeno a nařízeno bylo r. 1806
dne 20. září.
[97] Z novin N: 8. Dne 4. února deputovaní4) páni z pro—
středku p. p. stavův našich českých, mezi nimiž první místo měl
nejvyšší pan purkrabě pražský Josef hrabě z Wallisů, složili vinš
k šťas[t]nému stavu manželskému jejich Milostem císaři a králi
našemu a císařovně v palácu císařském ve Vídni. eč k jejich
Milostem, každé zvlášť,—")
vedl sám pan nejvyšší purkrabě i taky
potom ][eho] M[ilos]ti arciknížeti Karlovi, jimžto císař pán velmi
laskavou odpověd dáti ráčilf)
Od 14. února začaly zas býti mrazy, 21. téhož velmi tvrdé
a s velkou zimou, 26. spadlo trochu sněhu a 27. ještě tužší
mrazy dnem nocí byly, až sei do stavení dostávalyi) V neděli
maSOpustní, též v pondělí a v outerý, 1. března, samé tuhé
mrazy a velká zima; v středu Popelní, 2. března, při velmi stu—
deném větru odleva tuhých mrazů se znáti dala.
V tom čase obilí mělo cenu: Pšenice 12 zl. a též 11 zl.
30 kr. a 45 kr., žito 8 zl. 30 a 48 a taky 54 krej., ječmen 7 zl.
20 a 35 kr., oves 5 zl. 30 kr., hrách a čočka 12 zl., proso
12 zl. 30 kr. '

3. března zase tvrdé mrazy s tuhou zimou se založily, jako
by ledna měsíce bylo, an sice letos v lednu bylo dosti teplo
a snesitelno.
1) R: Flissinšu . . . sessulo. — :) R: Engličanu . . . Engličany. —
a) R: držená . . . na Neywiss . . . nalegwati, a Musyku . . . po neyprw
. . . podruhé-. . . Arrestnj. — *) R: Deputirowani . . . Cžechských . . .
Neywisssj . . . Purgrabě Prahský. — 5) R: wzlásst . . . Neywižssj

Purgrabě. — “) Deputace jela k audienci v 59 vozích z České kance
laře. Nov str. 32. — 1) Po straně na okraji: Zyma.

76

Rok 1808.

[98] Na den svatého Rehoře
žádný na polích neořeš)
Tuhé mrazy s zimou drží,
lid i dobytek se mrzí.

Při horách kolem okolo
sněhu leží ještě mnoho,
v cestách, lesích i na stráních
jezdějí[!] ještě na saních.
Místem hned ledna měsíce
orbuz) jsou začali sice,
ale _únor ji překazil,
březen ještě víc přimrazil.

Dne 14. března začala se odleva, ale nepřestala zima.
„ Příklad neopatrnosti. Dne 7. března3) soused jeden ze vsi
Zidovic na panství k0pidlenském v Bydžovště, když vjičíně na
trhu obilí prodal, s jinými kamarády zůstav*) tam, až oni domů
pojedou, svého chlapce napřed domů poslal se 2mi hovady
a vozem, maje domů 2 míle. Toť v cestě jakýsi bezbožník chytil
se mu na vůz, žádaje ho za svezení.—"')Když pak již chvíle na

noc byla a k té vsi přijížděli, ten šelma zlámal tomu chlapci
krk a do sněhu jej hodil, an trpká zima byla ktomu. Sám .pak
vzav6) ty koně i s vozem, zase 1/2 míle do jedné hospody přijel,
pravě, že jede z jičína z trhu, a tak vypřáhnuv,7) koně i do
marštale dal a odstrojil, a po nějaké chvíli, an toho žádný ne
šetřil, s těmi koňmi pryč ujel. Sedlák tens) jak přijel v nocí
s jinými domů, starost jej napadla, kam se chlapec poděl. Ráno
byl nalezen v sněhu mrtvý za vsí i také ten vůz v jiné vsi
v hospodě, ale koně pryč?)
[99] Vinš k svátku s[v]. Josefa důstoj[nému] p. děkanu do
Budějovic: 10)

W Den a W SWatek M_llLeho nás CžeChVW Patrona

sWateho lozetfa [1808] — ZIW bVDlž nlJnl a DLtho
W KrlstV —' WlssoCe DVstogňl OteC [1808] — Pán
1) R: Massopusnj . . . gakoby . . . newoře . . . léžj . . . Sánjch.
— 2) R: Worbu. — 3) Omyl. Viz dále v pozn. 9. — *) R: Gjtčině . . .

zustawssi. — 5) R: gakýssi
. Sweženi. — “) R: wezma . . . Gjtčina.
— 7) R: wypřahna . . . negake. — s) R: ten přigeda. — |') Dle úmrtní
matriky pro Zidovice dne 28. února 1808 „umřel násilnou smrtí, jsa od
jednoho vražedlníka, kterého z jičína jedouc na vůz_vítal, usmrcen“,
Vojtěch, l4letý syn Matěje Tobiáše, chalupníka v Zidovicích č. 19.
(Sdělil vd. p. Vojtěch Láska, farář ve Zlunicích.) —- 10) Letopočetní

písmena (až po slova dole: genž Danagl)

a jméno lOZEF PINGAS,

jež tu přichází třikrát (*na obou krajích i v prostředku), jsou v R čer
veně. Ve druhém verši druhého odstavce jest velkými (černými) písme
ny vyznačeno i jméno: NAPOLEON, NELSON. R ve 2. verši: wezkrz.

(Ostatek nelze upravovati.)
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lo
Osmého po tisíci a osmi stech rOku, v proměnách

pak osmnáctého,
Ze všech dosavad jinde i Zde pokojného, —- 6 by

tak byl veskrll—

Euxinus (a), co viděl Jonák (b), ocEán (c) a Baltik (d),
snad spatří ještE
F (e); učiniv v Evropě C (f),z Fiěčí
(g) & griF.
hoútočiti
Q (h),0 přidaje

Pean.'
liž staří jsou skoro bez sil! a noví pod mocí jed
noho zůstávajl.
NAráží PO ceLE zemi ředy ON, ale NE na vodě,
tam méL trpký ShON (k),
Gbelcem (l) na ostrově přiklopen byl. Giž jeden díl
světa vidí a jiné tří slyší geG,
Aučinkování to, že jest HospodinA všeliký zřetel ještě
neznA. 1)

Svět zvučí jasného umění hlaS, ale skučí, že "nemá
milopokojný čaS.

DEKowANi
BVDiž z fEch GakOWoSti KrYstu;
Onf gest Pán MoCnostl a StrážCe tleCh, genž Danagl [1808]
s [?] pokoje svatého,
dávno žádaného.
Cechu zde pojmenovaný,
od všech nás milovaný,
nepřestávejme doufati,
že budeš slavně zpívati
v ten letošní annusz)
„Te Deum laudamus.“
Tak z CéLeho SrDCe VpřllMňle pLage [1808] — F. ].

Vavák, — VsseDLeg MlLCžlel

[1808].

[100] Vysvětlení: (a) Pontus Euxinus, moře Černé, kde ještě
Francouzové nebyli. — (b) jonské neb jonícké moře, nyní Archí
pelagus. — (c) Mare Oceanus, moře Polední neb Oceánské. _
(d) Mare Balticum, moře Baltické, západní. —- (e) Lít[era] F
znamená francouzský,

nyní bojující národ. ——
(ř) Lít[era] C činí

způsob panování franc[ouzského]- okolo Evropy. poěna od Be
nátek Vla[š]ských až do Gdánska. — (g) Litera O: míní3) ob
točit celou Evropu a z toho 0 učinit (h) líteru Q, t.j. z Evropy
Ohlas Boha,
z bible
(Moudr.9,R: 13;
Řím. II,
ajindne).
— =)Latinsky:
Rok- 1)Tebe,
chválíme.
Spjwati.
—34a)R
mjněgi
. . ..Azyae
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ještě do Asie se dostat a tak (i) ten grifneb výskok,1) jako má
litera Q. — (k) R. 1798 u břehů egyptských anglický admirál
[Horatio] Nelson Francouze porazil a onen převeliký šif[!] z[t]ro
skotal. — (1) Napoleon na ostrově Korsice narozen r. 1769
15. srpna?)
“

[101] W Den a W SWátek MllLeho nás'CžeChVW pa
trona SWateho lozeffa [1808]: _ ZM 'a zDráW bVD tež
W gine DLthe Letha Vrozenl WLasteneC [1808] — Pán 3)
!

Osmého po tisíci a osmi stech rOku, v proměnách

pak osmnáctého,
Ze všech ještě jinde i Zde pokojného — () by byl veser! _
Euxinus (co viděl jonák, OcEán a Baltik) snad spatří
gesstiE
F?) učiniv v Evropě C, Fiči utočití O a z něho Q,
přidaje griF.
přemáhá: Strašlivý
z obojího pochází hlaS,
Aučinkování to, že jest HospodinA všeliký zřetel
ještě neznA.
Umdlenost stojí v pokoji, ale Uvázanost bojuje k _
svému horšímU.
Drahý jak jest pokoj a jak Drahý chléb, cítíme;
ó by jen nebyl hlaD!
Nemůže svět dáti mir ani žížub) a Nedá; jediné sám
panovník HospodiN.
Y hle: Svět v umění tak vyjasněnY, jak jest v skut
cích pokoje nemocnY!

_ Sílu někde meč, někde pero

Slla náROdůw nesTaCŽI
PODnikat flEch BRžemen A DlouhoSt wálKY.
Čechu zde pojmenovaný,
ode mne 6) ctně milovaný,
nepřestávejme doufati,
že budem slavně zpívati

v ten letošní annus
„Te Deum laudamus.“
Ty pak v zdraví běhu
dočkej toho zpěvu.

1) R: Wegskok . . . Englický . . . Onnen. — 2) Polovina str. [100]

zůstala prázdná. — 3) josef Soudný, sirotčí poděbradský. Pam. IV, str.
131-2. První letopočet má v R písmena červená. Té_měřvše podle pře
dešlého. — *) T. j. Francouz. R: wezkrz. — 5) Ziža, y, dle jungm.
Slovníku jest hořící svíce. Vk však zde mysli žizň, ě, t. j. život, úroda
(jak to přichází v písni svatováclavské). R: Zjžžu . . . gedině. — “) R:
Odemně . . . Spjwati . . . Spěwu.
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Tak z CeLeho SrDCe Vpřlanle pLage [1808] — F. |.
W., — VsseDLeg MILCžICkI [1808].
[102] Oheň ve vsi Chotouni. Dne 16. března, jenž byla
středa před nedělí Kýchavnou, 1) mezi 8. a 9. hodinou ráno vyšel
oheň z komína v gruntu (kdež děvka na hořící máslo nalila vody)
Prokopa Vysušilaf) a že byl velký vítr, hned ten znamenitý
a ze 4 stran střechy mající grunt veškeren hořel že ani hovada
a dobytek všecken vyhnat nemohli. Odtud padl oheň na grunt
Vaňkův přes zahradu dosti širokou a ten hned spolu s kovár
nou celý hořel, a ty dva grunty jsou panství černokosteleckého.
Od toho hned vedle stojící hospoda dolejší, k panství poděbrad
skému náležitá, se [v]zňala &při ní v malém kusu země na místě
obecním stojících 10 malých chalup neb baráků. Z těch vznesl
vítr oheň na grunt, jenž vůbec zubíkovský slove, od držitelů
Zubíků tam bývalých,3)jenž stojí podle dvora svatoprokopského,
a kdyžvtémž gruntě stodola hořela, od té taky stodola téhož
dvora chytila. Kteréžto obě stodoly byly někdy velmi z moc
ného dříví slavně vystavené a já [j]sem je taky v příčině pro
daje po dvakráte šacoval; jakož pak i ten celý zubíkovský grunt
od držitele p. Antoně Dubeneckého4) roku 1758 a 1759 zna
menitě od zdí vystavený jest byl.
Sběhlo se tam lidu veliké množství i panských stříkaček
tam navezli, jako z Poděbrad, Nymburka, Sadskéš) Cerhenic,
Radimě,vPlaňan, Svojšic, Kouřima, Střeboulef) Cerného Kostelce,
Brodu Ceského a Kounic. K tomu v každém dvoře na panství
liechtenšteinském mají stříkačky nosící, i těch několik tam bylo,
ale pro velký vitr nic před ohněm obhájit se nemohlo, toliko
[103] když již střechy spadly, tuf to hořaté dříví a trámy těmi
stříkačkami znamenitě se hasily.
Při tom byla velmi prudká zima a ten vítr studený, tolikéž
iv noci po ohni, tak že lidé vartující, jenž tam z vesnic na noc
zase šli, pro prudkost zimy nemohli dlouho venku obstáti, ač
se ulíváním7) dosti zahřívali. Škoda tim ohněm zpusobena ještě
není vyšetřena.

Vypsání držitelů dvora s[vato]prokopského za dvě stě let.
Když tak při tomto ohni dvůr ten svatoprokopský, jenž
vůbec taky Berkov slove, podíl svůj vzal, tak, jak [j]sem to
to vloni dne 12. února v tomto spisu připovědělf) že když
1) R: Keychawnau. — =) Alespoň 0 tehdejším sousedstvu chotouň
ském snad mi bude možno shledati a zjistiti více podrobností v dodat
cích. — 3) R: kussu . . . beywalých. — 4) R: Dubeneckýho. — 5) R:
Zběhlo. . mnozstwi. ..Sadsky — 6) Třebovle u Kouřimě. R: Cžech—

skeho . .Lichtensstainskem .
Nossycý.
') R: s vlýwanjm . . .
spusobená.
. wyšetřená. — 3) Str. 5. Byylbych rád všecka data Vkova
o Chotouni ověřil z pramenů opravdu původních,
vvvvvv ale bohužel dosud

dávám jen některé opravy a doplňky, jichž jsem zatím dosáhl.
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ze zámku poděbradského z knihl) tamních všecky trhy téhož
dvora dosáhnu, je zde napíši, protož, co jsem dosíci mohl, to
zde pro památku & pro vás, mě děti, zde kladu. Budet to po
letech vám i taky snad někomu jinému (v rozličných případ
nostech) vděčné a milé, aniž kdo z živých vám to pověděti aneb
psané ukázati bude moci; nebo ne hned a všudy najde se tak
chutný a pilný vyzvědatel a písák.
[104] Dvůr ten aneb statek svatoprokopský jest od vsi
Chotouně se všemi svými okoloběžnostmi oddělený, sám o sobě
stojící, takřka jako již od Stvořitele pro tu slávua narození toho
velikého divotvorce českéhoz) přichystaný i vždy a dosavad bez
robotní povinnosti zůstavený a protož svobodný, mající rolí
omých3) 24 kop.
' Při něm stojí jediný jen grunt kontribučenský, poddaný, od
dávna zubíkovský, (dnes pak jeho vyhořený majitel hospodář
slove Lorenc Langer); ten samý že jest taky díl statku s[vato]
prokopského a někdy ty oba jediný grunt býval a jednoho
držitele míval, o tom jest stará tradicí aneb od předků z úst
do úst mluveno, což potvrzuje I. to místo, na němž obz[v]|áště
ty dva grunty stojí, za 11.že všeckat) pole od těch obou gruntů
vedle sebe jsou, jakož pak držitel jeden přijmím Novoveskýf')
maje ty oba grunty, dal meze rozoratiG) a ta pole v jednotu spojil.
Když pak r. 1802 ty oba grunty zase rozdělené a každý
obzvláště 7) prodán byl a tento samotně s[vatolprokopský koupil
jan Riegelf) mlynář hornopečecký, tak se ta—g)pole zase roz
dělila, & kde prve meze bývaly, zase se učinily; kteréžto roz
měřování já [j]sem vykonal, jsa k tomu od slav[ného] ouřadu
& pravomocnosti jmenovaným) A tak jsou zase od toho roku
rozdělené.
Kdy pak a proč ten zubíkovský a sice větší, 30 kop roli
mající, grunt od toho s[vato]prokopského oddělen a do pod
danosti uveden jest, to dosavad povědíti nemohu; musilo by
se to v starých knihách v zámku poděb[radském] hledati. [l05]
jistě ale uhodnouti jest, že to nějaká 11) nekatolická hlava uči
nila, [?] která to s[v]. Prokopu aneb katolickému držiteli nepřála,
aneb skrze prodaj, skrze těžkost a skrze přinucení to státi se
mohlo.

'

již pak, co [j]sem v zámku poděbradském, ku kterému
tento dvůr podřízen jest, dosíci mohl, s přidáním k tomu něčeho,
co sám dobře pamatuji a co [j]sem již v prvním spisu svému)
1) R: Swato Prokopsky' . . . w lonj . . . Kněh . . . né." — ') R:

Okolo bežnostmi
. Cžechskeho . . . wzdy . . . Robottnj. — J) R: Rolli
worných . . . Contribučenský. — ') R: wssecky Pole, od těch Obauch
. . . ssebe. — l") Pam. IV, str. 100 a zde dále. — ') R: rozworati, a ty
Pole. — ") R: Obzlásstně. — a) Pam. lV, str. 96, 102. R: Riger . . .
Horno Pečecky. — ") R: ty Pole zase rozdělyly. — 10) Pam. IV, str. 102.
— 11) R: negaká Nekatholická
. Katholickemu . . . přinutceni. —
|') R: nětčeho . . . w lm Spissu mem . . . leth.
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dávno vypsal, 1) prodaje, koupě a držitele toho s[vato]prokop
ského dvora za 200 let oznámím.
[. Léta Páně 1599 urozený pán, pan Václav nejstarší Berka
z Dubé a z Lipé. 2) J. M. C. rada a komorník, pán na Rychm
burce, Budišově a Osově,3) na den sv. Jeronyma koupil ve vsi
Chotouni dvůr svatoprokopský a s tou kapličkou, kde se s[v].
Prokop narodil, a se všemi k němu případnostmi od Adama
Škořepy, člověka poddaného k panství poděbradskému, za sumu
hlavní 750 kop grošů míšeňských*) a na tu sumu hned hoto
vých položil 400 kop. N. B. 750 kop míšeň[ských] činí 875
zl. rýnskýchř) Item kontrakt celistvý jest u mne přepsaný
v zámku r. 1791.“

_

Slavný náš historik Paprocký, ač pak Polák rodič, na listu,
134 o stavu panském 7) má vlastní vyobrazení téhož pana Václava
Berky z Dubé a pod ním hned přidává, že byl pravý milovník
své milé vlasti a že umřel roku 1600 při mustruňku lidu vo
jenského, do Uher na Turka jíti majícího; ale nedokládá den
a místo a pohřeb jeho.3
[106] Léta Páně 1634 dne 31. srpna od císařských vojáků
tento dvůr jsoucí zapálen, do gruntu vyhořel. N. B. Neklade
se. žádná toho příčina; ale víme, že toho roku védove', po
zabití generalissima Valdštejna vešedše9) v smlouvu s Sasíky 10)
neb Saxy, na nohy povstali a sami v říši, Sasové pak v Če-'
chách zle hospodařili a taky oblehnuvšen) město Nymburk na
na Labi, jej dne 16. srpna dobyli, lidi vněm zmordovalia město
zapálili. Jak tehdáž okolo Nymburka, Kolína a Brodu Českého
se dálo a jak mnoho vesnic ohněm lehlo, ó, kdož nám to poví!
L. 1710 poslední držitel z rodu toho slavného p. p. Berků,
zase Václav, na místě té malé kapličky založil tuto nynějším)
prostranou kaplu ke cti Boží a s[v]. Prokopa. Nad hlavními
dveřmi té kaple jest v kameně vytesaný erb toho rodu, totiž
dvě ost[r]vě13) neb větve, každá o pěti sukách, křížem přeložené,
o čemž i o tom rodu, odkud pošel, čti, kdo chceš, Hájka na
rok 100314) a Paprockého 15) o stavu panském na stránce 135,
36, 37, 38. Dříve ale, než ta kapla k dokonání přišla, dostal
skrze manželstvo
II. ten dvůr uroz. pán Václav Albrecht hrabě z Vrbna 16)
_ 1) Zvláště Pam. lI-1, od str. 5. — :) R: Leíha . . . Lippeho . . .
Radda. — “) R: Ossowem . . . Sw: Jeronýma . . . Sskořepy . . . Summu
[tak obyčejně. dále neznamenáml. — *) R: Míssenských . . . Hottowých.
- 5) R: missen: . . . Regnských . . . Contract . . . vmně. — t") Pam.
IV, str. 98. — 1) Tamže, pozn. 2. R: Lýstu. — a) Zemřel 6. července

1600. — a) R: Letha . . . stegdowe
. . . Jeneralíssima Waldssteina
. . . wegdauce. — m) R: s Sassycy. (Jungm. Slovník: Sas, Sasic, Sasík.)
— ") R: Saxowe . . . Oblehnauce . . . Nimburgk. — ") R: njněgssi
prostrannau. — 13)Ostrev, ostrv, ostrva, osekaný strom neb ratolest.
(Jungm. Slovník,) Vkovo ostev snad jest z neporozumění. Viz Pam. IV,
str. 99, pozn. !. — 1*)Kronyka Czeská, list 100. — 15) R: wytessaný . . .
Paprockýho. — 1"')R: Wirben . . . 17ll. (Pam. IV, str. 99, pozn. 5.)

Rok 1808.

83

roku 1714. A tak, 1) že měli páni Berkové ten dvůr až přes
100 let, totiž od r. 1599 do r. 1771, přivykli lidé domácí říkat

tomu dvoru Berkov a takž až posud se pamatuje; v zámeckých
knihách pak píše se dvůr svatého Prokopa. Pan hrabě ten,
nedostavěv tu kaplu, prodal ten dvůr a koupil jej
[107] Ill. léta 1715 dne 24. juni, na den s[v]. jana Křtitele,
pan jan Hynek Mladota z Solopisk, starožitného rytířského rodu,
pán na Lhotce u Střeboule, za-3000 zlat[ých] a ten dokonav
všecko v té kapli, i oltář veliký a dva malé, na velkémz) také
svůj erb postavil, jakž viděti. jest pak na velkém 3) oltáři s[v].
Prokop podle sázavského obrazu malovaný, na malém po levé
straně obraz Neposkvrněného početí Panny Marie, na druhém
po pravé straně sv. patronů českých, mezi nimižto jest taky
blahoslavená Anežka, dcera krále Václava [!] a sestra Přemysla
Bojovného. 4)Rod Mladotovský z Solopisek držel ten dvůr 44 léta.
lV. L. 1759 dne 31. Octob[ris] od p. [jana Hynka]5) Mla
doty koupil ten dvůr p. Antonín Dubenecký, zde v Milčicích
nyní v N: 17, prv ll, narozený, (můj otec jan Vavák byl mu
kmotrem) a toho [j]sem já dobře znal. Ten skrze podivné
štěstí v lífruňku magacínu v 7miletou vojnu a přízeň nejvyššího
v ty časy proviantmistra, 6) hraběte Frant. jos[efa] Pachty, k tomu
přišel, maje již dříve s posledním Zubíkem ten grunt zubíkov
ský shandlovaný, o čemž nechci zde šířiti, protože v prvním
spisu mém již vše vypsáno jest. 7) Dal pak za něj p. Mladotovi
4500 zl. a tak ty oba grunty vedle sebe stojící obsedl. Ten
zubíkovský celý slavně přestavěl krom stodoly, již nebylo třeba
stavěti pro její hodnost, při dvoře pak [108] s[v]. Prokopa co
zvelebil a vystavěl, to již prv ode mne 8) psáno.
Item tu kaplu s[v]. Prokopa, shodiv s nig) šindel, kůrkami
přikrýti, okolek její jako nějaký hřbitov zdí ohraditi, stromy 10)
vysázeti dal a v ni službu Boží velmi rozmnožil. KaždOročně
tu neděli po s[v]. Prokopu velkou mši svatou p. děkan podě
bradský, spolu vicarius a infulovaný probošt v Schlackenmundu,
jakub Prokop Wolf,11) tam pod infulí zpíval, k čemuž i jiných
duchovních a panstva světského pozval.
K tomu přicházívalo tam procesí z Sadské,12) Škramnlka,
Dobřichova, Plaňan, Vitic, Lstiboře a Poříčan, odkudž hlučná
velmi pout v Chotouní bývala.
'
1) R: Atak magice Páni . . . leth . . . podsud . . . Knjhách. — ') R:
Letha . . . Solopjsk . . . na Welkym. — a) R: na welkym . . . Nepo
sskwrněnneho Početí . . . S.S. Patronu Cžechských . . . nimižto. —

') Omyl. Blah. Anežka byla dcera krále Přemysla Otokara ]. a sestra
krále Václava ]. — 5) R: od P. (a dále vynecháno místo pro křestní
jméno posledního Mladoty v Chotouni.) Byl to však tyž jediný jan Ignác
Mladota ze Solopisk. Viz o tom Pam. lV, str. 99, pozn. 5. Od něho
chová se tam dosud ornát a j. — ") R: Neywisssjho . . . Profiant Mjstra.
-— 1) Pam. Il-1, str. 5. R: schandlowaný. — “) R: ssebe . . . odemně. —
') R: schodiw znj . . . negaký. — 10) R: Stromami. — 1.) Pam. IV, str. 27.
— ") R: Processi, z Sadsky . . . Dobřjchowa . . . Paut'.
*
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Při té pak svatoprokOpské studánce vystavěl nákladné
lázně, čímž celá ta ves jakořka ozdobená a dalece rozhlášená
jest byla. U něho pak takměř každý den nějaké panstvo sto
lovalo, duchovního s sebou majíc, kterýž jim v té kapli mši
s[v]. četl, a když žádný nebyl, tehdy ze Skramníka pan farář
jakub Zelenkal) aneb pan kaplan tam chodíval čísti.
Když pak on viděl, že ta kapla jen od toho statku a jeho
držitelů žije & jus patronatus má, aby někdy držitelové (myslil
na své děti a potomky) nad tím se nemrzeli a tu kaplu ne—
spustili, zaopatřil jí věno vlastní, & nemohaz) polní, tehdy pe
něžité tímto způsobem:
[109] Byli tehdáž tu i tam lidé poddaní, a zvláště—“)na

panství poděbradském, od robot a od té 7mileté vojny velice
ochuzení a zedření, a k tomu laciné obilí bývalo, že mnoho
musil gruntovník vymlátiti a prodati, než co zaplatil, tak že již
mnohý o svatém Martinu míval prázdnou stodolu, potom na
chléb a k jarnímu setí musil se dlužiti. K tomu magacíny musil
dávati a takové k vojsku až i do Slezska a sem tam daleko
převážetí, k tomu robotu jezdecí i pěší vybývatif) __ ó, mnoho
bylo by o tom psáti! Tu pak na Poděbradště ještě nad jiné zlé
k většímu horšímu byl sirotčí jménem Karel Hynek kotyř')
N.B. On se psával

Scot[t]í z své pýchy, 5) lidé pak mu ří—

kali Škoda, protože všem lídem i paní země7) bezbožník škodil
a jak ji, tak nás všecky okrádal, když bonifikací za magacíny
a transporty partikoval a nám nic nebo něco málo dával, lidí
jako nějaký tyran trápil, vězel, ze statku shazoval, transporty
bez nařízení krajs[kého] ouřadu rozpísoval a za ně převeliké
peníze bral, maje k tomu tovaryšku jednu čubku,8) židovku
Annu Bachrachovou z mostu poděbradského.9) On magaciny
a transporty rozpísoval a ona je lifrovala a za ně peníze pří
jímajíc jemu odváděla. Ale není mně to možné zde vše vypsati.
O, zrádce! Kterak skrze něho mnoho familií až dosavad zhu
beno a mnoho [110] nenahraditelných škod na statcích, na dě
tech i na hovadech učiněno bylo! Nu tehdy, z té hrozné chu
doby a nemajícnosti nemohli také lidé gruntovní vyplácet své
roční gruntovní povinnosti & pretensi, nápadníci pak neb pre
tendenti,10) nemohouce po kolik let nic dostati, prodávali svou
pretensi za 3. i za 4.tý peníz, to jest, kdo měl 20 kop pre
tense, dal ji rád za 5 kop, a ještě neměl člověka, jenž by mu
těch 5 kop dal.
1) Pam. I-l, str. 117, pozn. 1. Oprava v ní: Okraden byl r. 1785
(Pam. ll-l, str. 72) a zemřel r. 1791 (Pam. lIl-l, str. 7, kde je o něm
vice). R: Gako řka . . . negake . . . Caplan. — 2) R: žjge . . . nemo
hauce. — a) R: tám . . . Poddáni, a wzlásstě . .. 7mi lete. —- *) R: tám
dáleko . . wybegwatí. — ") Pam. I—l, str. 16. — ") R: Pegchy. —
") T. j. císařovně Marii Terezii. — s) R: Boníficati . . . nětco . . ne
gaký
. schazowal . . . rozpissowal . . . Cžupku. — “) T. j. na mostním

cle v Poděbradech. — ") R: Pretendantí.
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Protož ten Antoň Dubenecký s dovolením krajského i zá
meckého ouřadu takovou pretensi od lidí skupovával, třetí pe—
níz i více dávaje, a to vše těm gruntovníkům skládati majícím
čekaje až na léta k vyplacení, k té svatoprokopské kapli zapi
sovati nechal. K tomu jeden statek v Chotouni— maršovský 1) _
v samých dluzíchz) ujal, dluhy zaplatil a své sestře, jenž ně
jakéhoa) Soukupa muže měla, jen za 700 kop odevzdal, kte
réžto peníze, aby se na léta k té kapli skládaly, vykázal, a tak
té kapli věno až přes 3000 zl. způsobil.
K tomu do téhož dvora ta4) přestarožitná vrata, jenž se
od času s[v]. Prokopa býti praví, štukovými pilíři, jakž dnes
viděti, podepřel, při nich z každé strany klenutá bydlíštěý)
z nichž jedno pro duchovního a druhé pro svůj starý věk od
hodlav, též špejchar slavný, kůrkou krytý, ale v oknech 6) [111]
kamenná futra, na slepo zazděná (tak aby někdy slavné bydlení
tu býti mohlo) vystavěl,.což také nyní neshořelo. S jiným se
vším již mlčeti musím.
N. B. Tentýž Antoň Dubenecký k těm zde vyjmenovaným
gruntům měl také třetí grunt, 36 kop silný, někdy rytířský, nyní
ale poddaný, po ]an Dvořákovi, jehožto také dceru za man
želku měl, a ten se až posud 7) (ač již na tři díly rozdělený)
dvořákovský jmenuje. A tak hlavně Dubenecký tři statky držel
a 4.tou hospodu dolejší.
Když pak roku 17728) umřel a děti malé po něm zůstaly,
zůstal toho všeho správcem jeho bratr jan Dubenecký, držitel
na ten čas statku Veleslavína za Prahou,9) a řídil to 3 léta.
Potom, když to dále říditi nechtěl, ouřad poděbradský to vše
pronajal na 12 let. Ty dva podle sebe stojící grunty pronajal
Jan Kratochvíle, vůbec Kubeš z Vrbčan,10) grunt pak dvořákovský
několik pronájemníků měl, mezi něžto [j]sem já pole rozřezá
val. Peníze skládaly se do zámku a z nich nejprve platily se
dluhy; po zaplacení jich zůstávaly peníze dětem. Potom
V. léta 1784 dne 17. dubna všecky ty tři grunty koupil
jistý p. Vojtěch Pulpán za 24000 zl.,_ z té sumy obz[v]láště
vyhražený dvůr s[vato]prokopský měl svou cenu 4300 zl., tak
ostatní byly za 19700 zl., — a to vše hned hotově zaplatil. 11)
jaký a odkud ten Pulpán [112] byl, již předešle napsal jsem-;lz)
zde jen toto přisadím, že měl děda sedláka ve vsi Lhotě blíž
Kunětické hory a otce sládka, sám pak kdesi inspektoroval
1) R. 1757 hospodařil tam nav110 stryších Tomáš Mareš. -— 2) R:
zapissowátí . . . dluhách. — a) R: níakeho. — *) R: ty přestarožitne. —
6) R: Klenute bydlísstáta. — “) R: w Oknách Kamenne . . . zazděne
. . . neschořelo. — ") R: Ten tyž . . . podsud. — 3) Datum nepřesné
(snad l774?); nemohl jsem dosud zjistiti. R: 1772 [dále místo pro den
a měsíc prázdné] vmřel . . . letha. —- ,) Pam. Il-l, str. 6. — 10)Tamže,
str. 8. — ") Tamže, str. 10. Ceny se však neshodují. Snad je ve vyšším
obnosu zahrnuta cena i za dolní hospodu, kterou rovněž Pulpán koupil.
R: Letha . . . Hottowě. — ") Pam. IV, str. 100
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a odtud toho štěstí došel a to samé taky za svého boha měl.1)
Ten s[v] Prokopa první okrádati začal, když kaplu jeho
ani otevříti a v ní pout roční držeti dáti nechtěl, 2) jeho a všech
jiných svatých si nevšimal,ale modlu pohanskou Pol[l]ux—Polel(a)
v Praze dav 3) udělat, takovou do Chotouně přivezl a na za
hradě gruntu dvořákovského postavil. Co Francouzové při své
revoluci

činili, to on zde již dříve než oni činil. K tomu

monstranci nákladnou (kterou když rytířka paní Mladotová k s[v].
Prokopu dělati dala, obec chotouňská taky na ni 50 zlatých
přidala,) z té kaple vzal a v Praze prodal a tak i kaplu i obec
okradl. Též roucha kostelní.
On. že měl 4) v těch gruntech za hospodáře jednoho sta-_
rého a vážného souseda, Pavla Vysušila,5) všecko dobře se mu
vedlo, z kteréhož podnětu dal taky v gruntě dvořákovskéms)
bydliště slavně přestavěti; ale život jeho — jako od tka[d]lce
plátno — přeřezán byl a maje namluvenou bohatou kdesi ne
věstu, ani ji dosíci nemohl, nebo smrt dříve než nevěsta za
snoubila se s ním a odvedla tam, odkud se lidé nevraceji.7)
Když mu doktor oznámil, že ho smrt nepropusti, poručil kšaftem
ty grunty svému bratru, panu
VI. janovi 3) Pulpánovi, jenž byl krajským hejtmanem
v Chrudimi;9) [113] ten měl 10) pobožnou manželku a když do
Chotouně přijel, ona hned kaplu s[vj. Prokopa otevřiti a v ni
služby Boží i roční pout držeti dopustila. 11)
'
Vll. Léta 179212) dne 25. února [!] koupil ty všecky tři
(a) U pohanů bůh domácího hospodářství.
1) Pam. 11-2, str. 724.

R:- Lhottíve . . . kdessy.

——2) Kaple zavřena

podle císařského dekretu 3. března 1786 (Pam. Il—l,s.tr 95); avšak sám
Vojtěch Pulpán vymohl si u vlády ještě téhož roku (dvorní dekret dodán
královéhradecké konsistoři 6. ledna 1787), aby kaple zůstala otevřena

jakožto
zámecká.
(.Pam — 11-2,
str. 11-2,
15.) str.
— 74.
“)RDle
: Paut.
dawsse. jeho
— *)kabple
On mage
w trech.
6) Pam.
matriky
skramnické Pavel Vysušil, „muž velmi dobrotivý a věku velkého soused,“
zemřel 961etý v Chotouni čis. 25 dne 6. dubna 1806. Zaopatřil jej, po
choval. a. kdy.ess
o něm domatrikzy
zapsalv Praze
farář Puchler.
— 1789,
“) R: Dwořákow
ským
) Zemřel
27. března
stár 28 let.
Pam. 11-2, str. 72. — a) R omylem:

]ozeffowi. (To bylo tedy r. 1789.

Pam. 11-2, str. 74) —- ") Roku 1808byl „johann v.Pu1pan“ již od ně
kolika let skutečn m dvorním radou při „cis král. spojené česko-rakouské
a haličské dvoru? kanceláři“ ve Vídni. Správu statků chotouňských vedl
mu po Vysušilovi jan Greger, jak vidno z matričních křestních zápisů
r. 1791 a 1792. — “') R: ten mage. .Manželku, když. -— ") Viz výše
pozn. 2. V křestní matrice chotóuňské jest již roku 1786 při křtu Teresie
Dubenecké z čís. 2. zapsána jako kmotra „Theresia Pulpania, contho
ralis . . . joannis Pulpan, Districtualis Commissarii.“ (Bývalí tedy ná
vštěvou u Vojtěcha P.) A ještě v červenci 1792 byla kmotrou při křtu
Terezie, dcery jana Gregra, správce gruntu svatoprokopského, „Theresia
Pulpanin, krajská chrudimská,“ zastoupili ji však jiří Novoveský, „držitel
gruntu St. Prokop.“, a Marie Novoveská. — 1=)R omylem: 1793. (Též
další datum je nesprávné, koupě byla uzavřena v červnu; viz Pam. 111-1,
str. 64. Viz též podpis Novoveského v předešlé poznámce)
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grunty od pana Pulpána Jiří Novoveský, mlynář čelákovický 1)
na Labi, a ten samý 2) za 10000 zlatých 51/4 krej., a tehdáž
kapla s[v]. Prokopa měla svých peněz mezi lidmia) 2087 zl.
54 kr. Ten ač také toho ducha měl, co Vojtěch Pulpán, ale
neměl to štěstí; byv 4) tu s ženou a dětmi, slavně hodovat a při
tom všudy a všecko proklinal, děti špatně vedl, odkudž jedna,
nejstarší, dcera,„ještě nedorostoucí, s písařem jeho, též bezbož
ným, příjmím Brnickým, se sk ..... a.5) Mimo to brzy toto,
brzy ono se mu přihodilo, tak že mu nikdy jeho vlastní ourody
dostati a na všecky jeho výlohy 6) stačiti nemohly. Koně pře
draze kupoval a krášlil, s nimi nádherně jezdil a sebe a děti
po baronsku šatil ; odtud padl do všelikých nedostatků.
Protož přivlastnil sobě tu svatoprokopskou fundaci, pravě, 7)
že to všecko koupil a že jest to jeho; a tak dílem sám, dílem
skrz pravomocnost upomínal ty lidi, jenž byli dlužní. Ten pak
Soukup, jenž 700 kop dlužen k té kapli byl, dav 8) mu jednu
klisnu za 300 zl., ostatni jen v oráni polním, na něž často jeti
musil, odbyl a sebe vyplatil.
[114] A taktu kapli o všecko připravil. K tomu, co kde
v ní neb venku na střeše scházelo, nic opraviti nedal, ačkoliv
že k jeho malícnostig) také službu činiti musila, když do ní
obilí na zrně, maje dost špejcharů, vysýpal,10) též řepu a zem
čata skládal, což jen na truc svat[ému] Prokopu dělal, —- ač
'pak veřejný odpadlec nebyl, a kdy se mu líbilo, jen aby byl
viděn, přeci do kostela škramnického jezdil. Ale nic si nevy
trucoval; nebo
čím se více tvořil,

tím víc dluhů množil;
co pokrad' a uchvátil,
nikde nic nezaplatil.

A tak nevěda, kudy kam, prve nežli by o všecko skrz dluhy
přišel, kupce sobě hledal, maje ve všech svých jakovostech
rovného sobě pomocníka a spolu Achata,11) toho nezdařilého
zetě Brnickěho, písaře; a takž našli spolu dobrého kupce to
hoto _ a v tom jim jen aspoň štěstí šlo po ruce (a):
V111.Léta 1800 dne 18. června koupila zase všecky ty 3
grunty vdova urozená paní Dorota [!] Zádubská z Schonthalu
(a) L. 1807 v Petrovicích v kraji berounském 12) náhle umřel. 13)
1) R: Letha . . . Nowovesský . . . Ssellakowský. — ') T.j. samotný
dvůr svatoprokopský. — 3) R: Lydma. — 4) R: bywssi tu . . . odkudcž.
— 5) Pam. IV, str. 101, 195. ——“) R: mimo to . . . Onno . . . Weglohy.

— ") R: prawic . . . dlužnj. — a) R: dawsse . . . gen we Woráni Pol
njm, na negž. — 9) V Jungm. Slovníku není. R: Malýcnosti. — “) R:
Zrnně . . . wysegpal . . . Erdteple . . . předsy. — ") Druh Aeneův ve
ve Vergiliově Aeneidě, příklad věrnosti (fidus Achates). — 1=)R: Be
raunskym. — la) Tato poznámka připsána v R dodatečně dole.
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rytířka, 1) za jednu sumu 32000 zlatých. Ta kaplu s[v]. ProkOpa
vyčistiti a k službě Boží otevříti dala.
lX. Léta 1801 dne 4. dubna opět všecky tři ty grunty od
té pani koupil nějaký pan Dominik Pospíšil, stavu měst[s]kého,
za 63300 zl., však nedoplativ2) je, + a ta paní mu tu na krku,

jak říkáme, seděla, _ omrzel se s tím a ještě toho roku prodal
a smluvivšea) se s tou paní, někam za Prahu oba spolu zajeli
a tam cosi koupili. *)
[115] x. Léta téhož 1801 dne 6. Juli pan [Šebestián]

Oechy,5) doktor práv v Praze, nemoha6) od Pospíšila penize,
jenž mu na ty grunty půjčil, dostati, ujal je sám, mysle7) taky
v sedlačeni štěstí pokusiti, a zase v té sumě 63300 zl., maje
za to, že jest
v Chotouni lepší oránis)
než v Praze doktorováni;
však když trochu toho zažil,
zase prodati je snažil.
Nu, prodalť jest grunt s poskokem,
ale ne s svatým Prokopem.9)
Toho nechtěl žádný koupit,
že tam neměl již co loupit.
Tu při té prodaji přišly ty tři grunty zase k rozdělení, nebo
pan doktor Oechy nemohl dostati kupce, an by to vše zaplatil, _
a kaple samotná zůstala jemu.
XI. Léta 1802 dne 1. listopjadu] v zámku poděbradském
skrze licitaci byly ty grunty každý zvlášť, prodávané ;10) tento
s[vatojprokopský dvůr, jinak Berkov, koupil p. František Stohr,
měšťan pražský a mistr kolářský, za 19255 zlatých [a] zubi
kovský [za 19800 zl.],11) dvořákovský p. [josef] Košťál, rodič
nymburský a šenkýř na Barborce na silnici pražské u Počernicřz)
Xll. Téhož 1802. roku
ten pan kolář, 13) měšťan z Prahy,
ač má doma kola drahý [!],
ale zde mysle sedlačit,
nemoh [!] mu rozum postačit,
1) Dle Pam Ill-3, str. 94 byla to Emanuela ovdovělá Zádubská ze
Schónthalu (Šontálu); i tam je to však doplněno podle Bernauova spisu
„Plaňany s okolím.“ R: Letha . . . Dorotha . . . Ssenthallu. — a) R: Letha
Negaky . . . nedoplatiwsse ge a ta Pani. — “) R: smluwiwssi . .
cossy. ——') Pam. IV', str. 102. — s) R: Pan Eichi neb Echi. (Pam. IV,

str. 102, kdež však v 9. řádku shora zůstal neopraven Vkův omyl:
Josef.) — “) R: nemohauc . . . Penjze (genž mu. — ") R: mislyc. —
“) R: Woráni. — “) T. j. ne s kapli sv. Prokopa. — 10) Pam. lV, str.
102. R: Doctor Echi . . . letha . . . wzlásst. — 1') O zubikovském gruntu

doplňuji podle Bernaua, jenž má však i data koupí odchylná. R: Sstér,
Měsstán Prahský a Mjstr Kollářsky . . . Kosstial . . . Prahske. (Místa pro
doplňky v závorkách zůstala v R prázdná.) — ") Horních. R: Prahske.
— 1=*)Frant.

Stóhr.

.
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zvláštl) když vyšel na pole ven;
prodal to zas šestnáctý den.
jakou sumu sám za to dal,
takovou zas, nic větši, vzal
a koupil to téhož 1802. r[oku] dne 16.1istop[adu] p. Jan Riegel, 2)
mlynář z horního mlýna od Peček, za 19255 zl. 3) Ani [116]
Stóhr, ani Riegel kaplu s[v]. Prokopa koupit nechtěli, protože
by z ní žádného užitku neměli, a tak ona panu doktorovi zů
stávala.
Xlll. Léta 1803 dne 11.1istop[adu] od p. Riegla koupil
zase bez té kaple ten s[vato]prokopský dvůr pan jakub Svo
boda, měštěnín brandýský4) nad Labem, za 29000 zl.,5) ale

Staroměstské náměstí.

když tak od r. 1799 malé polní ourody jsou, byť že obilí platí,
nemohl s tím nikam stačiti,
neb z vypůjčených peněz mnoho
interesu platil
a při tom se svým milým filkem
taky mnoho tratil,

prodal zase a
XlV. léta 1807 dne 16. břez[na] koupil od něho pan Anto
nín Kratochvíle, měštěnín a radní v Kolíně, za 31000 zl. 6)
1) R: Wzlásst. — =) R: Riger . . . Mlegna. — 3) Pam. lv, str. 96,
102. R: Sstér, ani Riger .
proto žeby . . . Doctorowi. — 4) R: Letha
. . . Ri ra . . . Brangegský . . . lnteressu. — r=)Pam. tamže. — ') An

tonín Kratochvíle „magistratualní“ tajemník v Kolíně č. 1., zemřel tam
26. května 1823 ve věku 69 let na souchotiny. (Sdělil vd. p. Václav Da
videk, děkan v Kolíně.) R: Letha . . . Antoňjn . . . Rádnj . . . schořela.
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A tomu nyní při tomto ohni u téhož gruntu shořela stodola,
jakž výše psáno.1)
Více o tom ještě čísti můžeš v předešlém vázaném spisu
na r. 1805 od stránky [264] až do stránky [271]. 2) jakož i prodaj
té kaple od p. doktora Oechy k obci chotouňské v tomto spisu
na r. 1807 12. února, stran[a] [51.3)
jen ještě přidám, jak pan Oechy z té od Novoveského4)
zabité kaple ještě kůži míti a jí hodně užíti chtěl:
Kaple ta, na svém důchodu okradena a na své jestošti
zanedbaná, opelichaná, od větrů a dešťů otrhaná i vnitř v kle
nutí (které slavné jest) rozpukaná, jako sirotek aneb v lese od
loupežníků obloupený a zraněný člověk, byla 5) samotná v moci
pana právního doktora, a on ještě smýšleU) jak by ji ještě
vyždímati a užitek z ní jakýmž takýmž způsobem dosíci mohl.
Protož roku [117] 18057) pustil hlas, ano přijevs) do Chotouně
sám' zval tamní sousedstvo, aby ji koupili k obci; k čemuž oni
když svolovali a jí hned kupovati chtěli, on řekl, že skrz licitaci
musí prodávána býti, kterážto stala se v zámku na den svaté
Voršilyf')
K té licitaci přivezl s sebou ze Prahy podvodně kohosi,
ant by taky licitovallo) a na ty sousedy přidával, věda, žet
žádný jiný krom obce jí kupovat nebude. A tak ti dva kupci,
tjotiž] obec a ten náhončí, došli do 600 zl. Obec byla poslední
a “víc dáti nechtěla; přidal ještě cosi ten náhoněi a s tím mu
i panu prodavačovi zůstala.
Mrzelo to pana Oechy, že si na svatém Prokopu mnoho
nemohl přihrabat, a tak smluviv 11) se s tím náhončím, jenž měl
příjmi Gottwald, tak jako by jeho kaple byla, poněvadž při
licitaci jeho jméno zůstalo, protož r. 1807 přijev 12) do zámku,
tam ke dni 12. února sousedstvo chotouňské volati dal a tu
se jich tázal, zdaliž v té koupi a sumě, co jsou vloni dávali,
stojí. Oni ale řekli, že ji již kupovati v oumyslu nejsou, že mají
co jiných věcí vyplácet; jestli ji ale dá za 300 zl., že ji přece
koupila) Nu, tut on vida, že žádný jiný kupec nebude, za ty
300 zl. ji nechal, k nižto také patří ten kus země okolo ní zdí
ohražený; a tak se obci chotouňské připsala a oni nyní mají

na ni jus patronatus _ právo patronství.14)
takypři
přinígrulntukdvořákovskémlb)
vý
sadní,[118]
sloveByla
dolejší,
11/2kopy pole a to bylhospoda
pátý grunt,
které p. Dubenecký shromáždil a držel, jakož i p. Pulpán: ale
]) Str. 79. — 2) T. j. Pam. lV, str. 96 až 103. — 3) Str. 5. R:

Doctora Echi . . .Chottauňske . . . Echi.
4) R: od Nowowesskýho
[je to přlpisek dole].
.agi. — 5) R: Cžlowěk, gsauce samotná . . .
doktora On gesstě. — “) R: doktora On. .smegsslel. — 1) R: 1806. —
a) R: přigewsse. . .prodawaná. — |')R :Pam. lV, str. 103. — 10)Ant.

Gottwald. R: Kohossy. .licitirowal.
.tij dwá -— “) R: Echi . . .
smluwiwsse.. .Přijgmi.——1*)R: poněwadč.. .přigeda. .Chotauske.
— 13) R: wlonj.

.přesy kaupěgi, Nů tuť. — ") Str. 5. —“*“) R: Dwo

řákowskymHospoda weysadnj. . .schromáždil.

Mm,..

.Nowowesský.
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jiří Novoveský r. 1795 ji odprodal, jakož i louku znamenitou,
síove „V doubku“, blíž Chváloviček, a dva kusy pole. Ale nic
si tím 1) nepomohl, jen vždy do větších dluhů padal.
Potom p. Košťál ten statek dvořákovský na tři díly roz
děliv,2) _ při čemž i já byl [j]sem a grunt se zahradou ve
3 díly rozřezal, ——třem držitelům jej prodal;

z těch jeden díl

.již letos 4. tý držitel má. 3)'
Zubikovský také již má třetího držitele od r. 1802. O těch
já nic zde psáti neminim ani nemohu, aniž toho potřebu neznám.
Dosti měj, čtenáři, na tom, že jsem držitele a proměny gruntu
s[vato]prok0pského aspoň tak předočniti mohl; ty k nim ostatní
zde připiš!
Toto jen ještě zde přisadím, že onen jan Soukup, jenž za
ten svůj grunt 700 kop k té kapli s[v]. Prokopa dlužen byl,
jsa 4) přes 25 let hospodářem, nic nesložil, ale vše 'dlužen
zůstal, aniž ho kdo upomínal. Až syn jeho, Gothard Soukup,
začal s tím Novoveským tu pretensi partikovat a jí se nená
ležitým způsobem zbavovat a tak těch 700 kop v 6ti letech
odbyl. Ani 7 let nedočekal svého hospodaření a života; nebo
po odbyti toho jaksi opuchl a jak šel—")jednou k studánce
Prokopce se umýti, aby zdravi nabyl, bouchlo tam něco v té
vodě a on přestrašený přiběhnuvf') domů, třetí den umřel. 7)
Přídavek k listu [118] r. 1808:8)
Tento dvůr s[vato]prokopský, řečený Berkov, zase od pana
Kratochvíle 1. 1811 dne 11.1edna koupil Václav Kautský, sedlák
ze vsi Zaječicf') panství Nasavrk knížete Karla z Auerspergu 10)
v chrudimském kraji, za 50500 zl., padesát tisíc a pět set zla—
tých, a zas od něho téhož 1811. roku dne 28. června koupil
p. Vác[lav] Sýkora, rodič vlašimský řemesla mlynářského, z[a]
7B5000zl.
rodu. Nyní jeho otec jest mlynář v Tuchorazí u Čes[kého]
Za dvůr s[v]. Prokopa penize dobrovolně a chtivě se tak! ka
sypou, ale na jeho kaple opravu ani prošené a žebrané scná
zeti se nechtějí a obec chotouňská v stavu není, aby ji oprav .la.
já sám napsal [j]sem a rozposílal 7 listů prosebnich a spo lu
historických,11) v nichž se předočňuje vystavení, zvelebení i zkáza
tvékaple, a že již pádem hrozí a proč. Taky soused Vác[lav]
Smejkallz) v Praze v některých místech s timž listem chodě
žebral, ale málo přinesl, jen 25 zl.
1) R: sy stim . . . wzdy. — *) R: rozděliwsse. — 3) Pam. IV, str.
102. — *) R: Onnen . . . gsauce . . . Nowowesskym. — s) R: a gda
gednau. — ') R: nětco . . . přiběhna. — 1) Gothard Soukup, soused
v Chotouni čis. 4, zemřel na psotnik ve věku 33 let dne 1. září 1800.
Zaopatříl jej kaplan Frant. Skalický a pohřbil farář Frant. Puchler. —
9) je to vložený ] list, přišitý nití k následujícímu, a zůstává bez očíslo
vání. Psán je r. 1811. — “) Fara Žumberk u Nasavrk. — 1") Pam. lV,
str, 141. R: 2 Augssperku . . . seth. — 11) R: Historitských . . . Skáza
. . . Mjstem. — 12) Zemřel 2. října 1861 v Hořanech jako výměnkář ve
věku 76 let.
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leden ten list poslal [j]sem do Budějovic důstojn[ému]
p. josefovi Pingasovi, kapitolnímu infulovanému 1) děkanu, a on
naprosil a mně dne 1. července v Praze odevzdal 77 zl., na
které on dal sám _20 zl., důstoj[ný] p. Antoň Goskho z Sach—
senthalu, prelát v Ceském Krumlově, 2) 20 zl., vel[ebný] p. Kašpar
Haudt, farář v Dráchově,3) 10 zl., vele[bný] p. profesor juhn
v Budějov[icích] 4) 10, od jiných p. p. děkanů a farářů 17, a mně
dal v Praze p. doctor juris František Nedbal 5) 15, — v jednom
92 zl., — a ty [j]sem odved[i] Smejkalovi v Chotouni dne 4. juli
v kapli u přítomnosti v. p. faráře škramnického. 5) A dne 12. juni
též v Praze mně dal důstojný p. Antoň Peč, kanovník vyše
hradský,7) 25 zl., které jsem odved[l] panu faráři.
ů -„_._Psal
jsem též do Plzně, ale odpověď přišla, že dáti nemo

hou; do Budějovic k magistrátu, 3) nejde odpověď; panu ad
ministrátorov19)a celému slavnému zemskému gubernium, a nejde
odpověď.
Opět dne 6. juli r. 1811 od toho Sýkory koupil ten s[vato]
prokopský dvůr uroz. p. Václav 10) Pošíval, poštmistr plaňanský,
zase za těch 75000 zlatých.
[119] Nyní ještě něco povím __
numero 12.té z novin _
o bohatství portugalském,
jenž jest v chrámu lisabonském: “)
Z Portugalu 8. února. jak velící pokladové v chrámích Páně
v [městě] Lisaboně (kteréž jest v té zemi hlavní), ježto po celém
světě nejbohatší jsou, leží, poznává se 2 následující zprávy.
Poklad patriarchálního chrámu na relikviích, zlatě, stříbře, dra
hém kamení a velmi nákladných cirátích do té doby v jisté
sumě poznamenán není. 12)Kdož z ciziny do toho chrámu přijde,
hned obz[v]láště mu do očí padne 9 převelikých svícnů stříbr
ných a kříž, což stojí v královské kapli. Kříž jest stříbrný a po
1) R: Pinvgassowi . . . lnfulirowanemu.

— *) Pam. Ill-3l str. 88

R: Gostko z Saxenthálu. — 3) Kašpar Haudt, rodem z Prahy, exjesuita.
po zrušení řádu a po dalších studiích v Praze působil 20 let v Ří
mově jako lokalista a misionář, pak _půlléta v ]ílovicích a 7 let jako
farář ve Strmilově. Odtud přišel r. 1804 za faráře do Dráchova, kdež
horlivě pracoval až do konce srpna 1815, kdy přesídlil za faráře do
Deštné. (Sdělil vd. p. bisk. vikář Frant. Simek, děkan \: Dráchově.) —
*) Vojtěch juhn, profesor hermetiky & rada bisk. konsistoře v Budějo
vicích. R: Professor juhn. — 5) jUDr. Frant. Nedbal, zemský advokát,
bytem v Praze ll., Nová alej, čís. 39. — “) Václav Zákora. — ") Pam.
lil-2, str. 12. — s) R: k Majistrátu.—') jan josef z Beierwecku. Tehdy
již i jeho syn jan (Pam. lIl-l, str. 78) byl skutečným radou v guberniu
a zůstával u svého otce na Starém městě čp. 586, t.j. v budově admi—
nistrace c. k. státních statků. — 10)Místo pro křestní jméno v R prázdné.
-—") R: nětco . . . Lizabonskem . . . Lizaboně . . . Gessto . . . Spráwy.
— ") Tato věta je věrně z novin. V dalším jsou již Vkovy obměny,
ale méně než jindy. R: Reliqvíjch . . . Cyrátjch.
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zlacený, přes 12 střevíců zvýši, 1) díla výborného a mistrovského,
tolikéž svícnové. Na nich spatřuje se čistou praci rytý život
Pána Krista a Panny Marie, též taky příhody Portugalů, když.
někdy v druhých dílich světa bojovali. Mezi těmi obrazy práz[d]ná
místa jsou kamenem lazourem, diamanty a jinými drahými ka
meny vyplněná. Tatovpřekrásná díla roku 1732 jistý Vlach vy
rýsovalz) a dílem v Rimě, dílem ve Florenci vyhotovena byla
a jen toliko od samé práce, kromě všech těch drahých mate
rialií, 750.000 liver zaplaceno bylo a ten celý náklad vedl se
z pokladu chrámového, kterýž tak zaopatřen jest, že přes půl
třetího milionu liver každoročně příjmu má a z nich okolo dvou 3)
milionů vydá a tak každoročně přes 1/2 milionu [120] každého
roku uloží. Když se k tomu připočtou příjmové patriarchy, které
přes 700.000 liver ročně vynášejí, musíf se člověk podivíti nad
tím převelikým pokladem, kterýž při tomto hlavním chrámu Páně
leží. Přepsáno slovo od slova. *) Nedokládá pak se, jakého
svatého založení jest. 5)
Z Terstu 5) 28. února dává se zpráva, že tu na moři Angli
čané s našimi rakouskými loďmi a šify [!]") nepřátelsky naklá
dají & některé zajali. A tak již okolo celé Evropy, krom Rusů,
Angličani portys) mořské v zavření drží a protot všecky ku
pecké věci drahé jsou.
_
Z Paříže 29. února. Perského krále posel jménem Asker
Kang) do Paříže prý jede a císaři francouzskému drahé dary veze;
mezi nimi obz[v]láště jsou dvě šavle, jedna Tamerlanova a druhá
Nadira šacha, těch slavných někdy pohanských bojovníkům)
Z Prus 7. března. Francouzské vojsko až dosavad v pruské
zemi pozůstává; 3000 Francouzů z Berlína do vesnic se rozešlo
a zase z vesnic 5000 jich přišlo, z nich 2000 vešli do kasáren
a 3000 po domích k měšťanům. Má pak ještě město Berlín
Francouzům odvésti a sice v samé Paříži složiti 600.000 tolarů,
kteroužto sumu měšťané tak snadno prý 11) neshledají.
[121] Od 14. února
kvílí ozimni úroda,
v domích pak dobytek i my
za příčinou velké zimy.

Tuhé mrazy ve dne v noci
stojí stále s velkou mocí,
též větry velmi studené
!) R: zwegssi . . . Portugálu. ——*) Nov: Arrygi. R: wyregsowal
. . . wyhotowená. — a) R: dwauch. — ') Viz str. 92, pozn. 12. — 5) Na
nebevzetí P. Marie. — ") R: Triestu . . . Spráwa . . . Engličane . . .

Lodmi
. . . Engličanl.
— 1)
Slovnik
uvádí
toto spojení.
V Nov
jen:
s Rakauskými
lodjmi.
—Junšm.
3) řístavy.
—-9)
Dle Nov.
R: Assker—Kán.
. . . pre . — 10)Tamerlán Timur-lenk, mocný a ukrutný výbojce mon
golský, zemřel r. 1405; Nádir, perský šach, vítěz nad Rusy a Turky,
byl zavražděn r. 1747. — 11) R: Kassaren . . . preg neschledagi.
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činějí [!] všecko hubené,

zvláštěl) na polích osení

ani téměř znáti není.

Pole se nezelenají,
anobrž vesměs černaji,
prach jest na polích i v cestách
v vesnicích, také i v městach [l].

V Praze chodí přes Moldavu.
[ přes Labe (kromě splavů)
místem jezdí se i s vozem,
neb jest ledu tlustý kořen.
Mlynáři mletí nemohou,
mnozí trpí nouzi mnohou.

Dobytek též ven nemůže,
neb se na něm krčí kůže;
ba, ani v chlívě na stání
nemůž' se“ dočkat zahřání.
Zamrzaji2) i studnice,
okna u každé světnice —
a již stálost té zimy jest
do dneška dnů třicet šest,
od 14. února do 22. března.
Tuf vidíme mocnost Boží,
že cokoliv on uloží
a nechá to dlouho státi,
my hned musíme padati.
jako i teď skrz tu zimu,
která jest k mnohému zlýmu [!]
pro ourodu, pro dobytek,
pro všecken roční užitek.

Pane náš, prosíme tebe,
učíniž to sám pro sebe,
odpustíž nám naší vínu
a odvrat od nás tu zimu!
[122] S tou tuhou zimou přibývalo také obilí sutému ceny.
Formani od hor přijíždějící přepláceli Prahu, a byť toho nebylo,
lidé tam přestávalí jetí jen skrze noclehy, na nichžto musili mno
ho peněz nechatí. A “protož do Hradce a ]ičina a do Hořic
handlířové své oje 3) obraceli. Okolo s[v]. Josefa 4) dávala Praha
za pšenici 11 zl. 30 kr., — jičín 13 zl. 30, — zde vršitá míra
12 zl. 30 kr. Žito 8 zl. 15 kr., _ 10 zl. 45, _ 10 zl. ječmen
„ 1) R: y Mý . . . Wzlásstě. — ') R: Zamrzugi. — 3) R: Wínnu .. .
Gjtcma . . . Wo e. — 4) Další ceny v R ve 3 sloupcích, t. j. Praha —
Jičín — doma, což zde dále naznačeno pomlčkami.
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7 zl. 45 kr., — 8 zl. 30, — 8 zl. 12 kr. Oves 6 zl. 15 kr., —

6 zl. 45, — 6 zl. 15 kr. Po svatéml) josefu zase připlatilo.
Zemčatz) korec za 6 zl., hrách 12 zl., proso 14 zl., sena
1 c[entnýř] 3 zl. 30, slámy- žitné mandel 3 zl., ječně tolikéž.
Masa 1 lib[ra] hověz[ího] 16 kr., telecího 14 kr., vepřov[ého]
18 kr. Dvě malé cibulky za 1 krej., velká jedna za krejcar,
1 hlávka česneku za krejcar. Také též hrušky a jablka: ] větší
jablko za 3 kr., menší za 2 kr., obyčejné za 1 kr.
Myslil bys, čtenáři, že snad

skrz to draho byl v zemi hlad;
nebyl žádný, pravdu mluvím,
ani mezi lidem chudým.
Žebrácí, jenž chléb prosili,
plné pytle ho nosili
a v městech 3) (a) draze prodali,
zisk pak v kořalce prožrali.

Žádný si na hlad nestýskalf)
mnohý z ožralství až výskal.
Hle, když Bůh hladem netresce,
lidem se tak jísti nechce,
drahotu každý druh cítí,
ale málem se nasytí.

[123] Okolo svátku Vtělení Pána našeho aneb Andělského5)
14 zl., za žito 10 zl. 15 a 30 kr., za ječmen 8 zl. 30 kr., oves
7 zl.

Před tím dnem u večer mráz trochu ulevil a ráno nebyl
tak veliký, dne 26. března “) Zase byl silný mráz, ale 27., v neděli
Družebnou, zase tuhý mráz, že okna i studnice zamrzly, a při
tom celé ty dni velmi příkrý a přestudený vítr lidem i dobytku
nesnesitelný.
_
Hájek 7) a Paprocký [?] na rok 1258 píší, že byla tvrdá
dlouhá zima a trvala od s[v]. Martina až do Veliké noci, země
hluboce zmrzla a led na 2 lokte byl tlustý.
Dne 3. dubna, v neděli Smrtnou, ačkoliv iasně velmi slunce
svítilo, ale mráz a vítr přestudený ustavičně víl, a tak bylo každý
den, že sice slunce zemi osvěcovalo, ale země nic nerozmrzo
vala, jediné po vrchu, z čehož prach se dělal, kterýs) _zase
studený vítr smetal, od čehož v zemích písečných ozimní osen
i s kořenem vyfoukané bylo.
(a) Řemeslníkům.
1) R: Swatym. — 2) R: Erteply . . . Slámy Žittny . . . Gečný . . .
Maasa. — 3) R: Plnne„. . . Městách
. Zýsk. — 4) R: nestegskal . . .
z Wožralstwi až weyskal. — 5) T. j. 25. března. R: Angelskeho. —
a) R: Marti. — 1) List 241. — s) R: wjl . . . Gedině .. . Ktereg Ossenj.
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30. března ve vsi Vrbčanech bývalý soused, nyni výměn
kářl) jakub Kratochvíle, jda do vsi Budiměřic k své dceři, za
tamního souseda javůrka vdané, 2) zastavil se v Hořátvi v krčmě
a tam vypív5) malou skleničku kořalky položil hlavu na ruce
na stole. Zdálo se těm, jenž tam byli, že usnul, a protož ustlala
mu šenkýřka postel, aby sobě na ní odpočinul, — a když naň
volali i ním pohybovali, on usnul na věčnost. *) Pane Bože, bud
mu i nám milostivý!
[124] Dne 4. dubna, v pondělí po neděli Smrtné,„mráz
dosti silný byl, slunce svítilo & vítr studený vil, tolikéž v outerý
a u večer znamenalí jsme odlevu a teplo. Dne 6., v středu,
pršelo pomalu celý den, též 7. toho až do poledne a tut země
rozmrzla, větry pak váti nepřestávaly. Proto přeci5) mnozi hos
podářové začínali své jarní setí, ale dne 8. téhož, v pátek, zase
celý den i vítr i dešf i sníh polní práci kazil; v ten den od
poledne již se zase žádný na pole vydati nemohl, jakož ani
9. téhož, v sobotu.
To tré stále šlo svým během,
déšť, velký vítr se sněhem;
co kdo v čtvrtek a v pátek na poli rozsil, zavláčeti nemohl.

Letos Má ZaCžátek garne sell na Den S: VlnCenClá

KazateLef)
Vloni o svatém Matěji7)
již jsme byli v jarní seji.
10. dubna, v neděli Květnou, veliký mráz a celý den pře
studený vítr, ač pak v některou chvili slunce svítilo.
Z novin N: 13. Ze Vlach a paněl dává se zpráva, že tam
také nad obyčej zima dlouhá trvá, tolikéž v zemi švábskéa jinde.
Z Ren[d]sburku: Dne 13. března, v neděli 2. postní, umřel
Kristián Vll., král dánemarskýa) neb dánský. On se narodil
z otce Fridricha V. l. 1749 dne 29. ledna, království ujal ]. 1766
d[ne] 14. ledna, ovdověl po Karolině [Matyldě],9) dceři prince
Fridricha [Ludvika] z Walesu ]. 1775 [10. máje], umřel 1808
d[ne] 13. března. 10)

[125] Dne 22. března, v úterý po neděli Kýchavné,11) umřel
v Praze v domě svém Václav Kramerius, rodič klatovský, 12)
1) R: nýni Wegminkář. -— ') Alžběta, dcera jakuba Kratochvíla,
souseda z Vrbčan, a Anny, narozená 26. září 1774 jako sedmé jejich
dítko z 10, vdala se 8. května 1792 za Václava, lSletého syna Františka
javůrka ze Sudoměřic, katolíka. (Sdělil vd. p. děkan Karel Koděra v Pla
ňanech.) — a) R: wypjgic. — 4) Dle matriky „náhlou smrti na cestě
v obci Hořátvi na hospodě“ 30. března 1808 zemřel a pohřben byl
1. dubna jakub Kratochvíl, „vejminkář, patřící k Černo-Kostelci.“v (Sdělil
vd. p. děkan Karel Koděra v Plaňanech.) — li) R: wijl.. .pdsy...
Snjch . . . od Poledne . . . Sobothu. — “) Zde chyba v letopočtu, součet
1908. — 7) R: Mathegi . . . Spráwa. — a) R Denemarkský. — ") Sestra
anglického krále jiřího 111. R i Nov omylem .z Wallis. (Za letopočtem
dále je v R místo pro měsíc a den prázdné.) — 10) R: Marti — 11) R:
Keýchawne . . . Kramerius. — 12) Narodil se v Klatovech 9. února 1759.
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impresor, vydavatel knihl) a novin českých po celých 20 let. 2)
Byl ech výborný a mezi těmi, jenž nyní řeč naši českou3)
rozmnožují, jako první a jiných vzbuzovatel. Věku svého měl
53 léta. Můj dobrý známý. 4)
Francouzové prý 5) k dobývání Gibraltaru, té znamenité
pevnosti mezi Evropou a Afrikou (kterou někdy Spanělové, nyní
pak Angličané drží) se silně chystají. Císař franc[ouzský] do
paněl do města Valadolidu přijetí má, kdež se všeliké obno
[vení] a ozdobení činí.
Angličané prý 6) celý Archipelagus i ostrovy Cyklades okolo
Konstantinopole v své moci mají a na moři Prostředzemním
šity [!] se zbožím všech jiných mocností chytají, jakož pak i 10
rakouských korábů, jenž z ostrova Korfu do Terstu s olejem
se plavily, zajali.
„
Znovín N: 15. z Ríma 5. března, z Štokholmu v Švédích 7)
22. téhož a z K0penhagu v dánské zemi 25. března o velké
tam a dlouho trvající zimě zprávy se dávají.
Ostatně v novinách veskrz psáno stojí,
kteří se chystají i stojejí [!] v boji,

_

a sice Francouzové, Rusové, Angličané, 3) Dánové, Svédové'
Španělové a Turci; ti sem, ti tam, dnes tak, zejtra jinak, že
to možné“ není psáti. My děkujme Pánu Bohu, že v tom nic
nemáme.
[126] Jaký byl čas v neděli Květnou, takový byl též v pon
dělí i v outerý: Mráz, sníh, dešť, vítr a ostrá zima a při tom
v pondělí hřmělo, ač pak zima byla. V středu bylo snesitelno
a tuť [j]sme zase začali sítí a od minulého pátku zaseté zrno
zavlačovati.
V Zelený čtvrtek zase jasno, tolikéž u Veliký pátek, na
Bilou sobotu jakž tak snesitelno. Na HoD VeLIkonoCžňI staaL
MIrneg PoCžas [l808], — byl den 17. dubna.
V ten čas obilí mělo cenu: Pšenice 13 zl., žito 10 zl. 30
kr. a též za 11 zl., ječmen 8 zl. 30 kr., oves 7 zl., zemčatag)
4 zl., hrách 14 zl., proso 14 zl., seno 3 zl., slámy mandel žitné 10)
3 zl.

Na PonÚěLek VeLIkonoCžnI Mráz a pěan Cžas [1808].
1) R: Impressor, Wydáwatel Kněh . . . Cžechských. — *) Ivov ozná
mily úmrtí jeho v čísle 13 ze dne 26. března (jež první bylo z pera
Tomsova) takto: „W Praze 22. března. W ten den skonal w 53. roce
náš milý wlastenec, wýborný Cech, Wáclav Kraméryus, který psal tyto
nowiny dwadcet let. Nowiny wssak nezhynau; zwolila sobě k nim osy
řelá wdowa s čtyřmi nedospělýmí syny takowého Čecha. kterému je
w Česstine málo kdo roweň. Má tedy naděgi, že gj ani Čechowé, ani
ginj Slowané, kteří nebožtjkowy nowiny milowali, neopusti.“ O Nov viz
v dodatcich ke str. 3. — ') R: Cžechskau . . . letha. — ') Pam. 11-2,
str.

128; 111-2,str. 89 a j. — ") R: preg . . . Engličane. — ') R: Engli

čane preg . . . Konsstantinopole . . . Triestu. — 1) R: stegdjch . . .
Spráwy. — ') R: Englíčane . . . stegdowe. — ') R: Sobothu . . .Erteple.
— 10) R: Žitny.
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Noviny ze psani z Rakous od Svatého Hipolyta,1) které
“[j]sem obdržel dne 16. dubna, v Bílou sobotu: 1. Potvrzuje se
ta pravda, že Angličanéz) naše císařské galeje, které z ostrova
Korfu do Terstu se plavily, zajali. 2. Že když Jeho Svatost pa
pežská Pius V11.k tomu, co Bonapart, císař francou[z]ský,vcír
kevních proměnách vymoci 3) chtěl, své povolení dáti nechtěl,
on jej prý dal skrze dva jenerály z Říma vyzdvihnouti a do
Paříže véztí. 3. Ty dary, které císaři francou[zském]u císař tu
recký poslal, obz[v]láště krásné arabské koně, zase od Rýna 4)
zpátkem [127] do Turek odesláni jsou, skrze což prý nic dobrého
k očekáváni není. Buď pokoj, Pane, v mocnosti tvé!
V středu po Veliké noci, 20. dubna, byl první den toho roku
teplý, jasný a právě jarní den, ač pak ráno taky mráz.
A v ten den měl funus v Plaňanech tamní pan farář a spolu
vikář kolínského okršlku, důstojný otec Václav Skřivánek, rodič
litomyšlskýs) Byl nejprve kaplan v Kouřímě, potom tu v Ko
stelci,6) odtud farář v Vyšerovicích, odtud v Lstiboři a odtud
zas v Plaňanech.7) Byvs) dlouho nemocen, dal se namluvit
doktorům, aby proměnil povětří a dal se vézt do Prahy. což se
stalo měsíce března, a tam na hod Boží velikonoční, 17. dubna,
proměnil život se smrti?) Byl pán velmi učený, mnoho knih 10)
mající, kazatel slavný a ve všech svých povinnostech pilný
a bedlivý a taky můj velmi dobrý známým)
Dne 21. dubna, v čtvrtek po Veliké noci, byla ráno po
nejprv toho roku rosa, po ní krásný teplý čas; odpoledne 12)
hřmělo i stranami pršelo a tu [j]sme viděli, jak ozimni oseni
krásně se zelená a roste, jako by žádné nehody nebylo trpělo.
[128] Ale kde na podzim a v zimě mnoho myší v polích bylo,
1) Viz str. 52. R: Hippolyta . . . Sobothu. — ') R: Engličane . . .
Tryestu. — a) R: Swátost . . . wymocti. .wizdwjhnauti. —14)R: Regna
spátkem . . . odeslani . . . pre . — 5) Ř: Lithomisslský. — ') v R pů
vodně: Plaňanech. — 7) Václav Petr Skřivánek, mistr svobodných umění
a filosofie, bakalář bohosloví, byl syn měšťana Petra S. v Litomyšli.
Na kněžství byl vysvěcen r. 1765,pak byl kooperátorem u svého strýce
Tomáše Skřivánka, vikáře a nesídelního kanovníka vyšehradského v Kou
řimi (viz o něm Pam. 1-2, str. 83). V prosinci téhož roku stal se kapla
nem v Cerném Kostelci, v prosinci 1773 lokalistou v Kyjích, v lednu
1776 farářem ve Vyšerovicích a r. 1779 ve Lstiboři (Pam. 1-1, str. 131).
Od března 1789 byl farářem v Plaňanech (Pam. II-2, str. 82). Od 11.
listopadu 1802 byl tamže prvoděkanem (jak mu slíbil arcibiskup Salm
Salm, v březnu téhož roku na cestě do Vídně u něho přenocovavší, že
zdejší faru povýší na děkanstvi,) a od 24. listopadu téhož roku jmenován

vikářem vikariátu
děkan1808
v Pia
ňanech.)
— a) R: kolínského.
Bywssi . . .(Sděltil
west. vd. p.
9) Karel
ZemřelKoděra,
17. dubna
ve

všeobecné nemocnici v Praze ve věku 67 let a pohřben byl v Plaňanech
20. dubna. (Sdělil vd. p. děkan K. Koděra.) — 10) R: Kněh. — ") Viz
o něm též Pam. 111-1,str. 21; 111-2,str. 86. jungm. Historie lit. uvádí

jeho český spisek o štěpařstvi z r. 1798 a popis slavnosti konané v Pla
ňanech při vyhlášení císařství rakouského r. 1804 (tištěno r 1805)
„Poděbradsko“ ve II. díle otiskuje jeho český cirkulář učitelstvu z r. 1806.
— 1=) R: Rossa . . . od poledne.
*
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tuť prázdné placy [!] dosti veliké i vesměs žita i pšenice řídké
jsou. Při horách pak žádné myši nebyly a protož tam pěknější
ozim jest než v rovinách. Ty myši ode žní trvaly na polích až
do měsíce února; když se dne 14. února ty veliké mrazy za
čaly a přes 40 dni trvaly, tak myši pohynuly, ač pak dosti
hluboké díry v zemi měly, které nyní vidíme, když v polích
orámeř)
Na začátku máje přibývalo tepla, ale také suchoty a zrnu
obílnému ceny. Pšenice dostala již 16 zl., žito 12 zl., ječmen
8zl. 45 kr., oves 7zl. 30 i taky 8[zl.], hrách 16 zl., proso 16 zl.
V polovici máje suchota již na osení záhubu okazovala, žita
a pšenice špičatěly a obnože nevydávaly a protož řídké zůstá
valy. V jarním osetíz) zrno, které navrchu ležet zůstalo, dosavad
tak suché leželo a při tom mnoho bodláčí rostlo — nebo su
chota jest matka bodláčí — a místem ozimní i jarní osení již
začínalo bělet.
Přibývalo také ceny sutému'obilí ; pšenice již měla 18 zl.,
též 18 zl. 30 kr. i 19 zl. a taky 20 zl., žito 12 zl. 30 kr. i taky
13 zl. a více, ječmen 10 zl. i taky 10 zl. 30 kr. a taky 11 zl.,

oves 8 zl. a více; hrách a proso jako prve, seno 1 cent. 3 21.30 kr.
[129] Že pak byly tak jasné a teplé časy, převeliké množ
ství lidu vzdáleného 1skrze ten dosavad v naší monarchii trva
jící s[v]. pokoj do Prahy na pout k svátku s[v]. Jana Nepomu
ckého šlo a jelo, že již od kolika let tolik [j]sme neviděli, a sice
z Uher, Moravy, Rakous, Polska, Slez[s]ka a jiných okolních
zemí. Mnozí při tom také zde své syny a přátele, jenž tu na
vojně jsou, spatří,3) jako Poláci a Uhři.

PatnáCteho Máge na NeDěLl 4. VeleonoCžnI [1808]
PřlsseL náM CžasV rannIho tepLeg DesstICžek [1808]. Dne
18. máje zase tichý dešt spadl a tu všeliké osení obživlo, toli
kéž luka a občiny pastevní.
Na den Nanebevstoupení Pána našeho ]ežiše Krista, 26.
máje, v chrámu Páně škramnickém tří bývalit) jesuité službu
Boží vykonávali, totiž ]. důstojný pan Antoň Peč, vyšehradský
starší kanovník a spolu farář,—")slavné kázání a slavnou velkou
mši svatou vykonal, 2. důstoj[ný] pan František Puchler, kanov
ník petinský a domácí farář, a 3. velebný otec p. jan Vinařský,
z Prahy pensionistaf) ati dva panu Pečovi v pluviálích asisto
vali,7) neb k té službě nelze nyní mladších duchovních dostati.
[130]“ C[ís]. k[rál]. patent, dne 12. máje datovaný 3) v Vídni,
1) R: Woráme

. . . Zrnnu. ——
:) R: Osseti . . . na Wrchu . . . do

sawád. — a) R: Paut' . . . spatřegi. — 4) R: tijchý . . . na Nebe wstaupeni
begwaly Jezuitae. — 5) Pam. III-2, str. 12. — ') Při další příleži—
tosti (svěcení kříže v Chotouni 10. července) píše o něm (latinsky)
Puchlor ve farní knize pamětní: „Nejlepší přítel můj a jinak téhož řádu

Tovaryšstva Ježíšova bratr, toho času u mne bydlící“.—
_*)

R: Assisti

rowaly. — 3) Otištěn v PO číš. 63 z 25. května. R: datirowaný . . .
wycwjčenj gsaucy.
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prohlášen jest, dle kterého mají mladi, k vojně podobní lidé
nejprv bez odvodu na vojnu po domácku na vojenské cvičení
se zbraní choditi a tak vycvičení jsoucí, když potřeba bude,
teprv na vojnu jíti. Jak to dále vypadne, čas ukáže.
Hod slavný Seslání Ducha svatého byl dne 5. června. Pře
veliké sucho všecka osení již hubilo, že bylo smutno patřiti; neb
ti mrazové února, března & dubna měsícův, po 40 dní a noci
trvající, zem vysušili a osení ozimní na díle zhubili, tolíkéži v za
hradách ovocné stromy, „zvláště1) peckové, t[otiž] švestky, slívy,
meruňky a broskve. Nyní pak zase takové teplé větry a jasné
slunečné časy skrz celý máj až dosavad trvají.
V pondělí svatodušní, dne 6. června, u Prahy v domě inva
lidů neb vysloužených vojáků a okolo téhož domu byla držena
veliká slavnost a jako svatba—')našeho nejmíl[ostivějšího] císaře
a krále Františka I. s Marií Boženou,3) císařovnou a královnou,
která na den 6. ledna tohoto roku při svém oddání ve Vídni
všem invalidům pokrmem, nápojem i penězi potěšení a radost
učinila. Tak zde v Cechách páni stavové sebravše se tolikéž
zdejším invalidům — jich jest v tom domě 1300 — radost a
potěšení způsobili a to se dálo tímto pořádkemz4)
[131] l. V 6 hodin ráno 11invalidského domu vystřelilo se

11.Dostali invalidi snídani a nemocní za to snídaní dostali
peníze (byla kořalka a žemličky).
III. V 61/2 hod. přišla kompanie granátníků ) z Prahy do
prostřed invalidhauzu a osadili tam potřebná místa.
]. V 8 hodin přišla 2.há kompanie před validhaus jakožto
stráž cti těch starých bojovníků.
V. V 1/2 devátéG) hodiny přišel celý batalion z Prahy a
s nimi všecky vojenské muziky od všeho vojska v Praze ležícího.
VI. Přišli též vojenští chlapci ze štiftů[!] pražských,7) jenž se
tam cvičis)
Vll. Všichni jenerálové, štábnlg) a vrchní oficíři shromáždili
se v invalidhausu u tamního pana komandanta obršta barona
Albertinilo) Přišli také všickni pozvaní hosté, guberniální rady
a p. p. stavové a dávali se jim lístky, kde který státi aneb
seděti a se dívati má.
1) R: wyssussily.

.na

djle . . . wzlásstie

. _. . Merunky. ——=) R:

Swatto dussnj.
. držžená.
.Svadba. — 3) Nov str. 93: Maryj Al.
Blaženau. — 4) Ř: Dle celostránkové zprávy v Nov č. 24 (některé po
drobnosti má Vk odjinud); PO má popis ještě obšírnější v čísle 69,
z něhož zde něco doplňuji. — 5) R: Companie Granadiru do prostřed
.. potřebne mjsta. — “) R: Companie . . . dewáty . . . Pattaliou . . .
Musiky. — ") V Praze byly tehdy 3 vojenské plukovni vychovatelny. -—
a) R: Prahských. . . cwjčegi. — s) R: Sstobnj [Nov též tak] . . . schro
máždily . . . Kommendanta. — 10)Lucius v. Albertini, pens. plukovník,
velitel invalidovny. Téhož roku zemřel (Militár-Almanach omylem však
udává, že již 19. února,) a od října 1807 nastoupil po něm David v.
Hilscher, plukovník v. v. (PO str. 489).
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Vlll. V 10 hodin přijel komandují[cí] 1) p. jenerál,2) kterého
ti již tam shromážděni jenerálové a štábní 3) oficiři slavně přivítali.
IX. Začaly se služby Boží na place vnitř validhausu. Kázání
měl'p. kanovník Wagner z hradu pražského 4) a trvalo 1/2hodiny,
bylo v němčině. Velko[u] mši zpíval pod infulí p. Václav Vojtěch

baron Herites, hradopražský5) probošt, a po ní bylo „Te Deum
laudamus“. Při té mši slavná muzika vojenská se držela a v ur
čitých dobách jeden batalíon vojska i také z děl se střílelo.
[132] X. Nejstarší ze všech invalid vtom domě, 98 let
starý,“) veden byl od dvou7) vrchních oficírů k panu komandu
jícimu jenerálovi a učinil mu poděkování a ten p. jenerál zavěsil
mu na krk zlatý peníz 20 dukátů zlata mající, kterýž schválně
k tomu byl udělán,8) a k tomu přídavku k svému dosavadnímu
obroku 50 zlat[ých] ročně'až do své smrti, což zase po něm
oboje nejstarší invalid dosáhne a zdědí.
Xl. Po té slavnosti šli všickni invalidi v řadě v počtu 1300 9)
k jídlu, kteréž bylo připraveno u téhož domu nalevo na té pěkné
rovině, a tam již prve stoly od tesařů a pece akotliny od zed
níků udělané byly; všech stolů bylo 40, ale dlouhých. Při kaž
dém tom stolu seděl též s nimi jeden starý oficír a při sedání
a prvního jídla nesení střílelo se, též polní a turecká hudba
velmi zvučně zněla. Na stoly jidla jim nosili sami mladí kadeti
od všech regimentů. Kuchaří a kuchtíci a jiní pomocníci byli tu
z celé Prahy, jakož i mnoho pekařů, šenkýřů a řezníků, a tuť
se každý veselil.
Xll. Když se jim dalo znamení, vyvstali všickni a pili zdravi
našeho krále a královny, při čemž se z kusů i z flinet střílelo—
a hudby tu i tam nejvýš 10) zněly. Každý pak ten starý voják
dostal k tomu jídlu 1 mázll) piva i se džbánkem, 1 žejdlík vína
is flaškou a 1/2 žejd[líku] kořalky i se skleničkou, též ještě pe
nize po 20 krej[cařích].
Xlll. Po skončeném 12) obědě všecko vojsko a muziky zně
jící [133] do Prahy se a invalidi do svého domu navrátili, tolikéž
i diváci, jichžto obojího pohlaví na tisice bylo?—“')Ale tu všecku

radost a plesání Pán Bůh sám doplnití a všecka srdce nejen
1) R: Kommendirugí P. — 2) Hrabě Jan Nep. Karel Kolovrat
Krakovský, polní zbrojmistr. Místním velitelem pražským byl tehdy pod
maršálek Karel svob. pán Sterndahl. — 3) R: Stobs Oficyři. — *) Vojtěch
Wagner, tehdy předposlední, 11., kanovník svatovítský. Do kapituly byl
zvolen r. 1802 a zemřel 75letý 14. června 1828. R: Prahskeho. — 5) Za
kanovníka byl zvolen r. 1777, byv před tím farářem v Labské Týnici.
Zemřel 12. února 1822 ve věku 88 let. R: Spjwal . . . Prahský . . .
Musika . . . Patalion. — ') Byl to jakub Blank z Mrzlic u Bíliny. —
7) R: dwauch . . . Kommendírugicýmu . . . na lewo . . . Tessařu. —
3) Pamětní peníz (přesný popis v PO str. 270) vytvořil známý Ant.

Guillemard, tehdy vrchní rytec a medailleur v pražské mincovně. —
“) V Nov počet udán není; dle PO bylo v invalidovně tehdy na 1400
osob. — 10) R: samy mladj . . . wesselyl . . . Neywegss. — 11) R: Masz

ija

. . . dčbánkem. — ") R: skončenym . .. Musiky . . . Plessani. —

13) Dle PO bylo diváků na 30 tisíc.
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Pražanů, ale i nás od Prahy vzdálených potěšiti ráčil, když v té
tak- již strašlivé suchotě u večer v týž den, v pondělí svatodušní,
tichý a hojný dešt nám darovati ráčil. Budiž mu za to věčná
čest a chvála. Amen. Amenll)
Z novinF) Dne 22. května,3) v neděli, ráno mezi 5. a 6. ho
dinou stalo se v Moravě nedaleko Jihlavy, že byla nejprve tmavá
mlha na zemi, že sotva na 10 kroků vidět bylo, v tom třikrát
na obloze bouchlo tak jako rána hromová, potom ještě vícekrát
a nato padalo kamení s oblaků*) jako vla[š]ské ořechy avětší,
až i jako dětská hlava; bylo barvy černé a těžké od 1/2 lotu
až do 3 liber. To bylo okolo vsi 5) Falknova, Stonařova, Pro
středkovic, Suché, Dlouhé Brtnice a Otínaf') jel tam z Vídně na
poručení císařské doktor Karel Schreiber7) a ten sebravs) ho
45 9) liber, ještě jej ve Vídni zpytuje spolu s jinými chemiky 10)atd.
Dne 22. a 23. ]uni byl [j]sem v Bystřici za Benešovem
u svého“) syna Vojtěcha Vaváka, jenž tam cestním pikérem jest
na silnici, jenž z Prahy na Tábor a Budějovice k Linci do
Rakous vede.
Blíž té Bystřice spatřila prochodil [j]sem jeden velmi starý
hrad jménem Leštno, nyní Líšno.12) [134] Ten že jest roku 772[!]
od Miloslava a Kotena, bratří, vystaven a od množství tam leží
cího listí Leštno nazván, píše Hájek v své kronice.13) Stojí na
vrchu, ale okolo sebe ještě vyšší vrchy má, dvojími valy jest
obehnán. Někdy dávno náležel p. p. Berkům z Dubé, potom
Šternberkům. Za času Zdeňka Sternberka, držitele jeho, dobýval
ho král ]iříPoděbradský a mnoho lidu při něm ztratil r. 1467.14
To dobývání jest tam v jednom pokoji na stropě malované,
které [j]sem viděl, a z něho znáti, že bylo trpké a na lidi zá
hubné. Opět v jednom, pokoji jsou 4 erby neb štíty malované,
z těch ]. jest p. p. z Sternberka, 2. p. p. z Švamberka, 3. p. p.
2 Šelmberka a 4. p. p. ze Stráže. Opět v jednom bývalém pa
láci jest veliký štít, jenž má v sobě pět hvězd šternberských
aneb pět malých štítů a nad ním jsou 3 biskupské čepice. Opět
jest tu ještě v celosti veliký palác neb sál, kde někdy se zbraní
1) ] Nov
dokládají:
„K awecerau
['] pěkně—_
sprchlo a26wssecko
y co
giž nemálo
chřadlo,
pookřálo,
zradowalo
se.“ —-Č')
z 25. června.
PO píše o tom obšírněji v čís. 69 a 70. — 3) R: 12. _Isuni.(Vk přehlédl

správné
datum
v Nov.i Že
byla neděle,
připsal
sám, ta -—
všaks)byla
právě i22.
května
12. to
června.)
—
R: zOblaku.
R: tehdy
Okolo
Wsy Falkenowa, Sstaneru, Mittelsdorfu, Dýru,zDlauhe Pirmice, aOttny.
— ') Ve sblrkách Národního musea uchovávají se ze stonařovských
meteoritů 3 kusy ve váze 103, 212 a 247 gramů. — ") Dle PO byl to
ředitel c.k. přírodopisného kabinetu ve Vídni. R: Ssragber. — “) R: se
brawsse. — 1') Nov i PO: 25 liber. — 10) Vkův přídavek. R: Chimiky
etc. — “) R: v Meho — 1*) Další 2 stránky zůstaly v R prázné a ne
člslovány. Snad byly trochu slepeny a Vk je přehlédl. — 1“) List 28:
„a proto že tu mnoho welikeho Lesstij bylo, dali gemu gméno Lesstno. “
Jungm. Slovník: „Léskowj, ljskowí et leští liští, mnoho lísek, leštlna,

lísggvý
háj.“ R: Kottena.
14 .

.Mnozstwi.

.Wally.

.stratil. — ") R:
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se cvičívali, a při něm komnata neb dlouhý a ouzký pokoj, kde
duellum neb bitva dvou 1) spolu bývala; jsou tu též takové ma
lované, ale málo jest co znáti.
Nad vchodem do téhož hradu jest hvězda šternberská,
osmirohá &[135] při ní rok 1536 v kamenu vytesaný. Nyní jest
připojen k zámku Tloskovu a činí jedno panství, kteréž náleží
jednomu švýcarskému 2) kupci, jenž má v Praze dům a podle
toho to panství mohl koupit; slove Ludvik Pourtalěsf')
Před dvěma4) lety, r. 1805 a 1806, v Bystřici městečku žid
dům sobě stavěje, jenž jest ze všech největší a vzhledný, koupil
z toho hradu Líšna kamení, an jest všudy okolo Bystřice na
polích dosti ho, a tak tomu židu k vůli začal se ten slavný hrad
ponejprv bořiti (že prý 5) tolik střechy nebude potřeba), a tak
jest ho díl obořen, což žid s kamennými futry[!]6) dveřními í
oknovými a s množstvím cihel do Bystřice odvezl. Ač pak mno
hem tížeji prý bylo ty zdi7) bořiti, nežli v skále kamení lámati.
Písař kroniky bechyňské, Jindřich Labef) také o tom hradu
zmínku činí. Sedí v kraji berounskémf) ač prv býval v kraji
kouřimském, od Prahy 6 mil jedouc k Táboru. Od svého zalo—
žení jest letos starý 1036 let.
[136] Patenty. Pod datum 9. Juni vyšel c. k. patent a ozná
mení, že k ochraně země bude lid po domácku ve zbraní se
cvičiti a to od 1810) let až do 45.11)
Dne 20., 22. a 23. Juni bylo v celé zemi najednou silné

braní a odvádění na vojnu k regimentům, aby se doplnily, co
tak vloni a letos po vánocích lidu domů odešlo.
Nato pod datum 27. Juni vyšlo to nařízení obšírně, dle kte
rého mají se ti, jenž při roční konskripcí 12)k vojně určití nejsou,
městští i vesničtí lidé, baráčníci, podruzi a mladina, na jistál'd)
místa do spolku scházeti, jako do měst aneb taky k farním
kostelům, a tu po mši svaté v neděli a svátek 1 nebo 2 hodiny
ve zbrani cvičiti a jednou za měsíc do terče stříleti. Prozatím
1) R: Saal . . . Komnáta . . . Auzský . . . dwauch. — *) R: steg—

carskemu . . . Pourtalís. — 3) Jakub Ludvík Pourtalés, r. 1815.v Prusku
do hraběcího stavu povýšený. — 4) R: 2mi. — 5) R: preg. — “) R: futrami
. . mnozstwjm. — ') R: tijžegi . . . Zdě. — 8) „Hystorye - O Třjch
Swatých Obrazých .W Chrámu Páně Bechynském - . . . Prrw La
tinským, potom přirozeným Cžeským Gazykem sepsaná skrze. .kněze
Jindřicha Labe Turnowského, . . .Nyní pak zase . . . rozmnožená a
na swětlo podruhé wydaná. Wytištěná w Praze v Jana Karla Hraby,
..L 1746“ (Osmerka, 406 stránek a 3 listy písně k P. Marii Bechyň
ské.) Latinsky vyšla r. 1685, česky po prvé (podle první předmluvy,
v níž autor i svá některá životní data podává,) r. 1691. O Leštnu (při
dost podrobné prohlídce) jsem tam nenašel R: Bechinske. — £') R: Be
raunskym . . .Kauřjmskym . .Mjl.
.l.eth
“) R omylem: 15. —
") Patent z 9. června je v PO čís. 74; jemu předcházel patent z 12. května
(PO pří čís. 65). Věk zeměbranců má však Vk již z „Nařízení, kterým
se určí způsobové k zřízení obrany země dle patentu z 9. června 1808,
pak povinností lidu k ní určeného.“ Viz dále str. 105, pozn. ]. — ")R
Conscripti . . , Měsstsstj. — 13)R: na giste . . . ijčiti
. . . pro zatim
. Mislýwcí . . . wisssj . . . Ochranno . . . Hottowy.
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mají je cvičiti, kde by se starých invalidů nedostávalo, kantoři
u kostelů aneb myslivci a nad nimi zase vyšší budou od vojny
propuštění p. p. oficíři. A bude jejich jméno „ochrano-zemský
lid“,.to jest jako jen pro ochranu země v rychlé potřebě hotový
& připravený lid.1)

[137] Mezitím .od 18. Juni počna takměř každý den pršelo
a některý 2) den byl dešt silný, ano i příval. Na lukách a obcích
tráva rostla. obilí se spravovalo, ale ku konci června již tou
přílišnou vláhou zase jako umdlévalo.
, ,
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Vavákovi věnovaný spisek Rulíkův.

28. juni pršky přestaly, od čehož husté žita a ječmeny
místem lehly, prosa sežloutlař) hrachy, vikve, čočky, řepky, zem
čata, zelí a řepy- dobře se spravily a pěkně zrostly.
V tom čase formani že dostali *) zápověď obilí ven ze země
1) Toto prováděcí nařízení (2 27. června v Praze) přinášejí Nov
po částech v čís. 27 až 30. Jako „zplnomocnění ředitelove nařízené
obrany země v království českém“ jsou podepsání arcikníže Ferdinand
a nejvyšší purkrabí Josef hrabě z Wallis. Asi čtvrtina str. [136] a stejně
začátek str. [137] zůstalo prázdno. — =) R: Mezy tim . . . některeg. —
3) R: sežlautly. .. Erdteple, Zély. — 4) R: Formani dostawsse zápowěd
. . . Lithoměřic.
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vyvážet, též i po Labi od Litoměřic, protož všemu obilí cena
spadla, an již byla okolo 20. juni pšenice až na 22 zl. vystou
pila, žito mělo 20 zl., ječmen 12 a 15 zl., oves 10 zl. já sám
v Bystřici koupil [ilsem 2 korce po 9 zl. Nyní žádný nejede,
nevím, jak cenu napsati.
Dne 5. Juli v Chotouni o pouti svatoprokopské bylo veliké
množstvíl) lidu a při tom mezi ranní a velkou mši svatou byl
tam posvěcen v návsi nový dřevěný kříž s obrazem Pána na
šeho. Světil jej 2) velebný otec Jan Vinařský, bývalý jesuita, nyní
našeho nemocného pana faráře pomocník.3)
[138] Z novin N: 27. Z Ferentina v papežských zemích
dne 8. června. Všeliké úkazy, nikdy nebývalé, se tu letos dějí.
Dne 20. máje ráno byla zde veliká tma, po chvíli na blízkých
vrších ukázaly se dvě ohnivé koule, které se brzy spolu spojily
a pospíchaly velmi rychle od východu k polední straně; z nich
lítaly hustě jiskry, že se zdálo, by byl opravdový oheň, napo
sledy se roz[s]kočily s třeskem a zvukem hromové ráně po
dobným, kterýžto třesk trval tak dlouho, co by puls žíly 7krát
udeřil, [a] zmizelyf)
Skrze celý měsíc červen byly veliké bouřky a přívaly i hro
mové ohně. V kraji prácheňském5) na den sv. Petra a Pavla
v městě Písku, jenž jest toho kraje hlava, rathous hrom pošra—
motil, při čemž 2 lidé hned a třetí, jeden kněz exjesuita, z lek
nutí druhý den o život přišli, ale nezapálils) Též krupobití tu
i tam v tom kraji škodlivé spadlo. Jest mně to psáno z Budě

ovic Českýchf)
V našem okolí jen 2krát bouřky v ten měsíc přišly, a buď
Pánu Bohu chvála!, nic neuškodily.
Dne 12. Juli začalo se to losování a vybírání lidu ochrano
1) R: Swato Prokopské. . . mnozstwi . .dřewenný. — ') R: ho
..
ezuita. -— 3) Viz str. 100. Kříž postavila chotouňská obec. Též
1! září byl tam posvěcen kříž, nákladem šenkýře Jana Šmejkala poři
zený „na Homoli, kde brázda přestává svatoprokopská.“ (Ze zápisů
Puchlerových ve farní pamětní knize skramnícké.) — 4) Pro srovnání,
jak Vk upravoval, podávám tuto kratší zprávu věrně z Nov: „Nebylo
tak brzy léta, w kterémby se bylo stalo tolik přirozených vkazů, gako
letos. Dne 20 máge ráno stala se zde weliká tma. Po několika minutách

pošly na bljzkých wrssjch dwě ohniwe' kaule, které se brzy spogily,a
pak pospíchaly welmi rychle od wýchodu k poledni. Tolik gísker z nich
ljtalo, že se zdálo, gakoby bylo wldět oprawdowý oheň. Naposledy se
rozskočily s třeskem hromu podobným, který trwal, coby puls 7krát
vdeříl. “ — 5) R: Práchynskym

. . . S. S. . . . ex jezuita.

— “) Dle ma

triky písecké zemřeli toho dne: Patnáctiletá Marie Anna Stožická, dcera
Prokopa Stožického, měšťana z Vodňan, bleskem zabita, a P. František
de Paula Pur, prefekt píseckého gymnasia, 681etý, u něhož jako příčina
smrti udáno jakési ochrnutí. Třetí toho dne byl Vojtěch Matějka, sedlák,
poddaný panství rožmitálského, 681etý,který byl bleskem raněn do hlavy,
zemřel však až 1. července. (Sdělil vsd. p. Msgre. Ant. Svoboda, bisk.
vikář a děkan v Písku.) — 1) Jistě od kanovníka Pingasa. R: Cžechských.
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zemského na panství brandýskéml) v zámku Přerově, kdež
mocnostz) dle patentu (bez chytrosti a opatrnosti) když pokra
čovala, lid k tomu určený všecken povolavšia) a před nimi losy
jednomu sousedu starému táhnoutí davši,4) — on jak první los
vytáhl a ten, jenž na něm napsán byl, se pojmenoval a zapsal,
jsa tu přítomen hned tím starým sousedem vstrčil, až na zem
padl, a tut z toho [139] vzešel hrozný křik a každý pravil, že
sobě může sám los vytáhnout a ne skrz jiného. Byli mezi mla
díky taky někteří podruzi, baráčnící a řemeslníci, za nimiž přišly
i jejich ženy, kteréžto spustivše 5')své úzdy začaly hrozný povyk,
panu vrchnímu brandýskému's) Navrátilovi a jiným tu pánům
hanlivých jmen i šelem a kurevniků napřezdívaly, a když pání
již nic vyřídit nemohouce do pivovaru k obědu šli, ty ženy ka
mením a klacky 7) z plotu po nich házely a je velmi hindrovaly[!].
Nato dne 23. juli, v sobotu, přijela tam celá eskadronas)
dragounů od regimentu Sporckg) a tu byli ti lidé z domu do
zámku vzati a ranami skrze kaprály trestáni. Ten muž, jenž tim
sousedem strčil, dostal 25 a jeho žena též 25 ran, že začátek
bouřky učinili, jedna žena též 12 a jiní rozličně.
Hlas o té bouřce v Přerově
velmi rychle se roznášel
a jiným pánům k té době
opatrnosti přinášel.

Dne 18. juli, v pondělí, na zdejším panství byli povolání
rychtářové, každý se Smí staršími sousedy, do zámku poděbrad
ského a tu dle konskripcí 10)každý ten, jenž ještě aneb ani do
počtu vojska a odvodu regulárního vojska se nešikuje (neb tak
v patentu zní), byli pojmenováni, na cedulky napsání, v každé
vsi více neb méně osob dle velikosti vesnice. Ty cedulky se
skroutily a do pytlíku uvrhly a tut se vyřklo, kolik osob z té
vsi bude povoláno k tomu exercírování, ku příkladu odtud z Milčic
4 osoby; bylo pak všech napsaných osob 12 osob a tak z těch
12 cedulek vytáhly se 4 cedulky a ty [140] měly na sobě:
]. Matěj Vavák z N: 26, z hospody, syn sirotek po Matěj Va
1) R: Lossowáni . . . Ochranno Zemského . . . Brandegskem. —
2) T. j. vrchnost. Na c. k. komorním panství brandýském byl tehdy
vrchni Zdeněk František Navrátil a justicíář Jan Ekl. — a) R: powola
gic. — *) R: Lossy . . . dadauc. — 5) R: za njmiž . . . spustice swe vzdy.
— 1*)R: Brandegskymu. — ") R: ijowáru
. . . Klackama. ——
a) R:
Sobothu . . . Esskadrona . . . Sspork . . . wzatíj. — 9) Zde Vkův omyl.
Sporckův — tehdy vlastně již Zedwitzův — pluk byl pěší čís. 25. (Viz
na str. 63, pozn. 3.) Zde je míněn jistě pluk lehké jízdy (Chevaux
Legers) čís. 6, jenž měl tehdy sídlo a velitelství v Brandýse a nesl

jméno Františka knížete Rosenberga, polního podmaršálka a tehdy dí
vísního velitele ve Vídni. Vojáci měli bílé kabáty, límec & výložkv tma
vočervené, knoflíky žluté. — 1") R: powolanj . . . Conskripti . . . pog
menowanj . '. . napsanj.
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vákovi,1) 2. Jakub Vrána, syn starého Václava Vrány z N: 20,2) 3.3)
Na den sv. apoštolů Rozeslání4) letos bylo rozeslání ženců
na pole a začaly se veřejné žně, ačkoliv více kosy nežli srpy
žita a pšenice kladly.
Od 28. juni opět nepršelo, až něco málo 31. juli, a byla 5)
velmi veliká parna a tepla, ač pak stranami viděli [j]sme každý
den pršet, ano okolo Prahy dosti vláhy jest. Od těch tak prud
kých slunečních časů všecko obilí na polích rychle uzrálo a
uschlo, že se nemohla ani ze žita povříslae) dělati.
Prosa, hrachy, zelí, řepa, zemčata zase těmi parny7) a su
chotou usvadly, hrachy jen ty první lusky zachovaly, ostatni
i s květem uschlo; zrno ve všem obilí tenké zůstalo.
16. juli staré žito se zde prodalo za 10 zl. 30 kr., pšenice
za 12 zl., ječmen za 8 zl.
Na začátku srpna nové žito se zde platilo za 10 7.1.15 kr.,
dne 5. srpna 10 zl. 30 kr., nový oves za 7 zl. A dne 12. a 13.
srpna za 11 zl. 15 kr. žito.
[141] Z novin Nro: 32 dne 6. srpna. Z Říma 12. července.
Na francouzské tištěné poznamenání, které nabízelo papeže ne
jen k zrušení některých církevních zvyklostí, ale i k boji svět
skému, t.j. aby svůj dosavadni lid Francouzům odváděl a spolu
s nimi proti jiným mocnostem mečem i perem válčil, dal papež
velmi obšírnou odpověďa odpor, že nepřistoupí k závazku boje
proti jiným mocnářům; lidská považování v běhu světském že
nejsou jeho ouřadu pravidla ag) [ježto je] služebníkem Božím
a pokoje, že naň nenáleží do bojův se míchati, neboť by se
snad státi mohlo, že by taky proti svým duchovním synům
válčiti musil, proti kterým by se s Francouzi spojit musil; a pro
tož že on všecky všeliké boje světské zamítá a jich se zbavuje.
Z Bělehradu 9. juliiř') Křesťané v staré bývalé řecké zemi,
nemohouce tak převelikých daní a břemen, které jim Turci uklá—
daji, snésii, v jedné krajině, Livadii, se zbouřili, na hranicích
Thessalie a Macedonie. jejich vůdce slove Mikuláš Ksarpulo,
rodič z jedné vsi jménem Zapargie na vrchu Bacha, jenž někdy
sloul Olymp, a má již přes 12000 lidu pohromadě a s Vili
bašou z Trikkaly 10) již prý několik krvavých šarvátek svedl a
nedá se odstrašiti.
1) Narodil se 7. srpna 1790, otec jeho zemřel 15. června 1803. Pam.
IV, str. 47 a 190 -—-) jakub Vrána, syn Václava a Františky, narodil
se 31. října 1777. (Sdělil vd. p. Karel Nazera, farář ve Skramníkách.)
Pam. Ill-3, str. 118. — a) Další Vk nedopsal a místo pro 2 řádky v R
zůstalo prázdné. — *) 15. července. R: Kossy. — 5) R' nětc_o . . .abyly
welmi welyke. . wyděly. — “) R: čassu. . rýchle . . . nemohly
Pobřísla. — 7) R: Prossa [tak pravidelně, dále neznamenám, . . . Zé
ly.
E.rdteple . . . tiemi Parnami .. Zrnno. — 5) R: Ne gen . . .
Pérem . . Odpowěd. . . a 'gsauce služebnikem . . . nebt. — “) Nov
str. 127. R: Líwádigi . . Tessalye.
Ksarpulo . . . Zapargiae . .
Bacha. — 10)Provincie i město téhož jména R: s Willi bassau z Tri
kaláhu.
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[142] Po půlnoci na den 9. srpna strašlivál) mračna s blý
skáním a hromobitím a s převelikým větrem od strany poledni
a sice od Cerného Kostelce sem přišla, z nich převeliký příval
dešťový spolu s krupobitím spadl, krupobití pak nešlo široce,
jen od Milčic za Chválovičky; na polích, jenž slovou U silnice,
Podhoří a V Loužkuř) co ještě stálo neb leželo, jako prosa,
vikve, ovsy, boby a řepky, zkaženo jest. [ mně proso v těch
mistech zkázu vzalo. Došlo to krupobití až přes Labe mezi
Nymburk a Poděbrady.
Povětři pak tu i tam jak stavení, tak v polích stojící hruš
kové stromy i v zahradách polámalo a vyvracelo. Zde v Mil
čicích stodolu jana Šlechty a Matěj tajnera,3) jenž obou4)
společní byla, shodil a polámal. Též znamenitou hrušku v prů
honě, velmi rozloženou, Cermákovu, a též druhou jemu na jeho
poli tak otrhal, že malé kusy větví s tělem státi nechal.
V kraji kouřimském již od začátku srpna'ten v nově se
psaný zemoobrannýs') lid tui tam exercírovat začínali; ale zde
v kraji bydžovském a na panství poděbradském až 26. srpna
po prvé se na farní místa lid ten sešel a bez exercírování jen
se postavil a od p. p. oficírů k budoucnosti napomenutí dostal.
[143] Odtud z Milčic, z Chotouně, Hradištka, Píst a Zvěřínka
byli v Sadské;“) z Peček a celé lhotské osady byli v Kostelní
Lhotě a z jiných far tolikéž u své fary.
Pane Bože všemohoucí a nejvyšší panovníku, račiž těch za
čátků a konání sám požehnati a zachovati, aby to vše bylo k tvé
božské 7) cti a chvále, k pokoji a prospěchu vši země, k po—
těšení a radosti krále, pána našeho. Amen.
Při svátku s[v]. Bartoloměje cena obilná byla tato: Pšenice
za 14 zl., někde víc i taky pěkná za 15 zl., žito za 12 zl., ječmen
měl 8 zl., oves 7 zl., někde víc, někde méně; sena cent. za 3 zl.
30 kr.; hrušky a jablka 4, 5 a taky 3 a 2 za 1 krejcar, malých
hrušek 6 neb 8.
Okolo toho času již oves, proso a vikev všudy se dokli
zovalo a pole prázdná 8) zůstávala.
Při konci srpna byl taky konec sklízení ourod zemských,
těch, jenž v slámě se klidí;9) ale na panstvích knížete Liech
tenšteina ——kde nyní na novou modu z rozkázání inspektora,
jenž v Cernémlo) Kostelci zůstává a [?]11) slove, všecky ouhory
již druhý rok u všech panských dvorů jarním osetím taky
1) R: Po 1/2 Nocy . . .stasslywe Mračna . . . přissly. — =) Pam.
III-3, str. 36, lil—4,str. 42. R: skaženo . . . skázu . . . Nimburg. — 3) Pam.
Ill-4, str. 78. — *) R: Sstagnera . . . Obouch . . . schodil. — 5) R:
Zemmo Obranný Lyd. — *)VR: Hradjsska . . . Zwěřinka . . . Sadsky . . .
Lhottske Ossady . . . Lhottie. — 7) R: Neywišssj . . . Bozske. — s) R:

Bartholoměge . . . doklýzowalo. . . Pole prázdne zustáwaly. — “) R:
' sklýzeni . . . Klýděgi. — 10) R: Lichtensstegna

. . . lnsspektora

w Cžernym. — ") V R místo pro jméno zůstalo prázdné.

. . .
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zasívati musejí, jako hrachy, vikve, čočky, prosa, zemčatal)
i ječmeny a ovsy, _ tam ještě o jak mnoho až dosavad na
polích obilí mají!
[144] Měsíce září dne 3.ho, v sobotu před neděli 13. po
s[v]. Duchu, oko[lo] 3.tí hodiny s poledne okolo Labe při Pře
rově a Lyséř) neobyčejná a strašlivá bouře zjasna se stala.
Nejprv třikrát strašlivě zahřmělo a potom ustavičně chvíli, asi
1/4hodiny, hřmělo, jako by bubnoval, tak sice, že se toho lidé
velmi děsili a mnozí se třásli. V tom beze všeho deště u vsi
Stratova na panství lyském na jednu louku, kdež sekáči otavu3)
sekali, mezi ně spadl kámen s oblohy, an[i] na to hledí &velmi
se zděsili, však žádného netrefil. Ten když do vsi přinesli a jej
vážili. měl něco přes 5 liber tíže; druhý takový také spadl
6 lib[er] těžký a třetí 3 lib[ry] těžký na polích u té vsi.
Z toho, jenž u Stratova spadl a od lidí roztlučen i sem
tam po kousku roznesen4) byl, i já kousek [j]sem dostal; jest
velmi tvrdý, pomodralý a jako k nějaké rudě podobný, však
pro tu tvrdost dá se kousati a v zubech rozdrobiti, ale jest
beze

vší chuti.—"')

Zde v Milčicích v tuž chvílí také tak neobyčejně zahřmělo
a potom zdálo se, jako by tam v obloze bubnoval. Odkudkoliv
kdo přichází, každý mluví stejně a všudy se zdálo, jako by nad
hlavami to hřmění bylo. Pane Bože, račiž to na dobré obrátiti!
[145] Z novin N: 36 dne 3. září. V Konstantinopoli dne
31. července bouřka ve vojsku i v lidu strhla se původem [Mu
stafy] Bairaktara, baši z Ruščuku, kterýž vtrhnuys) do serailu
aneb dvora tureckého, svrhl s císařství Mustafu Ctvrtého a chtěl
pomoci Selimovi Třetimu, jenž byl roku 1807 dne 28. máje
s trůnu svržen a při Mustafovi v serailu zůstával a jej cvičili)
Stalo se pak, když Selima v paláci vyhledával, nalezl ho za
mordovaného, z čehož prý 8) se všickni Turci a celé město za
rmoutilo. A tak svrhšeg) živého, dosaditi chtěli toho, an byl
mrtvý. Protož vyhlásili posledního, jen toho jediného, potomka
mocnářů tureckých Mahmuda, syna Mustafova, kterýž také 14
měsíců se starým Selimem v serailu zavřen byl a od něho se
cvičil. Stalo se to dne 28. červencem)
Dne 8. září v Sadské, a sice u kapličky na té obci mezi
stromy 11) tam vysázenými, ponejprv se to nové exercírování se
zbraní stalo ráno v 7 hodin.
1) R: Ossetim . . ..Erdteple
Lisy.

. z Gasna.

— 2) R: Sobothu . . . z Poledne . . .

——a) R: Lisskem . . . Wottawu

. . . z Oblohy . . .

netco ps — *) R: roznessen. .knegake. — 5) Ve sbírkách Národního
musea jsou 2 kusy ve váze 596 a 578 gramů. — ') R: Odkud ko
lyw. . . Konsstantinopoly.
Rusčuku . . . wtrhna . . . z trůnu. -—
") Str. 40. — a) R: re.g —' 0) R: swrhnauce . . . dosatiti . . Mach
muda ——10) Mahmúd ll. vládl 1808—1839. — ") R: w Sadsky.

mezy stromami.
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[146] Dne 4. září, v neděli, přijela komisi do vsi Stratova,
pan krajský komisař,1) pan knihovníz) a řiditel panství lyského3)
a pan justiciář Prášil4) z Lysé 5) a tu prohlédli všecka 6) ta místa,
kde ty kameny spadly, a od tří 7) letitých sousedů přísahu při
jali, ač pak více lidu chtělo přísahat, obzvláště i na to, že vtom
hřmění, jenž bylo, jako by bubnoval, slyšeli taky v obloze mu
ziku, pískání a troubení. Dva celé kameny, jeden 6 lib[er] a druhý
3 lib[ry] těžký, vzali ti páni do Lysé ls) a odtud snad dále je
poslali. Z toho prvního kamena ten kousek, který jsem já hned
toho 4. dne září taky dostal, poslal [j]sem dnes, 19. října, do
Českých 9) Budějovic tamnímu kapltolnimu panu děkanu, panu
Josefovi Pingasovi.
V měsíci říjnu vláhy polní bylo dosti, pěkné setí, ale zrno
obilné všudy vycházelo řídce a po zemi se nerozkládalo, jako
jindy bývá. Pastvy dobytčí všudy jest dosti na obcích ina
polích, kde zasito není.
Dne 6. října, v čtvrtek, přijal plaňanskou faru k duchov
nimu řízeni velebný v Kristu otec, pan Petr Kvítek, farář poří
čanský, jenž tam byl čtvrtý,10) a spolu vikářem okršlku kolín
ského učiněn.“)
Jeho knížecí Milost p, p. arcibiskup pražský 12) Vilím Flo
rentin Fridrich, rozené kníže Salm-Salm, udělal v Plaňanech
ustavičný decanatus, t. j. děkanství, an prve -J-pan Skřivánek
jen titulárním děkanem byl.13)
Okolo svátku s[v]. Havla pšenice měla 14 a někde 15 zl.,
žito 13 zl. 15 kr., ječmen 8 zl. 30, kr., — N.B. páni dávali za
rovnou míru 8 zl., — oves 6 zl. 30 kr., zemčatau) 3 zl.
Od 1. října naše poděbradské pivo šenkuje se za 9 kr.
máz, an prv bylo za půl osma krej[carů].15)
1) R: Při krajském úřadě v Mladé Boleslavi byli r. 1808 tři krajští
komisaři: 1. Josef Reichenbach, 2. Frant Fritsch a 3. Dominik Joanelly
zFrlebel.
Jankova.
Komissi.Prášil Komissař.
R:R:P. Lísskeho
Buchalter.. .—. za)Lissy.
Josef
— R:
4) Václav
(Praschil). —_*) 5)
— “) R: wssecky ty Mjsta. — 7) R: od třech . .Obzlásstně.
.Mu
syku. -—")R: do Lissy. — “) R: Cžechských.
Pinkassowi. — 10)
Duchovní správa v Poříčanech znovuzřízena r. 1754 a prvofarářem byl
František Sal. Budil, syn stavitele nového chrámu poříčanského Tomáše
Vojtěcha Budila. Po smrti faráře Budila r. 1772 nastoupil Josef Vojtěch
Sperling, jenž r. 1781 odešel do Tuklat. Třetím farářem byl Matyáš
Arkadíus Svoboda, jenž zvolen byv r. 1790 za kanovníka u sv. Víta
v Praze, resignoval na tu hodnost a zůstal v Poříčanech do své smrti
r. 1799. Viz o něm \! Pam. ll- 2, str. 159. Po něm, tedy čtvrtý, byl Petr
Kvítek do r. 1808 a po něm Václav Šimek, jenž zemřel tam r. 1813.
Kvítek zůstal v Plaňanech jen do r. 18ll, kdy odešel za faráře do
Uhříněvsi & tam r. 1816 zemřel. — 11) Omyl. Po děkanovi Skřivánkovi

stal se arcib. vikářem (vikariátu kolínského) Leander Nevrátil, děkan
v Dobřichově, jenž byl do té dob prvním vikariátním sekretářem. —
") R: Knjžetcý . . . Arcy Biskup rahský . .. Florentýn. — 13)Str. 99.
— 1') R: Erdteple . . . ijo
. . . Mass. — 15) Ceny piva viz Pam.
lil-3, str. 21 a 66; IV, str. 40 a 181.
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[147] Z novin numero 43,22. řijna. Stavové království uher
ského na svém zemském sněmu ustanovili předně 50000 lidu
pěchoty a 30000 lidu jízdného držeti ustavičně a k tomu 36000
v reservu _ v záloze — ve třech dílích držeti a své všecky
regimenty z té zálohy dosazovati. A to Uhři učinili na ten způ
sob, jako se v jiných dědičných zemich ten zemoobranný lid
shromažďuje. 1)
_ Z Erfurtu 28. září. Dne 27. září císař Alexander ruský
a císař Napoleon francou[z]ský do Erfurtu přijeli, tolikéž přijeli
tam králové od Napoleona nedávno udělaní, totiž král west
falský, král wíirttemberský a král bavorský, též veliké kníže
Konstantin, syn císaře ruského, též vévoda z Výmaru 2) a kníže
primas říšskýf') Co se tam vyjedná, to čas ukáže.
Z Konsiantinopole 17. září. Veliký vezír Mustafa Bairaktar
má to štěstí, že se mu více poslušenstvi koná, nežli kdy samým
císařům. On janičáry jejich starodávní svévolnosti zbavil a řídí
všecko na způsob evropskýň) křesťanský, a dost malou ne
pod[d]alost tresce smrtí, bud on kdo buď. Nový císař Mahmud,
kterému on na trůn pomohl, má v něm své zalíbení a všickni
moudří Turci, ouředlníci, bašové i taky mnozí janičáři schvalují
jeho řízení a mají z toho potěšení a pokoj ve všem lidstvu stojí.
[148] Z Terstu ]. řijna. Dne 29. září počalo zde moře ne
obyčejně bouřiti při velikém dešti a to“ se dálo i dne 30. téhož.
Přišli na zkázu 4 velicí korábové kupečtí a dvě lodi5) utonuly.
Z lidí zahynulo jen jeden muž a jedna žena, ale mnoho lidí
se potlouklo, že sotva k zdraví a živobytí přijdou. A škody se
počítá — na zboží jen — na 200.000 zlat[ých].
Na začátku listopadu časy byly pěkné a zem po těch vlá
hách začínala tuhnouti a tut ozimní osení zhoustlo.
Okolo svátku s[v]. Martina obilní cena byla: Pšenice 14
zl., žito 13 zl., ječmen 8 zl. 36 kr., oves 6 zl.

26. října na sadskou faru přišel zase nový pan kaplan Petr
jakoubek, rodič z Nového Města, v kraji hradeckém ležícího. 6)
1) R: Zemmo Obranný . . . schromažduge. — *) R :Karel August,
vévoda Sasko—Výmarský,vládl r. 1758—1828. R: Westfalský . . . Wirten
bergský . . . Konsstantýn . .. Wegwoda z Wegmaru . . . Ržjsský. — a)

Karel Theodor Dalberg, poslední kurfirst arcibiskup mohučský, za přil
nutí k Napoleonovi obdržel onen titul, jak Vk piše; byl pak arcibisku
pem v Řezně. — *)R: Konsstantynopole. .Evropegský.. ..Machmud
— “) R: 2 Triestu . . . skázu .
dwě lode — “) R: V jelínkově„ Sad
ské“ o něm napsáno: „Petr jakoubek byl ěkaplanem (v Sadské) od 1808
do února 1812, ze školy josefínské, velebitel filosofie. Starý proslulý
Milčický František Vavák přišel s ním při jakési příležitosti v Třebe
stovicích do sporu, háje stanovisko víry, utržil však ctihodný ten kmet
(dle svědectví jana Vaváka, 901etého kmeta a příbuzného onoho), od
kněze mladíka políček! Stalo se to prý ve dvorci „Na lukách“ zvané.
jakoubkovi připisovali zde autorství národní písně „Když zde o samotě
sedím & se soužím“, čemuž ovšem samota zdejší by svědčila“
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V polovici listopadu přišel vypsaný magacín na rok 1809
a sice celá země má dáti peněžité 2,459.296 zl. 1/2 kr., to jest

dva miliony.4 krát sto padesáte devět tisíc dvě stě devadesát
šest zlatých a 1/2 krejcaru, a to sice na místě odvodu 478.300
1/2 měřice žita a 590.204 měř. ovsa. Z toho,na panství podě
bradské vypadá na gruntovníky kontribuční 16671 zl. 13 kr.,
na panské grunty 5839 zl. 18 [kr]. Samotná Sadská, jenž 16. tý
díl gruntů kontrlibučnichl má, 1042 zl. a naše ves Milčice . . .1)

[149] Dne 20.1istop[adu] dostal [j]sem psaní z Hradce
Králové od veleb. pána pátera Františka Švendy, bývalého je—
suity, s přiloženým kázáním psaným, které on sám letos dne
8. září, na den Narození Panny Marie, v městečku Mnichovi—
cích kázal, kdež tamního p. faráře 2) Norberta Lerneta za prv
ního tamního děkana ohlašoval a při tom starožitné památky
mníchovické městečka i kostela předočnilř) V tom městečku
již ustavičně děkanství u císaře vyžádal a obdržel kníže Karel
Maria z Khevenhiillerf) dědičný pán na Komorním Hrádku, na
jehožto panství to městečko leží, 1. P. 1807 dne 3. září.
Dne 20. října syn můj Vojtěch Vavák, cestní pikér aneb
dohledač v Bystřici na lineckés) silnici zůstávající, učiněn byl
od slav[ného] zemského gubernium cestním komisařem a by
dliště jest mu ukázáno v městě Chomutově. NB. To pro vás,
mé děti, píši. ještě v ten den 20. října pan administrátor a gu
berniální rada Beierwecks) mně to volení napsal svou ru
kou a já takové dne 21. téhož jsem obdržel, dříve nežli syn
ten můj.
„ Pamět obz[v]láštní. Dostav 7) v těchto dnech III.tí díl „Učené
Cechye“, kterou pan jan Rulík, měšťan pražský, vydává, čtu
tam s) a zde přisazuji, že dne 19. června 9) tohoto 1808. roku
důstojný p. jan Rychlovský, kanovník hradopražský, rodič ze
vsi Poniklé 10)na panství jilemnickém, učiněn jest biskupem ter
m[i]enským a sufraga'nem pražským, [159] též doktorem theo
logie. 11) Hle, nejen před lety, ale i za dnů naších z daru a mi
losti Boží biskupy v vesnicích rozené vidíme. Nedávno umřel
1) Nedopsáno. R: Contr. -— 2) Od r. 1805. R: jezuity . . Mnicho
wicych . . . Lernetta. — 3) V děkanském archívu nic otom není a pa
mětní kniha začíná až rokem 1833. (Sdělil vd. p. Frant. Kahoun, děkan
v Mnichovicích.) — *) Khevenhůller-Metsch. R: Khevenhíller. — 5) R:
Píkeur . . . Linecky . . . Komíssařem. — ') R: Bajerweck. — 1) R: Do
stawsse . . . Prahský. — a) O Ruiíkově spisku „Učená Čech a“ viz
Pam. Ill-4, str. 95. Zde je míněno „Nawrženj třetj“ z r. 1808.
Rych
lovském je tam na str. 22. a 29. ——“) 7. dubna. (Biskupské svěcení

Rychlovského vykonal arcibiskup Salm-Salm v kostele karmelitánek na
Hradčanech u sv. Benedikta za přísluhy dvou benediktinských opatů.
Viz PO čís. 74.) — 10) Narodil se v Poníklé 24.vprosínce 1752. R:
Hrado Prahský . . . ze Wsy Poníkleho . .. Sufraganem Prah: . . .
Theologiae. — 11) Na doktora bohosloví promonován r. 1807 (dle Ru
líka 7. dubna 1808).
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v Litoměřicích biskup 1) ze vsi Kónigswalduz) v témž kraji zro
zený, o němž [j]sem v prvních svých 3) spisích napsal, *) a nyní
zase jeden jest.
Pamět z novin vzatá.5) Dne 8. listop[adu] u večer na panství
kopidlenském v revíru kněžickém tamní p. foršt Frant. Smolík,
když večeřel, od nějakého “) nešlechetníka zastřelen býti měl;
vyšla rána oknem a kulka jemu skrze krk právě v prostředku
prošla a ten bezbožník utekl. Přiříká se tisíc zlatých tomu,
jenž by toho mordýře dodal aneb jen nějak prohlásil, jméno
jeho že bude při tom zatajeno. Ten foršt ale při živobytí jest
zachován.
Z psani z Budějovic Českých mně poslaněho.7) V noci
před dnem 22. listop[adu] v Doudlebách, 2 míle od Budějovic,
blíž Krumlova, kdež se od starodávna vynachází přestarožitný
obraz a zázračný Panny Marie, kdež i já také, jenž toto píši,
roku 1796 byl jsem, s) do kostela farního s[v]. Vincencía mu
čedlníka, kde ten obraz se ctí, loupežníci se dostali a v něm
jak v tabernaculum z oltáře, tak v sakristii v skrýšig) vše, co
od zlata, stříbra bylo, i drahé prýmy z ornátů pobrali a přes
2200 a několik zlatých škody učinili. [151]jest tam farář a spolu
vícarius p. Hynek Nedbal, znamenitý kazatel a ozdoba toho
všeho vikářstvi, a ten velikým zármutkem snad život se smrtí
prOměni.10)

Po tom bezbožnémn) skutku za několik dní zase v kraji
prácheňském na panství Bischofteinitz,česky Horšovský Týn,")
v městečku Staňkově loupežníci v noci na tamního faráře se
dobyvše, nejen všecko, co se jim libilo, vzali, ale i toho p. fa
ráře, jenž se Hynek Steinbach jmenoval, ukrutně zamordovališa)
Toho měsíce listopadu vyšel na světlo přetištěný jeden
díl Kancionálu a sice sváteční, vydaný a složený někdy „od
Šimona Lomnického z Budče, 14) bývalého sedláka ve vsi Se
větíně na panství krumlovském. v kraji nyni budějovském, v kte,
réžto vesnici já, jenž toto píši, třikráte na poledne jsem byl,
,) Ferdinand Kindermann rytíř ze Schulsteinu, narozený v Libou
chovci (Koniswald) 27. září 1740, zemřel v Litoměřicích 25. května
1801. — ') R: ne gen . . . Lithoměřicych . . . Kenigswaldy. — a) R: mých
Spissych. — ') Pam. Il-2, str. 163; lil-1, str. 110; 111-4,str. 14. — s)
V Nov (ani v PO) o tom není. — “) R: negakeho . . . negak. — ") R:
Jistě od kapitulního děkana Pingasa. R: Cžechských. — 3) Pam. III-2,
str. 53. — “) R: w skregssi. — ") Catalogus clerl na rok 1810 ještě
jej uvádí. — 11) R: bezbožnym . . . Práchínskem. — ") R: Bischof
teinic, český Moldavo Tegu. — 1*)Obšírnější zprávu o vraždě té viz
v dodatcích. — ") K Nov je připojen 1 reklamní list ze dne 29. října
1808 s nadpisem „Zpráva o kancyonálu Ssimona Lomnického z Budče“,
jenž byl původně vydán r. 1595 (pod titulem „Kancionál aneb pisně
nové historické na dni obzvláštní sváteční“) a nyní r. 1808 vyšel v pře
tisku nákladem jana Beránka v Praze („na konském trhu w Nře 838
w domě řečeněm v Palmu“) a jana Stastného, („knihaře, na starém
městě w Nře 226 bljž mince“; byl to jeho dům v Řetězové ulici se
štítem „3 divoké kachny“).
*
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když jsem do Budějovic k důstojnému panu Josefovi Pingasovi,
prv kanovníku, nyní infulovanémul) děkanu, (maje u něho svého
syna Vojtěcha Vaváka) jezdíval.
Ten statek, v němžto Šimon Lomnický býval, stojí vedle
samé hospody a ta hospoda taky témuž Simonovi patřila. On
celý svůj kancionál připsal Zbyňkovi Berkovi z Dubé, arcibiskupu
pražskémuř) a ten jsem já jednou v Praze viděl. Složil on
také více jiných písní, které již zřídka — psané jen — se na
cházejí, jakož také některé knihy sepsal, které jsem já četl.
jsou tyto: 1. Výklad 3) na otčenáš, 4) 2. Kupidova střela, 5) [152]
3. Tobolka zlatá, “) 4. Naučení pro hospodáře. 7)
Písně psané, které jsem r[oku] 1807 z Budějovic obdržel
a přepsal, jsou tyto: 1. Pohřební Petra Voka z Rožmberka,
kterou Simon k jeho iunusu složil a sám první za marami jda,
jakožto téhož pána poddaný, ale od něho i od císaře Rudolfa II.
osvobozený, zpíval.3) 2. O příjezdu Fridricha, falckrabího z Rý
nu,9) do Prahy, kteréhož sobě zbouřeni stavové čeští za krále
zvolili. 3. O korunováni téhož krále _ a skrze tu píseň po
vítězství na Bílé hoře dostal 100 ran holí a statku svého byl
zbaven, tolikéž i zdraví, tak že potom až do své smrti na
pražském mostě žebral.10) 4. 0 vítězství na Bílé hoře ——
a k té

jsem já, aby celá historie světlejší a srozumitelnější byla pro
ty, jenž o tom nikde nic nečetli, 120 veršů přidělal a tak tu
celou historii předočnil a vjiném spisu svému) zpěvovém, jenž
na celý velký list jest svázán, vypsaln)
[153] Na začátku prosince byly samé vlhké časy; dne
9. téhož mráz, 10. téhož trochu sněhu-spadlo, 11. téhož, v ne
děli 2. adventní, přibylo sněhu i mrazu a sice prudká zima.
Odtud až do soboty dne 17.0 ve dne v noci mrzlo, až do
studnic a chlívů mráz se dostával, ale větru nebylo. Dne 17.
maličká odleva se znamenala.
V ten čas obilí mělo cenu: Pšenice 15 zl. 20 i 30 kr.,
žito 14 zl., též 13 zl. 45, ječmen 8 zl. 30 kr., též 9 zl., oves
1) R: Pinšassowi . . . Infulirowanemu. — *) R: Zbinkowi . . .
Arcy Biskupu Prahskemu. — 3) Wegklad na Otče náss . . . Kupjdowa.
') V Praze 1605. — 5) V Praze 1590, opět 1606. Po této knize udělil
Rudolf Il. Lomnickému přídomek „z Budče“ & erb. — ") V Praze 1615;
po druhé ji vydal Frant. Tomsa r. 1791. — ") V Praze 1586, po druhé
1597. Kramerius ji vydal též r. 1794 a 1796. — a) Petr Vok z Rožm
berka zemřel 6. listopadu 1611 a nádherný pohřeb mu vystrojen 30.
ledna 1612. (Dle Ottova Slovníku. Vk ve Zboru písní má jiné dny.) Za
čátek písně: „Slyš smutné zpívání, ó národe český“. — “) R: Spjwal...
z Regau. — 10)Po pádu Fridrichově Lomnický (jenž hned zase obrátil
a*opěvoval vítěze) potrestán nebyl, v bídě vsak žil. 1 o ranách holi
i o žebrotě na mostě je smyšlenka. R: na Prahskem. — ") R: Spissu
memSpěwowem . . . Lýst. — ") Vk myslí tu svůj veliký sborník „Zbor
písni“ (kde jsou i všecky tu uvedené písně opsány, o nichž viz i v do
datcích), na jehož vydáni bohdá také dojde a o němž byla již častěji
zmínka, zvláště v Pam. 11-2.Poslední asi třetina stránky [152] je prázdná,
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8 zl., hrách 15 zl., zemčata 1) 4 zl. 30 kr., proso 16 zl.; sena
cent. 3 zl. 30 kr., slámy mandel 3 zl.
Na tědrý den začaly mrazy a zima ulevovati &bez větru
i sněhu tvrdost měkla.
_

Den NarozeňI Nasseho SpaslteLe CeLeg TICheg a Pos
sMoVrneg [1808]. Odtud až do Nového roku ani tvrdost pře
dešlá neměkla, ani více tvrdosti a zimy nepříbývalo. Dne 30.
prosince maličko sněhu přibylo a cesty byly velmi dobré.
Pamět obz[v]láštní. V tento rok stalo se, že město Cheb,
německy Eger, spolu se vší svou krajinou, kteréž byl na věčné
časy daroval a jako věnem odevzdal císař Rudolf I., Habsbur
ský 2) řečený, dceři své juditě a Václavovi ll.,3) králi českému,
manželu jejímu, léta Páně 1285, [154] od toho roku, ačkoliv
k zemi české světským právem patřící vždycky se mocností4)
českou řídilo a řídí, ale v způsobu duchovním pod biskupa
bamberského 5) patřilo, — tohoto pak 1808. roku z příčiny, že
krajina bamberská v říši pod mocí francouzskou zůstává a císař
německý více není a v říši nevládne, protož i ta duchovní

správa z biskupství bamberského přenesena 6)jest do arcibiskup-'
ství pražského. .A tak Eger aneb Cheb jest přivtělený ku krá
lovství českému v stavu světském 523 let a nyní v řízení du
chovním od roku 18083) Tato dějina jest velmi paměti hodná
a slavná.
'

1) R: same chhke
. . . Erdteple, ——=) R: Chéb . . . Wěnnem
. . . Habsspurgský . . . Cžechskau . . . Letha. — “) R: IV. — *) R: Cžech
ske . . . wzdícky se s Mocnosti Cžechskau. — r') R. 1802 bylo celé

biskupství bamberská sekularisováno ve prospěch Bavorska, poslední
biskup odbyt vyslužným a Chebsko bylo pod duchovní správou arci
biskupa řezenského (tehdy kníže primas arcibiskup Dalberg), jehož
jménem úřadoval tehdv (1808) „řezenský knížecí arcibiskupský komisař
a tajný rada“ Dr. Frant. Pitroff, komtur křižovnícký v Chebu. R: Bam
berskýho. — ") R: Francausskau . . . přenessená . . . Arcy Biskupstwi,
Prahskeho . . . Cžechskemu. — 1) V únoru 1808.
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[155]1) PrWňl W toM RoCe ersseL

Den

Weskrz bez WětrV, TIIChI gen [1809].
Všemohoucí Bože věčný,
ochrano, hrade bezpečný,
požehnej toho roku nám!
Budiž u všech národů znán,
vlej do nás bázeň svou 2) svatou,
zruš pýchu, vzpouru proklatou.
Osvětliž tmu v srdcích našich,
at 5 církví tvou v každých časích
tebe v pravé víře ctíme,
v tento rok pokoj uzříme, 3)

Cthňe Cžest, DÍkI CžIňÍMe [1809].
Dne 4. ledna ta příjemná mírnost zimy zase se v tvrdost
změnila, celý tento den padal sníh a při tom mrzlo. Do rána
5. téhož silný mráz i studnice zatáhl a do chlívů vešel a takž
celý ten den neupustil, an při tom slunce svítilo, kteréž jsme
neviděli od 23. prosince roku minulého.
Na den svatých Tří králův trojí byl velmi citelný a v svém
běhu silný počas, a sice sníh velmi možný, mráz velmi tvrdý
a jasnost slunečná ustavičná; však tak, že tou jasností ani mráz,
ani snih nezměkl. Na Den TřICh [!] KráLV bIL SňIh, Mráz
a CžIstá gasnost [1809].

jako svatí tři králové
v stejném smyslu šli k Betlemu,
tak ti tři mocní časové
jako by byli ve sněmu,
ani za zrno makové4)
neustoup' jeden druhému.
[156] Dne 7. ledna, v sobotu, ta tvrdost ulevila, jakož

i v neděli.

Nadpis
R: Rok
MDCCCVIlIl.
Roku
Tisycyho
teho.1)—
*) R: vtwau
. . .Pegchu
spauru.
— )R
A.fťOsmisteho
.čassychDewá
. . .

šzgřjmhe..
o ot u. .III. Králuw. — *) R: Cžassowe.

.Zrnno Mákowe . . .
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V pondělí, 9. ledna)) odvedli jsme odtud z Milčic na ma
gacín ovsa v Lysé 2) 145 m[ěřic] 7 mázl[íků] a vezli jsme jej 3)
tam přes Nymburk. Ačkoliv že Labe zamrzlo bylo, ale nesvě

řili jsme se mu, až domů s prázdným jedoucef)
Dne 10. ledna snih celý den padal, před samým večerem
slunce svítilo.
Z novin N: 1, 7. ledna. Dne 4. prosince roku minulého 18080
Francouzové dosáhli hlavní město Madrid 5) v Španělích, víc
strachem než mocí, a tut všemu tomu odporování, které pa
nělové Francouzům až potud činili, konec učiněn. Sláva špa
nělská změněna jest v bídu a převeliká mocnost v ouzkou_pod

danost.
Roku 92, 3 a 4 mohli Španělové sotně 6) nad Francouzi
vitěziti, rovně jako král pruský, saský a jiná řišská7) knížata,
ale dali se Francouzům přemluviti a chytře podvésti, až nyní
jest viděti, jak za sebou všickni pod moc francou[z]skou při

cházejí.
[157] Z novin N: 3 dne 21. ledna. jak tak minulého 1808.
roku od pana barona z Lichtensternu statistické 3) popsání ra
kouské monarchie se stalo, podle toho všecky země rakouské
monarchie obsahují v sobě 11328 kvadrátových neb čtverhran
ných mil, 790 měst, 2046 městeček, 65460 vesnic, jiných obydlí,
sídel a samotností 3,673.610.
V samém městě Vídni počítá se nyní 6935 domů a vnich
přebývá lidu, kromě vojska, 222.808 9) osob. Počet všeho lidu
v celé monarchii jest 23 miliony 965.000. Lid ten se dělívkře
stany paterého náboženství a sice: Katolíků 16,143000, nesjed
nocených Reků 2,500.000, Sjednocených Řeků 32000, lutrián
ského vyznání 250.000, kalvínského l,000.000, židů v celé
monarchii 535.000 a z těch v samé Halicii10) bydlí 30000031)
Vojska všeho se nachází 390.000 mužů, z toho jest samé
pěchoty 271.800, samé jízdy 50800, dělostřelců 14840, reservo
neb záloha 49000, nového zemoobranného lidu 250.000.
[158] Z Turek. V městě Konstantinopoli již to dobré mí
nění velikého vezíra Mustafy Bairaktara, jenžto chtěl janičáry
& všecko vojsko turecké na evropský 12) způsob předělati, do
1) Po straně v R: Magacyn. — a) R: w Lissy. — a) R: gsme ho
tam . . . Nímburk. — *) R: s Prázdnym geda. — “) R: Madr'lt, w Sspa
nielých . . . Francousum až podtud . . . změněná. — ') Sotva, ztěžka
dle Jungm. Slov.); ale Vk to zde myslí právě naopak. — ") R: glnj
žjžská . . . za ssebau. — 0) R: Statistiske . . . Monarchlae . . .
DGvadratowých . . . Mjl. — ') Opraveno dle Nov. R: 222608. —
10) R: Halicij . . . Zemmo Obranneho.

— 11) Vk si to rozpočítával

po

svém, má tu však omyly. V Nov stojí takto: „Lid ten se dělj dle ná
boženstwj w Křestany rozdjlného wyznánj a w židy; katolíků neywětssj
gest částka; nespogených starowěrců půl třetjho milionu, a rowně tolik
Helwetského wyznánj. Augsspurgského wyznánj počítá se 1 milion,
spogených starowěrců w Sedmihradské zemi 32,000, židů pak w celém
cýsařstwj 535,000, gichžto k 300,000 w Halicyi bydlj.“ — 1') R: Kon
sstantinopoly . . . Evropegsky.
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cela zničemněno jest a on sám od týchž janičárů zbouřených
tak sevřen a od jiných opuštěn byl, že v jednom stavení, kde
prach složen byl, nemoha se již déle brániti, sám ten prach
zapáliv sebe a buřičů svých mnoho set do povětří vyhodil
v noci na den 15. listop[adu] 1808. ]aničáři zase své moci do
sáhli a císaře Mahmuda v své stráži drží, který již z toho sa
mého sta'rého pokolení Osmanů sám jediný jest. Aga Soliman,
jeden Uher, jenž někdy u regimejntu]Spleny1) sloužil, bráně 2)
Bairaktara přes 3000 janičárů pobil, ale raněn jsa ustoupiti
musil.
Do dne 24. ledna mrazy a sněhy měly svou vládu a již
bylo zde vesměs přes 1/2 lokte sněhu. V ten den u večer ote

plilo se a začalo vlhnouti; dne 25. téhož od rána až do 3 hodin
s poledne pršelo, potom slunce svítilo'; do dne 26. byl zase
mráz a mrzlo pomalu celý den, navečer padal sníh.
[159] V těch dnech a k tomu všemu obilí mělo cenu: Pše
nice 15 a' 16 zl., žito 14 zl. 30 kr., ječ[men] 9 zl. 30 kr., oves
7 zl. 30 a taky 8 zl., hrách 16 zl., proso 18 zl.; zemčata3)
5 zl. a taky 6 zl., seno 4 zl., sláma 4 zl.
Dne 27. a 28. sníh valně šel pryč a se trati! a tuf po-—

vstaly veliké povodně,“ které až do posledního ledna trvaly, ale
od hor voda _. i dnes, 5. února, — ještě nejde.
Z novin N: 5 dne 4. února. Z Vídně 21. lednaf) Nový
turecký císař Mahmud Han 5) našemu nejslavnějšímu rakouskému
dvoru pod datum 9. ledna přátelský list poslal a našeho cí
saře imperátorem (padišah) po turecku jmenuje, kterýžto titul
že předešlý císař Mustafa IV. v svém listu vynechal, ten list
nebyl přijat. Latinské slovo imperator jest česky rozmnožitelf)
Do řádu leopoldinského7) komendatorního kříže“) (den se
nejmenuje)9) v Vídni s velikou slavností byli mnozí páni ze
všech dědičných zemí přijati, z nichžto já zde jen naše Čechy
a Moravany píši: 1. Vincenc hrabě Schraltenbach, kníže a biskup
v Brně.“) 2. Vojtěch hrabě Klebelsberg,“) tejná rada a nejvyšší
zemský maršálek v echách. 3. Dismas hrabě Dietrichstein,
taj[ný] rada. 4. josef hrabě Vratislav z Mitrovic, taj[ný] rada.
[160] 5. Petr hrabě Bliímegen, president při dckách 12)zevmských
v Moravě. 6._lanProkop hrabě Schaffgotsche,13) biskup v Ceskych
*) Gabriel svob. pán Spleny-Mihaldy, podmaršálek, býval majitelem
uherského byl
pěšího
plukumajitelem
čís. 51. Michael
svob.
p. Splenymaršálek,
druhým
husarského
pluku
čís. 2. -Mihaldy,Mpod
— a)R Mach—

muda
.Ossmanu . . .branice. — “) R: 2 Poledne . .Erdteple.
atut. — ') R: 21. jan. — 5) R: Machmud Hán . . .Padissach.
.Mu
staffa. — “) Omyl. Značí velitel, vojevůdce, pak čestný název římských
císařů. —- ") Leopoldský řád založil císař František ll. r. 1808 na pa

mátku svého otce Leopolda II. R: Leopoldýnskeho. -- a) T. j.velký
kříž komturní obdrželi. — 9) Dle Nov čis. 4 byla slavnost ta dne 8. ledna.
— 10) R: Hrábe Ssratenbach . . . Brnně. — „) R: Kleberssperk.

radda, a Neywisssj.

Ditrichsstein . . .Radda [tak pravidelně, dále

neznamenám]. — ") Deskách (starý tvar). R: Blumegen. —")R: Ssaf—

goč. . .eThad áš.
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Budějovicích. 7. Tadeáš hrabě Trautman[n]sdorf, biskup v Hradci
Králové. 8. ]an hrabě Klenau (někdy se psalo z K1enoveho)1)
9. Antoň baron Zach. 2)
Opět z novin N: 4, 28. ledna. N.B. Tito měli dříve býti
napsání, ale že N: 4 nepřišlo až po numeru pátémf') protož
jsou psání posléze: 1. Vilím Florentín Fridrich rozené říšské
kníže Salm-Salm, arcibiskup pražskýfi) 2. Leopold Krakovský
hrab[ě] z Kolovrat, rytíř zlatého rouna. 3. Karel hrabě Schaff

v

svobrebni
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gottschef') rytíř z[latého] r[ouna], nyni dvorský hofmistr. 4. ja
rolím 6) Colloredo, kníže a ar[ci]biskup solnohradský. 7)5. Zikmund
hrabě Hohenwart, ar[ci]biskup vídeňský. 6. Jan hrabě Mitrovský,
president apelací v Moravě.
1) Správně z Klenové, Klenovští z Janovic. Týž byl tehdy pod
maršálkem a divisním velitelem v Praze. — 2) Antonín svob. pán lach,
polní podmaršálek a majitel českého (chrudimského) pěšího pluku čís. 15,
byl tehdy vojenským guvernérem v Terstu. — a) R: napsanj. .pátým
. . psani posleze. — 4) R: Florentyn . . Ržjsske . . Prahský. —

5) R: Ssafgots.
— 6) jeronym. — ")R :Kolloredo.
Zigmund.
.A.ppelacy

. .Salcpurský . .
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N.B. Zase z novin N: 6, 11. února. 7. Jan Josef Erben,
dvorská rada; N. B. ten býval na Zbiroze zde v Čechách di
rektorem, potom císař[ských] panství administrátorem, roku
17961) dostal se do Vídně, jest můj známý. 8. Jan Kučera,
obršt a jenerál-adjutant J. C. M. 9. Josef Krtička, gubern. rada
a c. k. fiskusř) 10. Mílo Gríin, opat řádu premonstr[átského]
na Strahově neb Sionu. 11. Hrabě Deym. 12. Křišfan hrab[ě]
Clam—Gallas.3) 13. František Gerstner, profesor matematiky
v Praze. 14. Jan Scherer,4) profesor na vyso[kých] školách
v Vídni. 15. Ondřej Steiner, 5) pražský purkmistr. 6) Všech osob
tim řádem poctěno bylo z celé monarchie v počtu 50 ato
dne 8. ledna. Z nich jest zde napsaných Cechů 20 a tři ne
patří do Čech.
[161] Ještě z novin N: 4. Císař francou[z]ský v Španělích
vyměřil budoucí roční plat kněžím a sice mnichům, jenž vklá-__
šteřích bývali, na jednoho 3000 reálů, na faráře 2400 reálů

a to od 4. prosin[ce] 1808. N.B. jeden španělský reál má naši
mince 18 krej[carů], 8 reálů činí jeden piastr7) aneb na naši
mincí 2 zl. 24 kr. A tak 3000 reálů učiní 896 zl.
Ještě z novin N: 4 pěkná pamět. V Berlíně vyšel spis
o povstání, vzrůstu & zkáze pruské monarchie, z něhož jest
toto vybráno: Roku 1415 první kurfiršt braniborskýs) a kníže
pruský měl v svém držení a panství 355 čtverhranných aneb
kvadrátových mil; 355. R. 1598 kurfiršt Jan Jiří měl 642. [R.]
1619 kurf[irst] Jan Zikmund 1447. [R.] 1688 kur]first] Fridrich
Vilím, příjmim 9) Veliký, 2042. Nyní za panování 5 králů, kteří
až posud byli: R. 1701 Fridrich I., jenž sám sobě korunu na
hlavu postavil z lásky a přízně Leopolda l., císaře, a umřel
r. 1713 bez rozmnožení monarchie, zůstává tehdy 2042 kvadr.
mil. R. 1713 syn jeho Fridrich Vilím ]. nabyl díl od švédských 10)
Pomořan spolu s městem Štětínem: do r. 1740 [mil] 2197. R.
1740 Fridrich Vilím II. s dosáhnutím Slez[s]ka a dílu Polska
rozmnožil do r. 1786 na 3549 [mil]. Od r. 1786 Fridrich Vi
lím III. s druhým rozdělením Polska do roku 1797 zanechal
5525 [mil]. Nynějším) král Fridrich Vílim lV. měl před bitvou
u Jenny a do r. 1806 dne 14. října 6180D mil a přes 10 mi
lionů poddaných; nyní od pokoje v Tilsitu má 2954 a tak ztratil

3263

mil _ a to přes polovic více o 136 mil.

1) R: 1793. (Pam. Il-2, str. 46, 78.) — ') R: Dirrektorem . . .
Guwer: Radda . . . Fisskus . . . Grjn. ——') R: De m . . . Křjsstán

. . . Klám Gallass. — ') R: Professor Mathem: . . . serer Professor
na Wisso. — 5) R: Sstainer Prahský Purgmjstr. — “) Tito poslední
(v 6. čís. Nov) obdrželi malý kříž rytířský. — 7) R i Nov: Piaster. —
“) R: skáze . . . Monarchiaev. . . Brandeb: . . . f_itherhraných
aneb
Qvadrátowých. — a) R: Zigmund . . . přjngn . . . podsud. — '_“)R:
Ssvvegských.

stratil.

— 11) Nov čís. 4. Další opět z čís. 6. R: NJněgSSJ . . .

Rok 1809.

123

[162] Z Augšpurku 17. ledna. ]el tudy z Vídně do Paříže

jeho Osvíc[enost] kníže uherské Eszterhazyš)
Z Paříže 20. ledna. Armáda řrancou[z]ská rýnskéhoz) spolku
jest prý silná 120.000 mužů. K tomuto spolku král bavorský
dává 30000 mužů, k[rál] westfalský 25000, k[rál] saský 20000,
kr[ál] wůrttemberský 12000.

jaká to proměna!
Z knížat jsou králové,
však žádný moc nemá,
co prv měl takové.
Císař franc[ouzský] má prý 3) svůj byt v Španělích v klá
šteře panenském Tordesillas4) jménem, kde _lohanna, Ferdi
nanda, krále španěl[ského], dcera a císaře Karla V. matka,
umřela. Tam téhož kláštera abatyše 75 [let] stará a která ce—
lých 10 let ani na krok z kláštera nevyšla, srdnatě a směle
pry 5) s císařem mluvila.

Z Švýcara) 17. ledna. Tam podivné vidění, strach ahrůza,
zvlášť pod velkými vrchy přebývá, ktere ") se sesýpaií a stavení
i lidi a dobytky zařícuji.
Z Vídně 18. ledna. Dle pilného celoročního popisování od
]. listop[adu] r. 1807 do posledního října r. 1808 v tom městě
jest spotřebováno a stráveno: 72695 volů, 2113 krav, 2183
velkých, 82374 malých telat, 134.427 beranů, 55083 ovec, 45689
velkých, 30261 prostřed[ních], 20486 ročních sviní,3) 7723 se
lat, 1193 cent. 45 lib[er] masa uzeného, 32736 [centnýřů] 68
[liber] loje; 671.058 věder 12 mázů vina rakou[ského]. 47267
[věder] 3 [mázy] uherského, 1943 [věder] 11 [mázů] cizozem
ského, 606.596 věd[er] 39 mázů piva; 459.404 cent. 591ib[er]
bílé mouky, 348.865 [cent.] 8 [liber] černé mouky, [163] 12955
cent. 62 lib[er] krupice, 7578 bochníků chleba, 58029 měřic
polního vaření, 395.824 měř[ic] pšenice, 116.987 žita, 801.157
ječmenať) 851.157 ovsa; 22975 vozů sena, l,361.596 otepí
slámy, 260.268 sáhů dříví, 156.228 cent[nýřů] kamen[n]ého uhlí.
PopeLeCžňII StřeDa MIěLa PatnáCtI Vnor [1809].
Tohoto měsíce února vojenském) regimenty ze svých sat
novišť dílem k Chebu a dilem k hranicím bavorským maršíro
1) Kníže Mikuláš Eszterhazy, tehdy podmaršálek, kapitán uherské
šlechtické tělesné gardy císařovy ve Vídni a diplomat. R: Esterhasi. —
') R: Regnskeho . . . Wirtenbergský . . . proměnná. — 3) R: preg. —
') Město v provincii valladolidské. R: Pannenskem Tordessilli . . .

dcéra. — 5) R: Abatisse.

.preg. -— ') R: z stegcar

— ") R: kteří se se segpagi.

Sélat.

ásu

.zařicugj ...celo

Másu ija.

. . . wzlásst.

ročnjho. ——a) R: Swjn

— ') O pšenici, žitu a iečmenu

však v Nov psáno takto: „395324 měř. pssenice a žita, 116987 měř.
gečmena, 851157 měř. owsa. “ — “') R: Wogenský . . . Stanoszst . . .
Wegwody Ranier.
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valy. Regiment vévody Rainer1)z kraje kouřimského odešel
dne 22. února.
Dne 25. téhož šel celý regiment Frelich z kraje čáslavské
ho; zde byla ] kompanie 230 mužů silná, jménem Ackelshau—
sen, 2) u mne a) bylo 23 mužů. N.B. Jenerál tohoto regimentu
Frelich,4) když byl u regimentu Colloredo 5) hejtmanem v kraji
chrudimskémG) a chodívaly české regimenty ku Praze do le
žení, 7) on se svou kompanií zde v Milčicích a sám u mne na
odpočinkus) třikrát byl. Byl pán velmi dobrý a příjemný pro
vojáky i pro hospodáře.
[164] Z novin N: 7. Císař francou[z]ský dne 23. ledna ze
Španěl do Paříže přijel. Dne 25. téhož náš legát rakouský,
hrabě Metternich, představil mu nového legáta knížete Es[z]ter
hazy uherského 9) a ruský vyslanec neb legát také nového le
gáta knížete Kurakina.10)
Král pruský spolu s královnou dne 7. ledna do Petrova
k ruskému císaři přijel. Z prvního místa ruského, z Pol[j]anky,
jenž hraničné jest, až do Petrova činí 820 verštů ruských, což
jest 117 německých mil, a tu cestu v 39 stavuňkách 11)vykonali.
Dne 26. února, v neděli 2. postní, 13 osob odtud z Milčic
k zemoobraně (německy Landwehr říkají) do Poděbrad a odtud
hned bez všeho prohlížení do Chlumce na noc a dále do Jo
sefovalz) neb Plesu odešli. Dřive pak 3 osoby a dne 27. jeden
a tak všech 17 lidí, s nimiž také odjel pan fišmistrla) jakožto
hejtman a ostatní p. p. písaři, jenž se k tomu za oficíry sami
dobrovolně byli dali. Všech jich z panství šlo 306 osob.
Dne 3. března zase koně do Jičína k odvodu se vedli
a toho dne zde zase 1 kompanie granátníkůu) od regimen[tu]
Reuss,15) jdoucí z Litoměřic do Kolína, nocovala.
1) Arcivévoda Rainer Josef byl od r. 1801 majitelem českého pě
šího pluku čís. 11 se štábem v Praze. Druhý majitel od téhož roku byl
polní podmaršálek hrabě Vincenc Kolovrat Liebsteinský, tehdy (r. 1809)
velící generál v Sedmihradsku. Před arcivévodou Rainerem byl majite
lem pluku Michael hrabě Wallis. Vojáci měli výložky růžové (rosenroth)
a bílé knoflíky. (Viz Pam. l-l, str. 32, kdež v pozn. 5. místo „do r.
1779“ čti: do r. 1799.) — *) Hejtman Benedikt baron Ackelshausen.
R: Compagniae . . . Ertshausen. — 3) R: vmně. — *) Pam. IV, str. 170.

— 5) Václav hrabě Colloredo-Waldsee, polní zbrojmistr a president
dvorní rady válečné, byl od r. 1784 majitelem moravského pěšího pluku
čís. 56 se štábem v Těšíně a Josef hrabě Colloredo-Waldsee, maršálek
a generální ředitel dělostřelectva, byl majitelem moravsko-slezského
pluku pěšího čis. 57 se štábem v Litomyšli. Vk snad myslí pluk čis. 56.
— “) R: Frólich . . . Chrudimskym. — ") R: do Lógru . .. Compágnij.
— “) R: vmně na Rosstaku lll.krát. — “) Str. 123. — 10)Alex. Borisovič
Kurakin. — n) l v Nov tak. — 1=)R: k Zemmo Obranně . . . do Jozeff
sstattu, neb Plessu. — "') Pam. IV, str. 5. — “) R: Gjtčina . . . Compag:
Granadiru . . . Raiss . . . Lithoměric. — 15) Podmaršálek Jindřich XV.
kníže z Reuss-Plauen (Plavno) byl od r. 1801 majitelem českého pěšího
pluku čís. 17 se štábem v Litoměřicích. Vojáci měli výložky světlohnědé
a knoflíky bile.
,
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Dne 7. toho regiment Lindenau, někdy Laudon,1) z Brna
tudy maršíroval; zde opět jedna kompanie a s ní obrštlajtnant
i hejtmana 21ajtnanti zde nocovali. Do rána přišlo psaní, aby
ne již na Prahu, ale k Táboru táhli, atak se stalo.
[165] Z novin N: 8, 25. února. P. p. stavové čeští, dne
3l. řijna r. 1808 na sněmu sedící, na žádost císaře a krále na
šeho vyrčený postulát 1,500.000 zlatých, to jest jeden milion
a pětkrát sto tisíc, bez všeho rozmýšlování ochotně k vojenské
pohebě dán se uvohh.
Kníže Karel z Schwarzenberku, 2) nynější u ruského dvora
vyslanec (legát), dosáhl odj. M. C. rouno zlaté a tím rytířstvím
poctěn jest.
Mezi Angličany 3) aTurkem

'
dne 5. ledna učiněn jest pokoj
a u pevnosti Dardanel naproti Konstantinopoli od obojí strany

skrze sphnnnocněné podepsán, což prýjest ve všech poruch
tureckých ihned oznámeno, aby kupectví svobodně jíti mohlo.
Z novin N: 9, 4. března. Vydává se od arciknížete Karla
laskavo-zvoucí list pro ten zemoobranný4) lid v Cechách a M0
ravě, aby se do batalionů shromažďovali, a bude-li potřeba
obrany, aby tak jako někdy předkové lásku k vlasti a pánu
země, též sílu a srdnatost neb zmužilost svou a při tom stálou
věrnost ukázali. jest pak začátek toho listu aneb titul tento:
[166] „My Karel Ludvik, královský uherský a český 5) princ
etc. etc., arcikníže rakouské.“ Pří konci jest podpis: „Arcikníže
Karel, jeneralissimus.“
B. Když dne 1. března tyto listy v Praze na rathouzich
& nárožních domech (jak tam obyčej) přidělávané byly, mnozí
sprostí čtenáři z nerozumu svého začali rozhlašovati, že arci
kníže Karel jest již českým králem vyhlášen, myslíce,“) že to
snad samé dosti jest krále vyhlásiti. Mnohým venkovským spro
stákům na jejich mlýn 7) pražští blázni přidávali vody. Ti při
jevšes) domů veřejně to hlásali i věřili; až list po zemi se roz
cházel, tut se vidělo a vidí, jak udělaný jest.
Zase pak tu ve vesnicích __ styďte se, měšťané, že itaky
1) Karel z Lindenau, podmaršálek, byl od r. 1803 majitelem mo
ravského pěšího pluku čís. 29 se štábem tehdy (v míru) v Brně. Vojáci
měli modravé (bleichblau) výložky a bílé knoflíky. Předtím byl majite
lem pluku toho od r. 1760 Gideon Arnošt svob. pán Laudon, polní
maršál a zbrojmistr, od r. 1791 polní podmaršálek a zbrojmistr Olivier
Remigíus hrabě Wallis; od r. 1799 do 1803 bylo majitelství pluku ne
kobsazeno. R: Laudhon . . . Brnna . . . Kompagniae

. . . Obrsst Leite—

nant . . . Leitenanti . . . né giž. - 2) Generál jízdy, diplomat, po ná
vratu z Petrohradu vyslanec u dvora Napoleonova, od r. 1800 majitel
hulánského pluku čís. 2. R: starcenbergku,
njněgssi. — =*)R: Engli
čany . . . Dardanellu . . . na proti Konsstantinopoly . . . y hned. —
4) R: Zemmo Obranný . . . Pattalionu schromážďowaly
O.branny

Zmůžilost. — 5)R Lýstu .. . Mý.
jenerálissimus. (Novz My. .Cžeský.

.Cžechský.
přij koncy.
.Generalisšiinus) — R:

Cžechskym . . .Myslege. — ) R: Mlegn, Prahsstj. — s) R: Tij přige
dauc . . . lýst.
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v městech 1) tak hloupě a neotesaně tomu listu rozumíte a jeho
pravý, upřímný a prá[vě] zemo- otcovský smysl jináč převra
cítel, — a to obz[v]láště nekatolíci, jímžto nikdy ani mastno.
ani slano není a již jako dědičné to mají vždy 2) každé nařízení
tupití a převraceti, což divu není, poněvadž i samé Písmo svaté
dle svých smyslů převracují a melou; tak [j]sou vždy jejich
první počátečníci činili a ti zdejší čeští Odpadlíci již od r. 17813)
tak až dosavad činí.
[167] Krátké vypsání hory Etny v Sicílii. Hora Etna jest
v Sicílii nejvy[š]ší vrch, ustavičně ohněm hořící. Staří říkali Pe
kelný komín,*) že z pekla [!] ten oheň a ohnivá láva vychází.
Výška5) toho vrchu jest skrz zemoměřiče uznaná na 50000
kroků a v okrouhlosti má 100.000 kroků. Častokrát vyhazuje
ze sebe oheň a ohnivou lávu, jako by řeka ohnivá tekla, čímž
pálí daleko a široko všecko napořád, města, vesnice a cokoliv
jiného jest. ltem kamení od několik cent[nýřů] tíže vyhazuje a na
několik mil větrem žene. Takové hrozné divadlo sběhlo se
r. 1693 6) měsíce ledna, při čemž 49 měst, městeček a vesnic
zkázu vzalo a přes 500 lidu zahynulo. Mimo to 7) již dávno
před tím také mnoho měst a vesnic blíž od té hory ležících
zkázu vzalo.
jsou pak v Evropě takové ohněm hořící vrchy tři: 1. v Si
cilíí, slove Etna, 2. v neapolitánském království, slove Vesuvius,
3. v Hibernii [!] a slove Hekla 3) V Africe, v třetím dílu světa,
více takových vrchů ohněm hořících jest.
[168] Z Vídně 19. února. Dnes ráno umřel nejmladší syn

a princ císařský, jménem jan Nepomucký. Narozen byl 29. srpna
roku 1805 9)
Z Říma 1. února. Řád rytířů maltézskýchfo) jenž nyní na
ostrově [!] Catania 11) v Sicílii své sídlo má, nového komendá
tora zvolil jménem Buanocorsi a papež jej potvrdilřz)
Z novin N: 11, 18. března. Zprávala) z lerusalema od kvar
diána kostela hrobu Božího, psaná tam dne 24. října r. 1808:
V noci na den 12. října r. 1808 v velikém a slavném kostele
hrobu Božího oheň v kapli náboženství armenskěho 14) vznikl
a jejich oltář spáliv15) na kůr Řeků spadl ajiž po všem kostele
1) R: Zasse . . ..stydte

.

Městách. . . neotessaně . . .Zemmo

Otcowský. — -R) : wzdy.
poněwadčz . . . wzdy. — 3) Toho roku
vydán toleranční patent. Věta Vkova zůstala vlastyně bez závěru. —
4) Význam starých názvů jest: Hora ohnivá. — 5) R: Wegsska . . .
Zemmo měřiče . . . zběhlo . . .skázu. — ') R: 1793. (Opraveno dle
Nov.) — 1) R: mjmo toho . . . skazu. — 8) Hibernia je Irsko, Hekla je
však na Islandě. — ,) Str. 14. Na toho Vk (a já s ním) tehdy zapomněl.
Děcko mělo vadné tělo a bylo od narození choré. (PO str. 97.) —
"*) R: M_altegzských. .Kataniá w Sicílygí. — “) Omyl (i v Nov tak).
Catania je město na Sicílii. — ") Vk zprávě chybně rozuměl. jednalo
se o volbu zmíněného komandéra za zástupce řádu (Novz „gednatele
důležitostj“) u papeže. R: Kommendatora . .. Bunakorsy. — ]3) R:
Spráwa z jeruzálema, od Gvardiána. — ") R: Armeníánskeho. ——
'5) R: spáliwsse . . . Mramorowý . . . strawenj.
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se rozložíl, tak že, než pomoc přišla, již i ta slavná celého ko
stela kuple hořela a potom dolů do kostela Spadla; od čehož
všecky zdi se rozpálily, mramorovi sloupové, pavlače, dlažba
kostelní a slavní kunstovni obrazové strávení byli. 1také kaplička
hrobu Božího ohněm obklopena byla, ale divnou Boží ochranou
nic v ní od drahých a slavných ozdob a okras neshořelo a hrobu
Božího [169] oheň se nedotekl a žádný z obhajujících života
svého neztratil.1) Anoi jiné kaple, které katolíci drží, jako kapla
hory Kalvarie, kapla ukřižování Páně, kapla bolestně Panny
Marie, to vše neporušené zůstalo, ačkoliv že ta strana kostela,
kde ony stojí?) nejvíce ohně trpěla.
Kdo chceš o tom přeslavném 3) kostele všecko věděti a jeho
figuru, jakož i figuru kapličky hrobu Božího viděti, najdeš to
v knize Putování Krištofa Haranta, barona českého, jenž velmí
krásně a obšírně ten chrám vypsal a pro snadnější všeho po
chopeni také jej ku kostelu hlavnímu s[v]. Víta na hradě praž
ském 4) přirovnal.
N.B.„Urozený p. p. Krištof Harant z Polžic se panem Heř

manem Cerninemz Chudenic putoval do Svaté země i na horu
Sinai do Arabíe léta 1598 a to své putování v obz[v]láštní knize
vypsal a do tisku dal léta 1608.5) Byl náboženství svého pod
obojí dle kompaktátf) ale pan Černín byl katolík. L. 1621 dne
21. června při oné žalostivé p0pravě na staroměst[s]kém rynku
v Praze ten p. Harant, že s jinými zbouřenými stavy držel, byl
taky stat a hlava jeho na špici z věže, skrze niž na most se
jezdí, vystrčena byla.
[170] Dne 16. března regiment modrých husarů — slove
arcikníže Ferdinand ") — ze Slez[s]ka od Opavya Krnova (já
gerndorfu)3) maršíroval9) na Prahu a sem 1 eskadrona vešla
a odpočinek 10) držela, a dne 18. když 11) měla odtud jíti a již
ze vsi k Hořanům vycházela, tof přišel list, dle kterého zase
ten den zde zůstali, tolikéž i v jiných vesnicích & dne 19. ne
již více na Prahu, ale na. Zásmuky aPelíšků[v] most k Táboru
a Budějovicům odmarširovalí.
Téhož dne 19. března, jenž byla' neděle Smrtná a svátek
s[v]. Josefa, koupila zdejší obec v Sadské 12) 3 voly za 478 zl.
a takové hned v pondělí v Kolíně odvedla, přidavši tam na ně
ještě 15 zl., a tak s outratou koštují [!] přes 500 zl.
1) R: Obklopena . . . neschořelo . . . nestratil. — =) R: stogegi.
— =*)R: přeslawným . . . Krysstofa. — ') R: Prahskem . . . Arábie letha
. . . Knjze do Tijsku
letha. — 5) Pam. lil-4, str. 93. -—v') R: Com
paktát . . . Katholyk . . . Onne . . . Staro Městkem . . . Stiat. . . skrze
njž . . . wystrčená. — 1) Generál jízdy a toho času velící generál na

Moravě princ Ferdinand Karel d'Este, velkovévoda rakouský,. byl od
r. 1793 majitelem 3. pluku husarského se štábem v Opavě. Vojáci měli
čáku popelavé šedou a celý šat i kožíšek tmavomodrý, knoflíky žluté.
— a) R: Karnowa (Jágendorfu). — 9) R: Marssirugíce na Prahu sem
1 Esskadrona wessla. — 10)R: a Rosstag držela. — “) R: dne 18. mage
odtud . . . Pelýssku. — ") R: Sadsky lil.
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K tomu ten tyden 1) měli jsme dáti do Prahy 29 cent[nýřů]
sena, které spachtováno když bylo 2) dali jsme i se ztrátou bo

nifikací 204 zl. 36k

Item tenž týdena) měli jsme odvést z Kolína do Prahy
140 pytlů ovsa, kterýžto přenos (transport) z ohledu, že jest
jarní pilně setí, sám zámek za panství spachtoval a sice od
20
jedného
pytle ] zl. 28 kr., a tak ihned dáti [j]sme musili 205 zl.
[171] Voli z celé země odvádějí se v Praze, Kolíně, v Plzni,
Táboře a Budějovicích etc. Jeden každý má míti 300 liber masa,
lehčejší4) pod to se nepřijímá, a takové že bude země pán
platit po 12 kr. jednu libru. O, jak tu i tam za 14 dní mnoho
takových volů bylo přivedeno! V samém Kolíně bylo jich dne
12. března přes 450 a ti venku stojíce a zimu takovou ve dne
i v noci trpíce, k tomu k potravě jen kus sena (nechť jest ja
kékoliv) majíce, velmi se padnou a hubenějí. ]akáť to potom
váha bude a jaká odplata, to čas ukáže.

ŠacmistřP) a komisaři,
těm se při tom dobře daří.

V tom času od těch landverů [!] nebo zemoobranných no
vých lidí vybírali pěknější osoby, a když sám jíti kdo _chtěl,
pod myslivce, jenžto obzvláště 6) své kompanie měly a majíf)
Mimo tos) verbovalo se po všech městech i také mezi
landvery k novému legionu arciknížete Karla dle onoho od něho
vydaného lištu, o němž napřed; a kdo se k tomu dal, dostal
15 zl. stříbrných peněz, samých dvacítníků, které oni zase po
1 zlatémg) za bankoceduli prodávali a tak 45 zl. dosahovali.

Takový verbuňk byl taky v Sadskélo) a jinde v městech.
[172] Dnes 26. března, právě v neděli Květnou, přidali
musím, že až dosavad samé ranní veliké mrazy, jenž v chladě
celý den trvají, a při tom velmi studené větry, jako by ledna
měsíce bylo.

Ani travička není k vidění,
kde by ovčička měla živení.
Dobytek zimou se třase
jako v tvrdo-zimním čase.
Bože, rač se smilovati
a teplé časy nám dáti!
1) R: tegden. — ') R: S pachtowáno bywsse, daly gsme . .
strátau Bonificati. ——“) R: tegden . . . z Pachtowal . . . y hned. —
') R: lechčegssi . . . gake kolyw . . . Komissaři. — 5) Jungm. Slovník:

Sacmistr, pokladník. (Vk snad myslí spíše odhadce, Schátzer.) — “) R:
Landwehr.u
Zemmo Obranných. . obzlásstně . . Kompagniae. —
) Dle Militar-Almanach 1810 bylo jich 9 (Feldjž-igerDivisionen), z nichž
3 z ech: !. se štábem v Mostě, 5. v Teplé a 6. v Ústí nad Labem. —

a) R: Mjmo toho .

Městách.

..Landwehry

Zlatym za Banko ceduly. — 10) R: Sadsky.

.Onnoho. — 9) R:
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30. března)) v Zelený čtvrtek, drobet se oteplilo, tolíkéž
u Veliký pátek.

_

Dne 1. dubna, v Bílou sobotu, zase chladno bylo a v týž
den na večer přišlo sem 234 vojáků od regim[entu] Iosef Collo
redoř) jenž byli v Slez[s]ku v městě Těšíně a měli marš ze
Semtiše, míli za áslaví, a přes Kolín a Plaňany až sem 6 mil.
Dne 3., v pondělí velikonoční, šli odtud k Praze. U mnea) jich
bylo 17 mužů.
Měsíc duben ve dnu druhém měl Velikou noc.
Ten den byl tmavý, sichravý,
pondělek jasný, zimavý,
v outerý tuhý mráz s sněhem,
v středu zima s jasným během.
V pondělí velikonoční zase 60 lidí z našeho panství k land
veru aneb zemoobraně na Ples odešlo. Příčina toho, že ktomu
legionu aneb fraíkuru [!]4) arciknížete Karla mnoho lidu od land
veru se dávalo, jenž hned hotové šaty a 15 zl. samých dvacít
níků dostávali, za něžto za každý kus židé po 1 z[latém] jím
dávali: [173] Ten fraikur na 6 let jest verbován a nedostává
žádný odvod z panství, jen toliko kdo se k němu sám dobrovolně
dá, a protož tu i tam několik set od zemoobranních neb land
veru se dalo, protože žádné šaty dlouho nedostávali.
Celý velikonoční týden 5)
byl mráz a zima každý den,
že nebylo lze oratí
a obilí zasívati.
Dne 6. dubna, v čtvrtek velikonoční, odvedlo sousedstvo
zdejší za ovesný spachtovaný magacín 616 21.34 kr. a přídavku
na koně, jenž sousedům v celém panství byli na vojnu vzati;6)
a který kůň za víc stál, než císařská taxa neb cena platila,
takový dodavek zase celé panství dávati musilo — a tak na
ves Milčice padlo 207 zl. 41 [kr]. Obojího jsme najednou slo—
žili 824 zl. 15 kr. Dle platu kontribučního rozvrženo, na mne ")
samotného přišlo 58 zl. 48 kr. z toho obojího.
V tom čase obilí mělo cenuzs) Pšen[ice] 14 zl. 51 kr.,
žito 13 zl. 20 kr., ječm[en] 8 zl. 30 kr., oves 8 zl., hrách 16 zl.,
proso 16 zl. 30 kr. A měsíce března platilo se takto: Pšen[ice]
15 zl., žito 14 zl., ječm[en] 9 zl., oves 7 zl. 30, hrách 15 zl.,
proso 16 zl.
1) R: třasse. Cžasse.

3.0. Marti .

S.obothu. — ') Moravský

pěší pluk čís. 56 Václava hraběte Colloredo- Waldsee. Viz str. 105,
pozn. 6. — a) R: Koloredo . . . Semtjsse . . . vmně. — ') R: Freichor,

Freikorps, sbor dobrovolnický. R: Landwehru . . Zemmo Obraně.

Fraikuru Arcy Knjžete . . . Landwehru . . . hottowe . . . Zemmo Obranjch,
neb Landwehru . . . proto že. — 5) R: Tegden . . .každeg den . . .
Worati . . . Obile zassýwati. — s) R: wzate . . . na gednau. — 7) R:
na mně. — a) V R další ve 2 sloupcích, tak že „.zl - kr.“ naznačeno
tam od 2. řádku jen čárkami.

Rok 1809.

131

[174] Z novin N: 13. Město Compostelal) v španělské
zemi v krajině Galicii ležící a tamž hlavní má 12 farních kostelů,
20 klášterů, 2000 domů a 10000 obyvatelů a má též svou
universí, t. j. vysoké školy. V kostele hlavnim leží tělo s[v].
jakuba apoštola, kamžto někdy z celého křesťanstva putování
bývalo a přicházelo tam ročně přes milion poutníků, ještě
iv časích posledních na 100.000, jedenkrát sto tisíc. Kostel ten
jest v Španělích nejbohatší. Léta 1170 založen v něm byl řád
sv. Jakuba a měl až do nynějších 2) časů ročních příjmů 400.000
piastrů.

'

_

ltem ruská říše má v Evropě a Asii i s tím, co jí nyní
od Prus a Finlandua) připadlo, 336.000 Ú kvadratových mil,
branného lidu 500.000, matrosů neb mořských plavců 30000
a vojska na moři 18000, všech obyvatelů, jen zběžně sečte-_
ných, 43 miliony.
Dnes 9. dubna, v neděli Quasimodo geniti4) aneb Pro
vodní, která proto Provodní slove, že již od té neděle Kristus
Pán k vstoupení svému na nebe se chystaje, s učedníky svými
na jistě jen chvíle přebýval a jim se ukazovala oni na to [175]
jeho vstoupení očekávajíce5) jej provázeli, což imy činiti a jej
k tomu slavnému vstoupení v srdci svém 6) provázeti, a abychom
také někdy s ním tam vstoupíti mohli, k tomu se skrze ne
vinný život připravovati mámef) — v tu, pravím, neděli, silný
mráz, ostrý vítr a při tom slunečno a tak celý velikonoční tý
dens) trvalo, že ani v černých zemích nemohli [j]sme orati
a sítí. Ano, vánoční týden 9) byl mírnější a snesitelnější nežli
velikonoční. VánoCžňI Cžassl MěLI Dost tepLa [1808], aLe

VeLkonoCžňI CžassI Dost ZlMI [1809].
V tom času, jakž pověst jde, v naší české zemi přes půl
třetíhokrát stotisíc lidu bojovného jest shromážděno a leží 10)
takto: Počna od jihlavy k Ledči a odtud vedle řeky Sázavy
k Praze, od Prahy k Slanému a Uustí nad Labem; od té pak
linie na šíř k rakouským, bavorským, říšským a saským hra
nicím. V každém městě a vesnici, žádnou chalupu nevyjímajíc,
tak zhusta, jakořka v poli by stáli, že taky někde 20, 30, 40
i 50 mužů v jednom statku jest.
[176] Dne 7. dubna, v pátek po Veliké noci, lid zemo
obranní z kraje bydžovskěho, na pevnosti josefově městě neb
Plesu shromážděný, odtud vymaršíroval.
1) R: Kompostella . . . Gallicyi . . . fárnjch. — 2) R: letha . . .
Njněgssjch . . . Azýi. — a) T. j. Finsko. — *) „jako právě zrození.“ je
to začátek mešního introitu, dle něhož se neděle pojmenovávaly. —
|*)R: Očekáwage. — .) R: nassem. — 1) O Provodní neděli vykládá tu
Vk spíše podle příležitostného zpracování, asi jak je slyšel v kázání.—
9) R: Tegden . . . Worati. — a) R: tegden. — “) R: Cžechske . . .
schromážděno . . . ležegi . . . Gjhlawy . . . Ržjssskym . . . Zemmo
Obrannj . . . Plessu schromážděný.
*
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Příběh krátký, skoro směšný,
však působiteli vděčný:
jiří Kňourek, rozený z Křečkova, u mnel) sloužící pacholek,
pro svou nedbalost špatně ošacený, když dne 26. února z Po
děbrad na Ples odcházel, jen kus bot a kus punčoch měl; než
tam došel, spadlo to s něho, tak že tam přišel čistě bos. Že
pak
jim tam
montirunk 2) a obuvi
ještě přivezené
nŽebyly,protož
on taky
každodenně“1bos
exerci[ti]um
odbýval. (Že
zimy tvrdý
snášitel byl, já svědek jsem.) Stalo se dne 24. března,3) když
tam jejich jenerál4) přijel a oni všickni poručení dostali, aby
své obuvi očistili, on nemaje žádné usmyslil sobě a své nohy
sazemi počernil, tak jako by boty měl. Jenerál prohlížejes') je
a skrz linie chodě, spatřil ty jeho nohy a zastaviv se u něho
ptal se ho, proč jest bos a má ty nohy černé. Odpověděl, že
nemá střevíce ani boty, a aby se k jiným šikovati mohl, že
sobě nohy počemil. ] zasmál se jenerál a dav mu pětku řekl:
„Bravo, můj synu, tu máš, kup sobě střevícel“ On ale věda,

že již brzy obuvi dostávat budou, čekal na ně tak bos a ty
peníze propil.
[177] Z novin N: 14“) dne 8. dubna. P. p. stavové uherští
na plném sněmu, jenž se začal r. 1808 dne 3. listopadu, se
svolili: 1. Nové královně Boženě Ludovice slavné dary oběto
vati, což se stalo. 2. Tříletní insurekcí — povstání 7) _ pro

obranu země držeti, a kdyby potřeba bylo,i déle)) 3. Každo
roční cvičeni zbrojné jak zemanů, tak ik insurekcí patřících
osob od 15 let až do 50. 4. Kdyby potřeba bylo, v čas války,
každoročně tři tisíce nováčků neb rekrutg) do pole postaviti.
5. Vojenskou akademii, cvičení pro mladé lidi všeho stavu, pod
jménem královny Boženy na věčnou památku založiti a jí zdr
žovati. Při tom ještě do 10. dubna stavové stolice neb komi
tátu nitranskéholo) jeden celý jízdný regiment sami ozbrojni
a do pole postaví. Item celá země 47210 měřic obilí rozličného
zrna darmo obětuje.
Město Vídeň učinilo sbírku pro vdovy a děti těch, jenž
k zemoobraně jdou; od 6. března do 11. téhož za 5 dni shle
dalo se 56000 zlatých a dne 24. března již v té sbírce bylo
114.097 zlatých. [178] Mimo to u) 4550 zl. na stavovských obli
gacícn a za 80 zl. kuponů 12) neb směnných listů a tak celá
suma již činí jedno sto tisíc 728 zlatých.
1) R: aně . ..zněho — ') Montierung, výstroj. — *) R: Obuwy
.aMartj. -— ') Místo pro jméno v R prázdné. Dle Schematismu byl
tehdy
velitelem
generálmajor
Mikuláš
5) R:
Obu
uwy.v ]osefově
..prohlyžegic
. ..Obuwy
— šlechtic
“) R: 28 Kleindorfu.
— 1) Po
hotovost šlechty s poddaným lidem pro případ válkyřq'—80) R: Tn
letnj.

.y dýle. ——1*)R: Regrout. — “') R: Nitrienskeho. (Novz Neu

ijrce

. . . Mjmo toho . . . Oblykacých. — ") R: Kapaunu (Nov též tak).

traelského.) — “) R: ijrk u .

.Zemmo Obraně.

schledalo. . .
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Item jeden (nechtě znám býti) Rakušan dal arciknížeti Maxi
miliánovi pro dobré zemoobranních rakouských 30000 zlat[ých].
Někteří čeští p. p. stavové oblíbili sobě těm ze svých
panství zemoobranním taky na stálé časy i jejich potomkům
orné 1) pole dávati, když by se ve zdraví domů navrátili, a sice
9 m[ěřic] výsevu 2) na jednoho muže. A tak již do dne 1. dubna
jest odevzdáno a zapsáno 846 měřic pro 94 mužů, které daliza)
Kníže Ferdinand Kinskýf) pán na Chlumci, 5) 54 m[ěřic] pro
6 mužů, kníže Vilím Auersperg 6) 90—10, hrabě Příchovský ")
108—12, [hrabě] josef Valdštejn 72—8, [hrabě] Kristián Clam
Gallas ") 36—4, [hrabě] Fridrich Clam-Gallas 9—1, kníže Antoň
Lobkovic 18_2, hrabě Prokop Hartman[n] 18_2, [hrabě] Volf
gang Černín 9—1, [hrabě] z Vrtby 9) 72—8, [hrabě] josef Nostic
9—1, [hrabě] Arnošt Valdštejn 81—9, [hrabě] Filip Kinským)
180—12, [179] kníže josef Lobkovic 90 m[ěřic] 10 mužů, ba'
ron Mladota Vojtěch 9—1, baron Hildprant 11) 18_2, hrabě
Rey12)18—2, hrabě Rumerský 13) 27—3; až posud dohromady
846 m[ěříc pro] 94 muže.
Mimo to “) obětuje v hotovosti kníže Dietrichštein 15)2000,

hrabě Nosticls) 600, Voračíckýli) 800 zlatých, dle čehož arci
kníže jeneralissimus Karel naříditi ráčil, aby z těch peněz dá
vala se ihned odplata těm, jenž by se ve vojně nějakou 18)zna
menitosti předočnilí.
List arciknížete Karla řeči latinskou, německou, českou,
uherskou, charvátskou, polskou, slovinskou 19) a vla[š]skou po
celé armádě rozdaný a prohlášený:'-'0)
1) R: Zemmo Obrannich . . . Cžechsstj . . . Zemmo Obrannjm . . .
Worne. — ') R: Wegsewu. — 3) Další soupis je v R ve sloupci; zde
1. číslo značí, kolik měřic, a 2. (za pomlčkou), pro kolik mužů. —
4) R: Wchinsky. — 5) Vkův mylný přídavek (v Nov není). Na Chlumecku
byl tehdy Leopold hrabě Kinský. — ') R: Augssperk . . . Přjchowský. ..
Waldsstegn. — 1) František de Paula Příchovský, pán na Benátecku,
„Obristwachtmeister u. Kommandant eines Landwehr Battaillons“. —
a) R: Klám Gallass . . . Klám Gallass . . . Wolfgang Cžernin, z Wrtby.
— 0) František josef řiš. hrabě z Wrtby, pán na Konopišti atd. —
10)R: Nostic . . . Waldsstein . . . Wchinský. — ") Asi Frant. de Paula
svob. pán Hildprandt, majitel panství Blatné atd. R: Hildebrant. —
1*) R: Ray. — 13)Tak podle Nov; je to jan Bernard říš. hrabě Rumers
kirch, majitel panství horažďovicke'ho atd. — “) R: podsud do Hromady
. . . Mimo toho . . . Hottowosti. — 15)František josef, pán na Budyni atd.
R: Ditrichssteín . . . Nostic . . . Woračický. — “) Dle PO jan Nostic. '—
„) Asi jáchym řiš. hrabě Voračícký (Woražizky), pán v Pyšelích atd.
— 10) R: Arcy Knjže jeneralissimus . . . y hned . .. . snegakau. —
19) R: Cžechskau . . . Gránskau. — 20) V 15. čísle Nov, str. 59, kdež je

pod titulem „Poručenj pro Armádu“. Tekst tento má od Vkova jen drobné
odchylky. Ze Strahova mám po ruce na půlarchu hrubě tištěné „Poru
čeňj na Armadu prossle. Z Widňe dne 6. Aprile, 1809 Roku“. To je asi
originál určený pro rozdávání vojsku. Hrozná čeština a ještě hroznější
pravopis svědčí o původu mimočeském, asi přímo z Vídně. Na ukázku
otiskuji aspoň (druhý) odstavec: „Na was mogy drahy Spoluzbrognicy!
bedlegy Očy celeho Swěta, a Wssech, ktery gessťje Smisl pro narodnau
Cžest, a narodni Měňj magy. Wy Potupnost nesmite Delit, k Pomocy
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„Ohlášení pro armádu ve Vídni 6. dubna 1809. Ochrana
vlasti volá nás k novým činům! jak dlouho možná bylo pokoj
skrz obětil) zachovati a jak dlouho dotčené obětí se ctí trůnu
a s bezpečností zemstva a s prospěchem národu se [180] srov
návaly, tak dlouho mlčela každá bolestná citlivost v srdci na
šeho dobrotivého mocnáře. Když ale všeliké zkušování bez
užitku bylo naši štas[t]nou samo[sta]most proti nenasycené žá
dosti cti cizího podmanitele zemí zachovati; když vůkol nás
národové se hubí 2) a praví regentové 3) od srdcí svých poddaných
se odtrhují ; když konečně nebezpečenstvl všeobecného podma
nění'i rakouským požehnaným zemím a jejich pokojným štas[t]—
ným obyvatelům hrozí, _ tut žádá vlast od nás pomoci a my
stojíme k jejímu obhájení hotovi.
Na vás, moji drazí spolubojovníci, jsou obrácené oči celého
světa a všech, kteří ještě citlivost pro čest a jmění národů
mají. Vy se nezprzníte tím, abyste nástrojem ku potlačení ně
koho byli. Vy nebudete v vzdálených krajinách tak dlouho tr
vající války dychtiti, ani záhuby lidu, ani jejich cti. Vy nebudete
nikdy pro cizí užitek a cizí lakomost svout) krev vylévati,
jakžto již někteří činí. Vás netrefí kletba, že jste nevinné ná
rody zahladíli a cizozemcovi po mrtvých pobitých tělích obhájců
vlastí svých cestu k trůnu násilné odňatému že byste strojili.
Odstup to!
[181] Vás očekává pěknější osud: Svoboda Evropy utekla
se pod naše praporce; vaše vítězství zruší okovy její a vaši
němečtí bratří _ nyní ještě v nepřátelských řadách 5) _ oče
kávají svého vysvobození. Vy jdete do spravedlivého boje, jinak
bych já nestál na špicu [!] vašem, 6) jakož stojím.
Na polích 11měst Ulmu a Marengof) které nám nepřítel
tak často a honosně vyčítá, obnovíme s pomocí Boží slavné
činy, které se v Wůrzburku, v Ostrachu, v Liptingen, Curychu,
v Veroně, Trebií a Novis) staly. My chceme naší drahé vlasti
Vt'iskaňj přispětj. Wy nemate wzdaleních Wlastnostjch bez konce Wognu
zrussenliwe lakome Ctj wedctj; Wy ňjkdy pro cizy Zisk a pro Chfiwost
ciziho Statku krwacefj. Was Kladba netrefy, newiny Národ znjcemňjtj,
a na Télach pobitich Obrancich Wlasfj, Cestu k laupenímu Trunu cizo
kragňikowy, rownátj. Was čeka skwostnějssy Osudek: Oswobozeňj Swěta
gse pod wasse Praporce schraňilo; Wasse Wíféstwy geho obkličenj
znjčemňj,
a wassy
Ržissky BraWy
w nepřatelskích
Klidech, čekagy
na německo
wasse oswobozenj.
y njnj,
gdetegesstě
do prawnjho
a spra
wedliweho Boge, sice bych na wassem Wrssku nestal. “ Atd. Asi se
letáky tiskly i jinde (i zde u nás) a jazyková jejich úprava, jak vidno
z opisu Vkova, byla lepší. Viz též dodatky.
1) R i Nov: Obětě. — *) R: Skussowání. . .huběgi . . . Hottowj.
3) Nov: . awassi
práwjkrew
Panicowé.
—-d') —
R: 5)
spolu
bogownjci
. . řadech.
Wý. —.
dichtitl.
. . ..Odssu
R: ředjch.
Nov:
') Nov: na sspicy wassi. — ") Francouzská vítězství u Marenga. r. 1800
a Ulmu r. 1805. — 3) Rakouská vítězství: U Wiirzburku r. 1796, další
r. 1799. U Llptlngen myšleno asi obyčejně zvané u Stockachu. R: Virc

'purku.. .Liptingu, Cyrychu, w Veroně, Trebij a Nowij.
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trvanlivý pokoj vybojovati; ten vysoký cil ale můžeme jen skrz
veliké ctnosti dosáhnouti.
'
'
Ouplná poslušnost, přísná kázeň, trvanlivá srdnatost a ne
přestrašená stálost v nebezpečenství jsou tovaryšky udatnosti
a sjednocená vůle a přičinění všech vede k vítězství.
][eho] C: K: Milost můj mocnář a bratr dal mně rozší—
řené plnomocenství i k obdarování i k trestání. ]á všudy upro
střed vás budu a první poděkování vlasti máte od svého 1)
vůdce na poli bitvy obdržeti. Vlastenecká láska mnohých uro
zených lidí v rakouských zemích vaše potřebnosti již předešla;
onať vám také za nejvyšší stupeň odměny a všeobecné uzna—
losti rukojmím bude a jest. [182] Však ale i trest každé po
minutelné povin[n]osti bude následovati; Zásluha bude obdaro

vána a provinění trestáno bez ohledu osoby a hoansti. Hanbou
cejchován a ze všeho lidského shromáždění vyvržen má býti
ten, jemuž jeho živobytí aneb lakotná žádost milejší jest než
jeho a naše čest a předrahá vlast.
Znamením veřejné pocty a vážnosti představíme svému 2)
mocnáři a světu ty všecky udatné bojovníky, kteří"se skrze svou
vlast zasloužilými učinili; jejich jména věčně u potomků čtena
budou.
ještě jedno mně vybýváa) připomenouti: Pravý voják jest
toliko zbrojnému nepříteli strašlivý; ale nemají taky mu měst[s]ké
ctnosti neznámé býti. Mimo bitvu 4) má on k nezbrojnému
měšťanu a sedláku zdvořilý, outrpný a vhlídný býti; on zná
těžkosti a trpkosti války a takové oblehčuje. já budu každou
lehkomyslnost & nezvedenost tím přísněji trestati, poněvadž 5)
oumysl našeho mocnáře nemíní sousedské národy utiskovati,
nýbrž je raději od jejich utiskatelů a zhoubců osvoboditi a s jejich
regenty (panovníky) pevný svazek k vymožení trvanlivého pokoje
a k zachování všeobecného prospěchu a bezpečnosti ujednati.
[183] Brzy budou cizí vojska v prvním spojení s námi proti
obecnému nepříteli bojovati. Tenkrát, udatní spolubojovníci, ctěte
je a pomáhejte jim jako svým 6) bratrům; nebo ne chlubná nád
hernost, ale zmužilé činy ctí 7) bojovníka. Skrze vaši [!] smělost
před nepřítelem musíte ukázati, že první a udatní vojáci jste.
A tak povedu vás ozdobené vážností samých nepřátel a díky 3)
cizich národů po dobytém slavném pokoji do vlastí vašich na
zpátek, kde vás spokojenost našeho mocnáře, pochvala světa,
obdarování udatnosti, políbení radostné vašich domácích a utě
šitelná vědomost zasloužilého odpočinutí očekává, Arcikníže Karel,
generalissimus, dne 6. dubna 1809.“
1) R: wasseho . . . Neywisssj . . . wsse Obecne . . . Obdarowaná.

— ') R: nassemu...čtená.

— a) R: wybegwá. — *) R: Mjmo bitwy...

Whlydný [Nov: wljdnýl . . . Oblechčuge. — 5) R: Lechkomislnost . . .

Ponéwadč . . . thskowati

. . . thskatelu. — .) R: spolu bogownicy . . .

wassim. — 7) R: né . . . ctěgi. — a) R: djkami . . . naspátek . . . Je

neralissimus.
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NE. Tento list od armády jsem obdržel dne 13. Ap[rilis],
kterýž jeden ech příjmím Hájek, hejtman u slav[ného] infant.
regim[entu] Rohan 1) sem 2) od Ulmu poslal. Přepsáno dne
13. dubna.
Po přepsání tohoto listu dne 14. dubna zase z Prahy tento
list ]. M. pan administrátor a guberniální 3) rada Beierweck skrze
p. foršta hradištskěho4) mně poslal.
[184] Když císař pán z Vídně k armádě odjetí mínil, ná
sledující list všem svým poddaným národům vydati ráčilz5)
„František I., z Boží milosti císař rakouský, král jerusa
lemský, uherský, český, dalmatský, charvatský, slovanský, ha
ličský a ladoměrský; arcikníže rakouský, markrabě moravský,
vévoda lotrinský, salzburský a ve Frankonii; veliký vévoda kra
kovský, veliký kníže sedmihradský, vévoda štýrský,—korutanský
a kraňskýf) v horním a dolním Slez[s]ku, kníže berchtoldsga—
denský a mergentheimský, kníže hrabě habsburský:
Národové rakouští! Opouštěje já své 7) hlavní město vy
dávám se k udatným obhájcům vlasti, kteří k chránění monarchie
na hranicích shromážděni jsou.
Od tří“) let činil [j]sem již všecko, abych vám, přemilí
poddaní, požehnání trvanlivého pokoje vymohl. Žádná s vaším
prospěchem a s vaší samostatností srovnanlivá, jakkoliv bolestná
obět nebyla mně tak drahá, s ní skrz dobré srozumění s cí
sařem franc[ouzs]kým pokoj a vše dobré vám ubezpečiti.
Moje vynasnaženl však bylo bez prospěchu. ] monarchie
rakouská měla nádhernosti císaře Napoleona podrobena býti:
a tak, jak on království španělské podmaniti hledi, svatou hlavu
církve svou mocí potlačuje, země vla[š]ské sobě osobuje [185]
a německé země dle libosti rozdává a vtiskuje, měly se i Ra
kousy jeho veliké říši kořiti, což on již od několika let zjevně
oznamuje.
Všecky prostředky jsem vynaložil, samostatnost monarchie
zachovati. Vy jste poslechli hlasu mého a láska vaše k vlasti
1) Byl to český pěší pluk čís. 21 se štábem tehdy v Hradci Král.
(dříve v jiěině i v Josefově), jehož majitelem byl od r. 1808 podmar
šálek princ Viktor Rohan a po jeho odchodu na odpočinek od r. 18f0
podmaršálek hrabě Vojtěch Gyulay. Před Rohanem nesl pluk od r. 1778
jméno Zikmunda svob. pána Gemmingen a před ním Karla knížete
Arenberka. Viz Pam. l-l, str. 11 a 137. Vojáci měli výložky zelené
(meergriin) a žluté knoflíky. jméno Hájek mezi jeho důstojníky (od r.
1806) se nenachází. Snad by to byl (jedná-li se opravdu o důstojníka
toho pluku, jehož jméno Vk jen slyšel) Mikuláš Hauck (jméno nejpo
dobnějl znějící). tehdy již hejtman, anebo to byl pensista. — ') R: Rohan
gsem. — a) R: Guvernialnj Radda Bajerwek . . . Hradisstskeho. — *) Bo
humír Frisch. Pam. IV, str. 66. — 5) Nov čís. 56. Tam však titul jen
po „Cžeský etc. etc. etc.“ — “) R: Jeruzalémský . . . Cžechský . . .
Hali- lický a Lodoměrský . . . Arcy Knjže . . . Wywoda . . . Salcburgský,
Wircburgský . . . Wywoda . . . Wýwoda Sstirský, Korytanský a Gránský
. . . Slezku . . . Berchtolsgadenský, a Mergenthaimský . . . Habsspurgský.
— 7) R: gá me . . . Schromáždenj.

— s) R: třjch . . . gak kolyw . . .

podrobená . . . Ossobuge . . . lýbosti.
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mě téměř předešla. Přijměte 1) díky mé, které budoucně moji
a vaší vnukové opakovati budou. Toliko naše obhájení, nikoliv
ale “outok, cíl .náš byl. Týž podmanitel nicméně nemůže snésti,
aby vladař a jeho lid, jsouce společnou důvěrností spojeni, dosti
silní byli jeho samolibosti se opříti. Ont se za nepřítele rakouské
říše prohlásil, jestliže své obhajné přípravy nezastaví a se jeho
vůli bez vytažení zbroje nepodrobí. Takové tehdy jeho nehodné
nastupování se zavrhlo a nyní jeho vojska proti nám táhnou.
já důvěřuji se v Pána Boha, v udatnost svých 2) armád,
v hrdinské vedeni svého bratra, jenž na špici stojí, a ve vás,
přemilí národové! Vynasnažení k této vojně jest ovšem veliké,

Kutná Hora.

ale ono musí takové býti, aby se ten veliký a potřebný cíl na
šeho zachování tim jistěji dosáhl.
Vaše posavadní činy jsou mně rukojmím za nesnažnější
spoluoučinlivost, kterou vynaložíte. l taky ten, jenž zbraně ne
nese, bude oučasten hájení vlasti. Sjednocená vůle, pořádnost,
poslušnost, ochotná oučinlivost a důvěrnost, tyt jsou [186] pravá
síla národu. Vy jste je již ukázali a jim máme co dékovati, že
s lepší nadějí, než kdy jindy, začínáme.
_
Stas[t]né příhody, které od Pána Boha doufáme, neoslabí 3]
vynasnažení vaše; nepříjemné události ale, pokudž by se při
1) R: přjgnete . . . nic meně . . . spogeni . . . Sylnj . . . samo
lýbosti. — *) R: mých . . . meho . . . Onno . . . negsnážnegssi spolu
Aučínliwost . . . nenesse. — 3) R: Sstíasne . . . neoslaběgi . . . strátu
. . Bozská.
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hodily, vaši zmužilost nezviklají; stálá srdnatost přemáhá každé
nebezpečenství, vyvyšuje každý prospěch a napravuje zase kaž
dou ztrátu. Naše důležitost jest Spravedlivá a Prozřetelnost
božská neopouští těch, kteří se sami neopouštějí.
já se spoléhám na lásku vaši, na utvrzenou věrnost k va
šemu knížeti a k vlastí vaší. Spolehněte se i vy na otcovskou
pečlivost vašeho pána země, který svou slávu jen ve vašem
štěstí nalézá.
Ve Vídni dne 8. dubna 1809. František.“ Vzato z novin N:
15,1) 15. dubna
Dne 16. dubna, v neděli 2. po Veliké noci, první byl den,
jenž se za jarní l'lC12) mohl, ač sice taky dost chladný vítr při
slunečné jasnosti foukal. Před tím v pátek a v sobotu, 14. a 15.
dubna, velmi studené pršelo a mželo.
20. dubna celý den sníh padal, a kdyby při zemí byl se
nerozpouštěl, bylo by ho na 1/2 lokte. 21. zase se rozpouštěl,
ale v chladnějších zemích okolo Kostelce zůstal. Ozimní obilí
skrze ty studené větry a ten sníh ouhonu trpělo; z toho sněhu
voda brázdy naplnila.
.
[187] Z novin N: 16 dne 22. dubna. Dne 15. března švéd
ský 3) král, že k vůli Francouzům s Rusy bojoval a vtom boji
některé krajiny, města, ostrovy i pevnosti ztratil, s trůnu jest
svržen a prozatím administraci drží strýc “*)“jeho, [Karel] vé
voda z Sůdermanlandu. Gustav [IV.] Adolf, král švédskýf') na—
rozen ]. listop[adu] r. 1778, otec jeho byl Gustav Ill., [král]
šv[édský]; za krále zvolen r. 1792 29. března,“) na království
dosedl r. 1800 3._dubna, svržen r. 1809 15. března.
Dne 10. dubna naše armáda pod vůdcem arciknížetem
Karlem vtrhla do Bavor a již odtud jsou tady psaní, že Bavoři
raději naše vojsko nežli Francouze mají.
Okolo svátku s[v] Vojtěcha a jiřího obilí mělo cenu: Pše
nice 14 zl. 30 kr. i taky 20 kr. a 18 kr, žito 13 zl. 15, 18
a 20 kr., ječmen 9 zl. 15 kr., oves 8 zl. 30; ostatní obilí jako
března měsíce.
Dne 27. dubna, v- středu, od poledne začalo se studeným
větrem pršet a trval dešt celou noc a celý den ve čtvrtek
a celou noc na pátek; ještěi v pátek do poledne pomalu
mželo. Z toho přišly povodně, zde pod Milčici celá obec vodou
přikrytá byla, na polích a lukách tu i tam voda stála.
Dne 24. dubna procesí z kostela týnského7). do hlavního
chrámu s[v]. Víta vedeno bylo, též po tři dni pobožnost ve
všech kostelích a půst od všech lidí držán, aby Pán Bůh cí-'
sařskou zbraň požehnati a svatý pokoj dáti ráčil. 3)
1) R omylem: N: 9. — 2) R: řjcti. .taký. .Kostelče.
— =)R: stegdský..
.stratil, z Trunu — *) R: pro zatim.
geho, Wegwoda : Sinderlandmandu

stegdský.

.Obile.
.Stregc

(Novz Sydermanlandu). — 5) R:

— ') To je datum smrti Gustava llI. — 1) R: Processy.

Tegnskeho. — 3) Nov čís. 18.
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[188] Někdejší kurfíršt z Hessen-Kaslu 1) verbuje v Praze
vojsko, nejvíc cizozemce, k ruce ]. M. císařské a jest mnoho
těch, zvláště 2) Hessů, jenž se dávají.
V Bavořích 2 míle od Rezna po 5 dni trvaly ustavičně
bitvy, které z obojí strany mnoho prý 3) lidu zhubily.
_ Dne 1. máje nejvyšší purkrabě hrabě Wallis odjel k armádě
a toho taky dne zemoobranný lid z Prahy k hranicím bavor
ským Vvytáhlf)
Dnes 7. máje, když toto píši, přidávám, že až dosavad
žádná—=*)
jarní tepla nejsou, ale ustavičně zimy;
špíčatělas) a zřídla.

žita velmi se
_

Dne 8. a 9. máje z kraje kouřimského, boleslavského,
bydžovského fůry do Prahy pro rozličné náklady šly, tolikéž
prázdní7) okširovaní koně; z panství poděbradského šlo 158
for párových a prázdných koní 80. Od Prahy ke Kolínu a k Hradci
Králové plné silnice bylo for.
Dne 9. máje byl teplý a jasný den, ač ráno zima. 10. máje
po ranní zimě teplo a 11. máje, na den Páně Nanebevstoupení,
bylo teplo a jasno bez vší zimy.
A toho dne v škramnickěm kostele velkou mši s[v]. zpíval
p. Antoň Peč, kanovník vyšehradský, jeho asistenti byli p. Ka
zimír Světlík, administrátor sadský,3) a p. Vác[lav] Šimek, farář
z Poříčan.9)
[189] Toho dne 11. máje kraj kouřimský dával fůry do
]indřichova Hradce, které mají odvážet rozličné nepotřebné věcí
od armády, která nyní celáv zemi české 10) stojí ; hlavní kvartýr
jest v Budějovicích.
Dne 14. máje, v neděli Exaudi, z našeho panství podě
bradského vedlo se 127 koní do jičina k odvodu pod rejthary,
dragouny a do kusů, 11) a kteří 12) do vozů vybraní“ jsou, ti se
vedli do Pardubic. Mezi ty do ]ičina i mně jedna 4letá klisna
pod rejthary vzata byla.
V těchto dnech vyšel z Vídně veřejný císařský manifest
aneb prohlášení, sice v jazyku německém,13) proč císař pán
tuto vojnu vede, že ne začínatelným a chtivým, ale přinuceným
a hájitelným způsobem; nebo že již těch křivd a nepravých
výtisků, 1**)které císař francou[z]ský od našeho císaře míti chtěl
a chce, nebylo možné sněsti.
1) Vilém I. — 2) R: wzlásstě. — a) R: preg . . . Neywissj Purg
krabě .. . Vallis . . . Zemmo. — ') Nov č. 18 (z něhož jsou i tyto

zprávy): „Dnes, totiž lho máge, wesskerá obrana zemská táhla z Prahy
k hranicem, kterauž pluk sstudentůw předcházel.“ — 5) R: dosawád
zadne. — 5) R: sesspičatěly, a zřjdly. — 1) R: prázdné Okssjrowane.
— a) Str. 47. R: na Nebewstaupeni . . . Spjwal . . . Assistenti . . .
Sadskeg. — ') Str. lll. — 10)R: Cžechske . . . Qvartir.— ") K dělo
strelectvu.. — 12) R: Gjtčina . . . Kuss, a ktere . . . wybrane gsau, ty
se . . . Gjtčina wzatá. — 13) PO čís. 47 a 48. — ") R: že ně . . . při
nutcenym . . . Křjwd . . . Wegtisku.
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Dne 5. máje u večer ve vsi Pátku za Poděbrady shořela 1)
tři stavení sousedů Kukaně, Štas[t]ného a Nováka; oheň z hůry
vyšel, žádný nevi, jak. Můj syn Franc Vavák, tam ženatý, 2)
nejprv to uhledal a okřik ve vsi učinil.

—

[190] Na den s[v]. jana Nepomuckého v Praze bylo volno,
neb skrze ty válečné přistrachy málokdo tam šel.
Den slavný Seslání Ducha svatého byl dne 21. máje a tu
již veliké sucho rmoutilo lid i dobytek; ječmeny žloutly a všecka 3)
jiná polní osení vadnouti začínala i tráva na lukách. Od 29. dubna
nepršelo a samé tvrdé, jasné a teplými větry promíchané časy
trvaly. V cestách byly veliké prachy, neb v příčině války usta
vičně ve dne i v nocí s převážením magacinu fůry tu i tam
přejížděly. Tudy skrz ves Milčice od 10. máje až do dneška,
21. téhož, z Mělníka, Brandýsa 4) a Čelákovic do Kolína a Cá—
slavě se senem a ovsem mnoho set for přešlo.
Dne 26. máje, v pátek před nejsv. Trojicí, odpoledne přišel
malý deštíček od východní strany.
V tom času skrze ta 5) veliká tepla tráva na obcích i snad
také tak ta polní nějakou jedovatost do sebe přijala, nebo do
bytek na pastvu jdoucí, hovězí, volí a krávy i telata, ovce i svině
nemoci trápení byli a sice jazyky a hořejší dásně opuchlé měli,
hořkost v hubě, sliny jim z huby tekly a krávy mléko ztratily.
28. máje, na den nejsvětější Trojice Boží, zase deštiček přišel
a tut osení polni obživlo. A na ten den druhé potěšeni jsme měli,
že pro vítězství obdržené »Te Deum laudamus“ ve všech [191]
kostelích po mši svaté zpíváno bylo, které vitězství arcikníže
Karel, cís[aře] pána bratr, obdržel nad Francouzi u vsi Aspern
nedaleko Vídně. V novinách ještě ne zcela to oznámeno jest. 6)
Dnes, 16. juni, zase malý deštiček přišel, ale již ječmeny
a vše jarnl osení jest tak suchem zhubeno, že polovici své oby
čejné ourody sotva vydá.
Pamět z Kalendáře historického D[aniele] A[dama] z Ve
leslavína: Dne 15. juní, na den s[v]. Víta, léta 1103 u města
Wiirzburku padalo kamení s oblohy jako pěst veliké a přitom
spadl kus ledu tak veliký, že na čtvero7) ač byl rozražen, ne
mohl žádný tím jednim kusem hnouti.3)
1) Pan Frant. janeba, nejstarší, 821etý, pamětník obce pátecké,
vypravuje, jak od otce slýchal, že jedna větev rodu Kukaňova vlastnila
nynější čis. 7 (grunt) a 8 (výměnkový baráček), druhá větev čís. 10 a 11;
rodina Novákova měla čís. 9 a 21, soused Sťastný prý čís. 12. jelikož
čísla 9-12 jsou v sousedství, je pravděpodobno, že vyhořel Kukaň v čís.
10 s výměnkem čís. ll, Novák v čis. 9 a Sfastný v čís. 12. (Sdělil p.
S. Fajman, starosta v Pátku) R: Schořely . . . Sstásneho.— *) Pam. IV,
str. 149. —' 3) R: málo kdo . . . wssecky gine Polnj Osseni . . . začínaly
. . . čassy. — 4) R: Brandegsa, a Sselákowíc . . . SSS. Trogicy, od
Poledne. — 5) R: ty welyke tepla . . . negakau . . . Swjně . . . trápenj
. . . stratlly. — “) V Nov první zpráva o bitvě u Aspern až v čis. 22.
z 3. června. R: Spjwano . . . ArcyKnjže. . .né zcela. — *) R: Letha . . .
ercpurku . . . z Oblohy . . . Cžtwero gsa rozražen, nemohl. — ') Na
udaném místě zpráva ta není.
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NB. To vítězství u Vídně stalo se dne 21. a 22. máje,
v svatodušní ' hody. jak by nepřátel mnoho padlo, věděti ne
možné, poněvadž 1) jich mnoho v Dunaji se stopilo. Nalezeno
jest malé zbraně nepřátelské na bojišti přes 20000 a kyrysů
2000. V městě Vídni leží poraněny'ch nepřátel 23700. Též tři
franc[ouzští] jenerálové na bojišti zůstali, St. Hilaireř) Lefebvre 3)
a d' Espagnef) Maršál Lannes 5) raněn jsa po bitvě umřel a mezi
raněnými jsou jenerál Massena, Oudinot, “) Molitor, 7) Boudet
a Claparědeř) [192] Císař Napoleon v čas bitvy byl na faře
v Aspernu.
Dne 1. juni Francouzové 14 tisíc silní vtrhli do Uher
a chtěli se města Prešpurku zmocniti, též dne 2., 4. a 5. téhož
s násilím o to se pokoušeli, ale byli vždy 9) odtlučeni a odehnáni.
Po nich nalezené zbraně nejvic bylo Wíirttemberské a pruské,
v Postupimi 10) dělané.
Na začátku juni některé fůry, jenž z kraje kouřimského
dne 11. máje k armádě odešly, domů se vracely. Některé z nich
i při té bitvě 21. a 22. máje byly, jakož i rychtář nučický
Václ[av] Vomáčka, zet můj;11) nebo v jindřichověm) Hradci oves
naloživše. ten až do samé armády k Vídni vezli a když přijeli13)
tam, ta bitva se začala. Koule z kusů francou[z]ských padaly až
mezi vozy, až přes vozy, ale žádný z lidu vozového nebyl zabit.
Týž zet můj mluvě s jedním husaremH) ruku svou na jeho
sedle držel vedle jeho nohy a tot koule óliberní připadla a toho
husara i ještě jednoho za ním stojícího i jejich oba koně života
zbavila.
Dne I.juli zase malý deštíček spadl, ale málo zavlažil, až
dne 4. téhož, na den svatého vlastence a divotvorce našeho
Prokopa, u večer hojný a tichý dešt přišel. Buď P[án] B[ůh]
pochv[álen] !
[193] Při konci juni a na začátku juli obilí mělo cenu:
Pšenice 18 zl. i taky 19 i taky 20 zl., žito 15 zl. 30 kr. i taky
16 zl., ječmen 11 a 12 zl., oves 12 zl.

Dne 4. juli v Sázavě u sv. Prokopa veliké množství“)
vzdáleného lidu bylo, kdež i já byl jsem.
Dne 8. juli,'v sobotu před nedělí 7.mou po s[v]. Duchu
1) R: Poněwadč . . . bogjssti . . . pora-nněnych. — ') Str. 46
R: St. Hiller. — 8) Omyl. Str. 16. R: Lefebre. — *) Espagne byl tehdy

velitelem 3. divise těžkého jezdectva. (Sdělil p. odb. rada Dr. lvan Honl.)
'— 5) Str. 8. Koule mu urazila obě nohy. — ') Str. 4 a 46. Oba se
súčastnili hned následujících bojů. R: Qvidinot. — ") Gabriel jean jos.
hrabě Molitor, tehdy generál ve sboru Massénově. — 9) Generál Boudet
byl tehdy velitelem 4. pěší divise ve sboru Massénově, Claparěde ve
litelem 2. pěší divise v granátnickém sboru Oudinotově. (Sdělil p. odb.
rada Dr. Ivan Honl.) R: Bondet, a Klapart. — “) R: wzdy odtlučeni a
odehnanj . . . Wirteberske. — 10)R: w Podtsdámu. — 1*)Pam. lI-l,
str. 94. — ") R: Gindřichowem. — ") R: wezly a přigewsse tam. —
") R: Husarem, a ruku . . . Sedle drže. — !5) R: mnozstwi . . . Sobothu.
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z města Čáslavě do Staré Boleslavěl) procesí vedli, an jindy
vždycky o svatodušních svátcích chodívají, ale letos pro pří
strach nepřátelský_takové vynechavše dnes to nahražují.
Roku 1688 Cáslav procesí do Staré Boleslavě založila,
jakž jest to tam psáno, a přivedl je 2) nejprve děkan čáslavský,
jenž byl z rodu nejstarožitnějšího p. pánů z Ríčan,3) a tam
také jistá Alžběta Zajíčkováf) měštka čáslavská, od své kolíkaleté
nemoci, od které jí lékaři pomoci nemohli, uzdravena byla.
(R. 1808 oni čáslavští stoleté jubileum toho procesí slavili,
ale omylně, an již před 20 lety sto let bylo vypadloř) K tomu
století přiměřenou píseň na jejich žádost [j]sem udělal r. 1808) 6)
Byl u mne ") tam idomů jedoucí znamenitý pán jans) Fiala,
radni čáslavský, se třemi jinými p. p. měšťany; i šel proti nim
posel. že [j]sou_nepřátelé u Německého Brodu, a tak oni chtíce
tu přes noc zůstati, večer domů jeli. Dal [j]sem jim svůj vůz
až do Kolína.

,

[194] Na den s[v]. Prokopa hojný deštíček téměř ve všem
vůkolí zemi zavlažil; potom více 7. a 8. juli pršelo a země
hojně namokla a tut teprva začali jsme sázet řepy a okopávat
zemčatař') 10. a 11. juli zase vláhy přibylo- a tuť se jarní osetí
téměř všecko pospravilo, jen že již větší nevyrostlo.
Dne 13. juli, v den s[v]. Markety, zde a v našem vůkolí
začaly se veřejně žně, kteréž jsou v své ourodě prostřední;
žita obyčejná,10) ač mnoho na kosu, pšenice a ječmeny maličké
a řídké, krátkého klasu, a takž i jiné obilí: zrna málo, slámy
pak ještě méně; sena tolikéž málo i jetelů.
Svatá Marketa
tohoto léta
na svůj vlastní den
začala jest žeň.
od 16. do 22. _Iuli ačkoliv nepršelo, ale taky slunce jasně
nesvítilo a protož žita vlhkáu) jsme klidilí.
'
V tom čase obilí staré mělo cenu: Pšen[ice] 16 zl., též
15 a 14 zl.. žito 13 zl. a 12 zl. 30 a 45, ječmen

12 zl., oves

12 zl. V Praze měla pšenice 13 zl., žito 11 zl., ječmen 10 zl.,
oves 9 zl. 30 kr..a též 10 zl.
Maso v tento čas se platilo: Hovězí 1 libra za 20 krej
1) R: B'oleslawi, Processy [l dále tak] . . . wzdicky, O Swato\
dussnjch. — =) R: ho. — a) Jan Josef Frant. svob. pán z Říčan byl dě
kanem v Čáslavi r. 1668-1716. — 4) R: Měsstka . . . kolyka lete . . ,
pomocti . . . Vzdrawená . . . Omilně. — 5) O starobylé pouti čáslavské
a o příležitostných k ní písních Vkových viz v dodatcích. — ') DalSl
odstavec je dodatečný (ač snad téměř současný) přípisek Vkův a po
kračuje ve zprávě o pouti Čáslavských 8. července. — ") R: vmně . . .
Rádni. — 3) Místo pro křestní jméno v R prázdné. Doplněno dle Sghe
matismu. — “) R: Okopowat . . . Erdteple . . . Osseti. — 10) R: Zítra
Obyčegne . . . Kossu . . . menně . . . Getelu. — ") R: Wlasfnj _. . .

chhke gsme Klýdily.
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a místem za 21 kr., skopovél) za 18 kr., vepřové za 26 kr.
a taky za 30 kr., telecí za 24 kr. a někde za 20 kr.; pár ho
loubat za 24 kr., kachna hladová za 36 kr., husa za 1 zl. 30 kr.
[195] Dne 16. Juli, v neděli, císař pán do Prahy přijetí
ráčil.2
N)a den s[v]. Daniele proroka, 21. července, v pátek po
8. neděli po s[v]. Duchu, po poledni 51/2 hodiny usnul v Pánu

důstojný v Bohu otec pan František Seraf. Puchler,3) farář
škramnický od r. 1785 dne 8. řijnaf) Narozen na Horách Kut
ných r. 1747 5) dne 5. září, 6) byl nejprv v řádu jesuitskémf)
pozrušeni jeho byl kaplanem v Dobřichově při panu děkanovi
josef Maršálkovi, 8) odtud farářem v Krutech, 9) odtud ve Škram
níku. 1“

Léta 1793 byvl') já v Hoře Kutné, tam při bývalém a již
prodaném a rozbořeném kostelíku s[v]. Jiří na předměstí kou
řimském 12)nalezl jsem hrobový kámen, na němž vytesán byl erb:
Pod korunou královskou čtyry pole, dvě nakříž červená“) a
v něm každém lev bílý, dvouocasatý s korunou, a dvě napříč
zas modrá a na nich každém růže bílá, tímto, hle, způsobem:
a nápis: „Letha Páně MDLXXXll Vsnul w Pánu
Vrozený Pán Leopold Puchler, Králowská Hornj
&
Radda.“ I přepsal a přerýsoval 14) jsem to a té

?

muž
faráři svému15)
daroval,
čímž panu
on potěšení
maje žádalukázala
mne, abych
tonad
na
jeden z jeho předků obraz barvami přesadil,

1) R: Skopowy . . . Wepřowy . .. Paar. — :) Ani v Nov ani v PO
o tom není. — 3) Dle farní knihy pamětní dokončil ještě oktáv sv. Pro
kopa v Chotouni, pak musil ulehnouti a zaopatřen sv. svátostmi od svého
přítele vyšehradského kanovníka Ant. Petsche, den na to zemřel ve věku
62 let. (Nemoc: Hydropis pector., gangréna) — *) Omyl. Dne 21. září
byl presentován, 24. října investován a do Skramníka přišel 27. října
„mol 3. hodiny odpoledne“. — s) R: Kuttnách R. 1746. — .) Otec jeho
byl Josef Puchler, měšťan kutnohorský, matka Kateřina z Běstviny. —
1) Do noviciátu vstoupil v Brně 10. října 1765. Po zrušení řádu r. 1773
dostudoval bohosloví jako arcibiskupský klerik v Praze. kdež byl 29.
května 1774 vysvěcen na kněze. R: jezuitskym . . . Dobřjchowě. —
“) Str. 14. V Dobřichově byl od 7. července 1774 až do 7. října 1782.

V té době promovován v Praze na doktora svobodných umění a filosofie.
— “) V Krutech byl 3 léta 20 dní a tamže dekretem Aldraga Antonína
de Piccardi, biskupa petinského, ze dne 18. února 1783 jmenován titu
lárním kanovníkem petinským. Z Krut vzal s sebou do Skramnika i svého
kaplana Františka Skalického, jenž byl u něho v Krutech 2 roky. —
10) Viz pozn. 4. lnstalován byl však až 21. října 1787. Pam. ll-2, str. 18,
19 a 33. Všecka data jsou z jeho svéživotopisu v pamětní knize farní,
do níž velice pilně zapisoval zajímavé zprávy mistni i obecné isvé
úvahy po celý život svůj ve Skramníkách, písmem však, bohužel, tak
běžným, že zůstává někdy nečitelno. — ") R: Letha . . . bywssi .
Kuttne. — ") „Stával před Kouřimskou branou na nejvyšším temeni
Hory jižně, kde dosud (r. 1912) nepatrný domek čís. 31 na předměstí
ižkově stojí.“ (Kutnohorsko, 1, str. 66.) — 13)R: na křjž Čerwene . ..
dwau Ocassatý . . . Prjc zas Modre . . . njch . . . spůsobem. — ") R:
přeregsowal. — 15)R: memu . . . žádal mně . . . fárnjm . . .'podsud.
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a tak se stalo; kterýžto obraz ve farním domě nad schody
mezi obrazy p. p. farářů až posud zůstává. 1)
[196] Roku 1783 hrabě Frant. Filip z Šternberka, pán na
Zásmukách a Častolovicích, jenž se svou pani 53 léta byla ve
Vídni když r. 1785 umřel, 2) odtud do Zásmuk přivezen a v tam
ním klášteře františkánském v své kryptě pohřben (a), — ten,
pravím, tomuto panu, tehdáž v Krutech, faráři titul a kříž ka
novnictví petinského v Rakousích od cís[aře] josefa dosáhl
a jemu kříž a diploma téhož kanovnictví do Krut poslal. Ten
kříž, jenž jest na způsob kříže maltězskěho3) takto:
a v prostřed v tom kolečku jest obraz zvěsto—
vání P. Mai ii, — ten, pravím, poručil sobě dáti —
a taky dán jest — do hrobu; druhý, menší,
jejž 4) sám dělati dal a jej v neděli nosíval, od
kázal na obraz s[v]. Jana Nep. v kostele na
oltáři stojící, kamžto ihned za jeho živa dán jestř)
Byl pán velmi učený, moudrý, v radách ochotný a upřímný,
každému laskavý, chudých těšitel i dařitel; žádného v platu
štoly nepřetahoval, spíše odpustil, než se hádal, časem i desá
tek mnohým odpouštěl,—právě všem všecko učiněn.6) Pěknou,
vysokou postavu a tvářnost těla měl, řečíšesterou mluvili mohl.
t[otiž] hebrejskou, řeckou, latinskou, francouzskou, českou a ně
meckou. To je nám na něm scházelo, že p. kaplana (skrz ku
chařku) vzíti nechtěl. 7)
Sám trpě bolesti noh ['],
tím dřív do hrobu si pomoh'.

[197] Na jehotunuse bylo 6 děkanů: 1. dobřichovský,
spolu vicarius, pan Leander Nevrátilň) 2. mladoboleslavský,9)
3. kolínský,10) 4. čelákovický,11) 5. zásmuckýfz) 6. plaňanskýP)
a ostatní p. p. farářové a p. p. kaplani, tak že všech 22 bylo.“)
Pohřben, tu kde sobě sám hrob udělati dal cihelný, vedle
síncelf') na pravé straně, proti oltáři Bolestné Panny Marie, na
hřbitově a tu někdy bývala od starodávna krypta maličká, která
se r. 1796 sesypala ; kterou on dav otevříti,15)že krom samých
kosti nic více tam nebylo, dal ji zaházeti.
(a) Dne 24. února.
1) Není ho již. — *) Dle Otova Slovníku zemřel 9. ledna 1786 a
manželka jeho byla M. Leopoldina hrab ze Starhemberka, jež zemřela
r. 1800. — a) R: Maltegskeho. — *) R: Genž . . . nossywal .. . y hned.
— 5) Není tam již. — ') Pamětní kniha dí, že slzy a všeobecný pláč
farníků (při jeho pohřbu) daly mu svědectví, jak si ho vážili. R: Rad
dách . . . Cžechskau. — 1) O tom Puchler sám jinak. Viz v dodatcích.
——
“) Ten jej pochovával. R: Nawrátil.— “) Václav Beránek, blsk. vikář
a nesídelní kanovník vyšehradský. — 10)Josef Teysinger. — 11)Frant.
Obstzierer, arcib. vikář brandýský. R: Vikarius . . . Mlado Boleslawský
. . . Sselákowský. . . Ostattnj. — 12)josef Alois Hošta (Hoschta). —
13) Petr Kvítek. — ") Dále v R asi pro 2 řádky prázdno. — 15)U vchodu
do kostela (proti faře) bývala zděná předsíňka. — 1') R: Hřbýtowě-. . .
daw otewřjti, krom samých . . . nebylo, a tak dal.
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Čest ný kanovník František Pachter, farář skramnic'ký.

Paměti Vavákovy V.

10
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V té kryptě r. 17411) měl schované zboží tehdejší p. farář
josef Florián Mikulovský, mé matky strýc,2) a tam též můj
otec jan Vavák něco přiložil a on mně oznámil, když do té
krypty se dostali, že tam ležela panna — sice samé kosti, —
majíca) hustý rozmarýnový věnec na hlavě a hazuku brokáto
vou se zlatými květy. jak se p. farář toho věnce dotekl, on
hned na hromadu spadl, jsa jen popel, tolikéž i hazuka; kde
ale se těla nedotýkalo, byly kousky toho brokátu jako kůže
pevné a zlato dobré. Kus té materie se zlatým květem vdomě
otce mého shořelo při tom velkém 4) ohni r. 1750 v noci před
s[v]. Matějem, kterýž i já v rukou 5) svých jsem míval. Nápis
žádný se nenalezl.
[198] K tomu přidám, že v škramnickém kostele bývalo
mnoho hrobových kamenů a na nich byly vytesané 6) osoby
rytířské s jejich erby a nápisy. Když pak p. farář jakub Ze
lenka r. 1759 novou zem7) dělati dal, na ten stupeň, vcházeje
do kůru, a na schody na kruchtu je rozsekati poručil a nic
z nich (čehož škoda) nepřepsal. jeden dosavad v kostele ve
zdi stojí a dva před sínci již sešlapané.
Tři takové kameny byly v kostnici prostředkem koncis)
k sobě položené, po nichž se od dveří koltáři chodilo. Ale
když r. 1788 9) kosti z kostnic se vyhazovaly a zakopávaly, ta
kostnice že byla 10) velmi hluboká, dal tento p. farář Puchler
ty kosti od obou stran zdi (bylo jich po 3 řadách až do stropu)
do prostředka sbořiti, zarovnati a zemí zaházeti a ty tři hro
bové kameny tam zůstaly (čehož opět škoda); ale nápisy z nich
přepsal.“) Rekl jsem já jemu, proč ty kameny zasypati nechal?
On odpověděl: „Kdo by od toho tahání s nimi platili“ já jsem
řekl, kdybych byl o tom povědomost dostal, že bych byl přišel
a ty kameny s malým nákladem a prací z té kostnice vydobyl,
což takto by se bylo stalo: Ten každý kámen by se byl po
zdvihl,12) pod něj 2 silné vidle 13) by se a na ně dva válce pod
strčily a párem volyu) nebo koňmi ihned odtud vytáhly. již jest
s těmi kameny konec. 15)

[199] Posloupnost p. p. farářů škramnických.
]. Kostel škramnický pod založenímvStětí s[v]. jana Křti
tele, že by jeden z nejstarožitnějších v Cechách a sice hned,
1) Tehdy vojsko francouzsko- bavorské vtrhlo do Čech a dobylo
Prahy. — *) Viz dále. R: Stregc. .nětco. — “) R: mage. — 4) R: scho
řelo . . . welkym. .Mafhegem. — 5) R: wrukách. — “) R: wytessaný
Ossoby. — ") T. j. podlahu. — “) R: koncemi ksobě položený. —
9) R: 1790. (Pam. Il-2, str. 52.) — 10) R: Kostnice bywsse. .Ržadech
. zbořiti. — ") Puchler o tom v pamětní knize na str. 76. — |=)R '
podzwjhl. — 13)R: 2. sylne widla. — ") R: Párem Wolmi y hned od
tud. — 15) R. 1906 stará kostnice se zřítila a při jeji přestavbě 2 ka
meny_ (Puchler také jen o 2 píše) objeveny & věnovány do lapidária
Zemského musea. Třetí kámen, rozbitý, sloužíval za schod k bývalému
vchodu do kostnice.
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jak víra křesťanská od pohanů přijata byla, vystaven a od fa
rářů opatřen byl, sám sobě svědkem jest, aniž třeba jiných
důkazů.1)
ll. Za času Václava císaře před válkou žižkovskou co dá
val desátku a co k němu od některých pánů dáno a v knihách
Erectionumz) hlavního kostela pražského zapsáno 'est a že 12
kostelů pod tím založením, a sice 11 farních a jeden filiální,
v zemi české jest, již jsem v svém 3) prvním rukoprsu napsal?)
III. V čas války žižkovské o faráře přišel, neb tehdáž pro
tivníci víry katolické všecky téměř faráře zmordovali a na
některé fary potom farářové podobojí, husitští, přicházeli.
lV. Za živa i po smrti Luthera když někteří p. p. stavové
husitští té Lutherovy5) sekty se chytali a farářové jejich k vůli
ženění to schvalovali, tu již velmi náboženství podobojí hynulo
a Lut[h]erovo se rozmáhalo a tak tu i tam misto farářů pod
obojí byli většín dílem farářové ženatí sekty lutriánské.
[200] Kolik by farářů podobojí v Škramníku bylo, to nelze
věděti, ani též, kolik lutriánshých; dva ale z nich přece k po
vědomosti přicházejí odtudto:
]. Fridrich Bohdanecký, za něhož je slit ten velký pěkný
zvon roku 1585 G) a na něm poslední řádky vyryté takto znějí:
„Když jest Fridrich Bohdanecký,
kazatel evangelický,
tehdáž byl v Škramniku farář,
slil tento zvon Brikcí zvonař“

2. Jakub Acanthido7) de Mitís, jehož 5 knížek, které psal,
v „Klíčí novém knih zapovězených“ na stránce 9. najdešď)
dostal se do Škramnika z Dřínovag) roku 1614 a byl tam
až do vítězství na Bílé hoře. Potom r. 162110) s jinými vypo
vězenými lutriány aneb s těmi, jenž k víře katolické přistoupiti
nechtěli a sami dobrovolně ze země ven vyšli, taky někam

zašelu)

[201] Po vítězství na Bílé hoře a po 200 letech, jak ka
tolický farář, totiž jak se věřit může, r. 1421 zamordován byl, 12)

zase jest katolický farář škramnické osadě navrácen a přidané
1) Viz Ant. Podlaha, Posvátná místa, díl 1. R: Křtitele . . . přígatá.
— ') Starobylé knihy o zřízení kostelních nadání. — 3) R: Errectio
num . . . Prahskeho . . . Cžechske .. . w Mem. — 4) Pam. lI-2, str. 76;
111-2,str. 64; IV, str. 126. _ 5) R: Žjžkowske . . . pod Obogi [i dále
tak], Hussytsstj . . . te Lutherowe. — “) R: dwá ale z nich předse . . .
Bohdanecky . . . Roku 1584. — ") R: Acanti . . . Kněh. — 0) Vk tu

myslí „lndex-Bohemicorum-Librorum-Prohibitorum, et Corrigendorum
Ordine—Alphabeti-Digestus .. .“, vydaný z rozkazu arcibiskupa jana
Petra Příchovského v Praze r. 1767, tiskem Jana Karla Hraby. Pochází
od Ant. Koniáše, jenž jej zanechal v rukopise, sám zemřev r. 1760. (Viz
přípisek na výtisku strahovského provisora P. Emerika Petříka, sign.
F. K. 1.32.) Zmíněné spisy Akanthidovy uvedu v dodatcích. — 9) U Velvar.
— "') Ve Skramníku byl do r. 1622, do ciziny odešel r. 1623. — „) Zbytek,
asi třetina, stránky prázdný. — l=) Pouhá Vkova domněnka.
*
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mu byly osady neb fary plaňanská, lstibořská, štolmiřská apo
říčanská, neb tehdáž málo kněžstval) bylo, dle čehož taky
i z Polska kněží katoličtí sem povolání a na mnohé fary do
sazeni byli. Byl tehdy zase v kramniku první farář léta:
1621 [!] [. lan [Křt. Václavl Janovský, farář škramnický,
plaňanský, lstíbořský, štolmiřský a poříčanský. Umřel r. 1654[?]
a ten ještě nosil vous .2
.
1654 3) ll. jiří Nikolai, farář škram[nický], lstiboř[ský], štol
[miřský] a poříčanský. Zemřelt) 1673.
1673 III. jan Ambrosí[us],5) far[ář] škr[amnický], lstib[oř
ský]. štol[mířský] a poři[čanský]. Zemřel 1707.“) Za něho Lsti
boř přišla k Plaňanům.
,
1707 IV. Florián josef Mikulovský, rodič v Oustí nad Orlici,
přišel sem z kaplanství týnského7) v Praze. Toho byla Hos
sauna [?] Buriánová, matka mé matky, Barbory _Vavákové,3)
sestra a táž moje matka Barbora byla u něho tu v Skramniku
vychovaná a r. 1723 9) za mého otce, lana Vaváka, sem do Mil
číc se dostala, kde jest nyní Nro 4.10) Za něho Štolmíř padl
k Přistoupimišl) [202] Umřel roku 1746 dne 8.12) srpna a po
hřben v kostele před oltářem s[v]. jana Nep., kterýž byl sám
postavil,13) — a tu nyní jest oltář ubičovaného Pána ježíše
a oltář s[v]. ]ana celý jiný; jen ta statue neb obraz ze starého
jest přenesen 1“*)a stojí před mužskými stolicemi.
1746 V. Karel Podivín Horník přišel z fary radešinské, ro
zený z Dašic, panství pardubského. Ten byl skoro vždycky ne
mocný, umřel 1754 31. Octob[ris]. Pohřben v kostele před
velkým oltářem na straně epištoly. Na těch dvou“) funusich já
byl jsem.
1754 Vl. jakub Hynek Zelenka, rodič z Litomyšle, přišel
z fary štolmiřské v druhou neděli adventní téhož roku“) Odšel
do Prahy na odpočinutí r. 1785 28. ]uli17) a tam v domě Prů
šovském 18) za dominikánským klášterem s[v]. _liljiumřel roku
179119) dne 3. máje. Ten p. farář, co jest nyní viděti v kostele
škramnickém, všecky oltáře, kazatelnu, kruchtu, dlažbu kvadrá
tovou, varhany, dveře ze sakristie20) na hřbitov, to vše způsobil
1) R: Ossadě [i dále tak] . . . Kněz'stwa . . . powolanj .. . dosa
zenj. — 2) Dle Puchlera zemřel r. 1656 či málo potom. R: Letha . . .
fausy. — =) Jiří Maximilian Nicolai byl ve Skramníkách r. 1659-1673. —
') R: jen 1-. — l") Jan Fridrich Ambrož. — “) Oslepl, zemřel v Praze a
pochován tam u sv. ]íljí. — 7) R: Tegnskeho. — “) R: Wawákowý. —
l*)R: 1720. — 10) Barbora Buryanová oddána byla 7. listopadu 1723
s janem Vavákem a zemřela ve věku 60 let 15. října 1763. — „) Omyl;

k Tuklatům. R: Přistaupiňi. — ") Opraveno dle pamětní knihy. R: 27.
— ") Dle pamětní knihy postavil oltář ten již jeho předchůdce Ambrož.
— ") R: přenessen . . . Můzskymi. — 15) R: wzdycky . . . dwauch. —

") Tehdy dne 8. prosince. Zelenka byl presentován 8. listopadu, inve
stován 29. téhož; instalaci měl až 28. října 1755. R: Lithomissle. —
") Pensi (200 zl. a byt v některém klášteřel měl dle Puchlera povolenou
dekretem ze 6. dubna 1785. — 13) Pam. Ill-1, str. 7.'— ") R: 1789.
(Pam. ]. c.) — “) R: Qvadratowau . . . Zákřjsstě na Hřbýtow.
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z odkázaných peněz svého předka Horníka a z svého přídavku,
jemuž máme my i potomci co děkovati. Ve faře taky předělal
schody dolů i nahoru, tak jak nyní jsou, neb tu prv bývala ku
chyně a tu, kde jest nyní kuchyň, bývala čelední světnice. Byl
pán velmi nábožný, dobrotivý a pravý duchovní pastýř.
[203] R. 1785 Vll. František Serafín[ský] Puchler, rodič
horokutenský, bývalý jesuita, přišel z fary krutské dne 8. říjnař)
Byl milovník cti a chvály Boží a slávy kostelní. Na hody vý
ročni2) a na den Vstoupení Páně vždy chrám Páně oslavoval
a slavné hosti míval. V témž kostele lustr neb lampu sklennou
o 4 svíčkách v prostřed str0pu. kdežto Boží vystoupení bývalof')
viset nechal a svou knihárnu též tomu kostelu odkázal. Umřel
a pohřben, jak prve psáno. *)
Od r. 1754 a funusu p. Karla Homíka nebyl žádný jiný
na Škramniku kněžský funus 55 let. A tak od r. 1621 do r.
1809 za 188 let bylo na Škramníku farářů sedm.
Roku 1754 5) poříčanský kostel, jsa znovu přestaven a fara
nová též při něm, dostal též svého faráře a tak škramnickému

zůstala samotná ta osada škramnická, k nížto zase jest od
SadskěG) vzata a přivtělena Chotouň roku 1787 7)
Důstojný pan Antoň Peč, kanovník vyšehradský, exjesuita, '
jenž byl vždy 1- pana faráře milostník, zůstal tu na faře k po
sluhování, dokud sem administrátor nebude poslán.
[204] Na den s[v]. Jakuba 11 večer okolo hodiny osmé
přišel velmi bouřlivý mrak od východu, z něhož spadl převeliký
příval deštový a krupobití. Zde u Milčic počna od Loužku a
tas) pole na Podhoří víc než vyseté semeno, za Roudnikem pak
víc než 3 díly v jarním osení zrna vytlučeno bylo; žita již by
byla9) doma. Více se spustily kroupy na les Kersko a za ním
mezi Velenkou a Manderšajdem takměř na celou zkázu po
tlouklo, což jsem i sám viděl.
Na den svaté Anny zase u janovic Uhlířských velmi škodně
potlouklo, tolikéž u Nové Vsi, u Kolína i jinde tu i tam v zemi
o potlučení osení slyšeti jest.

Franfllssek PVChLer, farář SskraMnICkl DokonaL [1809]
Dne XXI. CžerVenCe W hoDan SsestaV po PoLeDnlI, W
Pátek [1809]. -— PoLožen Do hrobV XXIIlI. tehož na Hřbll—

toWIě VeDLe SInCe, W PonDěLI [1809].
[205] Pamět o klášteru s[v]. Prokopa nad řekou Sázavou.
0 založeni, zboření, v nově vyzdvižení, vyhoření a zas obno
1) Omyl. Viz str. 143, pozn. 4. _. ') R: Horrokuttenský.. .jezuita
Wegročni . . . wzd.y
. wisset.
.Knihárnu . . . Knězský. —
') Pam. ll ], str. 75 — ') Str. 144. — s) R: 1751. — ') R: Sadsky wzatá
a přiwtělená Chottauň . . Ex Jezuita. . wzdy. — 1) Místo pro leto
počet v R prázdné. Viz Pam. ll-2, str. 17-19. — 9) R: ty Pole. — ')R

byly doma. . .Manderssaidem . . .Skázu.
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vení toho kláštera již v mém I.m rukopisu psáno jest.1) Nyní:
Hlavni opuštění se stalo r. 1785 dne 4. listopadu?) a toho
času tam byli bratří duchovní řádu s[v]. Beneše tito: 1. Vy
soce důstojný pan Leander Kramář, opat a království českého
prelát. Narozen v Benešově r. 1718 12. Februari[i], knězem
v řádu s[v]. Benedikta učiněn r. 1742, jubilaci kněžskou odsla
vil v Benešově r. 1792 v padesáti letech svého kněžství, umřel
v Postupicich na faře r. 1801 dne 1. září. Pohřben v klášteře
s[v]. Prokopa v Sázavě, tu kde sám chtěl, před kostelem vedle
dveří hlavních na levé straně a tam na kamenu vyrytá památka
jeho se spatřuješ') 2. Vojtěch Petter, převor. 3. Norbert Hou
senka, podpřeyorf) 4. Edmund Chvalovský. 5. Hugo Fabricius
a ten vydal „Zivot s[v]. Prokopa“ na VIIIP) roku 1775.“) 6. Be
nedikt Chvalkovskýř) 7. Maurus Mejstřík. 8. Prokop z Hart
liebuP) 9. Václav Martínek. 10. Damián Kročákř) 11. josef
Javůrek. 12. Vít Prosil.10) Fráteři: Marián Špirit ;11) 2. josef jur
kel; 3. Nepomucen Strichel.
Po zrušení kláštera statky jeho pod jménem Religionsfondm)
řízené byly pod moci královskou, potom roku 180413) prodané
„a koupil to vše i s klášterem p. Frant. Heilberger, Pražan, od
něho zase roku 1808 nějaký Vilém Tiegel,14) říšák rozený,
v Praze ženatý, bývalý na vojně.15) Koupil dne 5. prosin[ce].
[206] Při konci července nové žito se platilo za 1211.,
též taky za 12 zl. 30 kr. Od 30. juli až do dne 5. srpna celý

týden“) nebyly hrubé časy k sklizení pšenice. Na Den Pro
Měnněnl Pána KrIsta bIL pěkneg SLVneCžňI Cžas [1809].
O válce, která blíže nás u hlavn[ího] města Vídně již dva
kráte krvavé divadlo způsobila a my v strachu trváme, nic není
možné psáti, ani z těch novin, neb co dnes tak, zejtra zase
jinak se praví a píše; tak veliké a rychlé proměny při armá
dách obojích se stávají, že je nemožné pochopiti a vypsati, jen
samým řiditelům a vůdcům války. A protož:
1) To snad bylo právě v některém archu ztraceném. R: Wizdwj
ženi. — =) Řeholníkům uloženo setrvati v klášteře do 4. dubna 1786. —
') O něm Pam. lil-4, str. 27. R: Cžechskeho . . . Jubilati Knězkau . . .
Knězstwi. — ') R: Peter . . . Sub Př. — 5) T. j. na osmerce. — “) „Po

žehnaná Památka-Welikýho-Swěta D-iwotworce-Sw. Prokopa- Oppata

Klásstera Sázawskýho . . . sepsaná Skrze Kněze Hugona Fabriciusa . . .
Praze . . . v Johany Průšowý, Wdowy . . .“ Rok vydání v knize není,
jen za titulním listem je povolení k tisku s datem 20. prosince 1764.
Snad jen toto jediné vydání vyšlo a rok Vkem udaný po paměti 1775
(v Pam. l-2, str. 47, čís 34, je zase rok 1770) je mylný. O Chotouni
uvedu něco z této knížky v dodatcich. — 7) V R jen: Benedikt, N. —
a) R: Prokop Hartlib. — “) R: Krogák. — "') R: Prochil . . . Sspirit
. . . jurkel . . . Strichel. — 11) To byl též kněz, ne bratr laik. Klerikové
tehdy byli: Gaudentius Kurzweil a Nepomuk Stašek. (Seznam i některé
další dodatky z knihy Frant. Krásla „Sv. Prokop“. Praha 1895.) —
") I všech ostatních zrušených klášterů. R: Religionsfons. — ") R: 1799
. . . Haiberger. — “) R: negaký Týgel. — 15)Tiegel byl c. k. nadporučík
a usedlý měšťan pražský, jeho manželka Barbora roz. Arnoltová. —
— 1**)R: tegden.
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Něco 1) nejistého psáti
a omylnou zprávu dáti,
jest teď i potomkům lháti.

Bezpochyby že ten celý válečný běh budoucně k vytištění přijde.
Z novin. Pod datum 17. máje tohoto 1809. roku císař
francoulzský] odňal všecky krajiny a statky papeži římskému
a vykázal mu roční plat 2,000.000 piasirů, beraz) příčinu,
že prý císař Karel Veliký, jenž byl rozený Francouz, ty krajiny
a zboží papeži nejvic daroval a utvrdil, že on zas takové zpát
kem odnímá a panování světskému odevzdář)
Dne 8. srpna přišel do Skramníka nový pan kaplan, dvojí
cti hodný páter josef Rousek, rodič hořický, až posud kaplan
v Chomuticích na panství smrkovickém, míli od Hořic. Toho
představil ještě živému panu faráři Puchlerovi veleb[ný] p. Frant.
Matějka, bývalý kaplan v Sadskéf) potom lokální v Kostelní
Lhotě a nato farář v Vrbici za Poděbradyř) Letos pak v Juni
dostal se do těch Chomutic za faráře [207] a napadnuvs) tam
administrujícího tohoto p. kaplana Rouska, jej sem poslal, kte
réhož taky 1- p. farář přijal. A tak než on z hradecké diecésí
do pražské archidiecésí7) propuštěn byl, zde v kramníku p.
farář taky umřel a protož on zde do příští nového p. faráře
administrovatia) musí zase, ačkoliv důstojný pan Antoň Peč,
kanovník vyšehradský, až do dnes, 13. srpna, tu pozůstává.
N.B. V té vsi Chomutících jest kostel farní s[v]. Diviše
Areopagitského, bisk[upa] a mučedl[níka], jehož byl s[v]. Pavel
v Athénách obrátil na víru křesťanskou, a takové kostely ještě
dva v zemi naši se nacházejí: 1. v Rakolusig) v Plzeňště a 2. na
Rothberku v Litoměřičtělo) a tento 3. v Bydžovště.
Ten nový kaplan na den Nanebevzetí Panny Marie první
kázání a velkou mši svatou tu ve Skramníku vykonal. Pane
Bože, rač mu dáti dar Ducha svatého! Ze pak až posud 11)
z hradecké diecésí skrze dekret propuštěn není, protož dne 21.
srpna pan vikář dobřichovský 12)odevzdal ho do Plaňan a tamního
pana kaplana učinil administrátorem na Škramníku; ten má
1) R: spusobila . . . Nětco . . . Spráwu . . . Bez Pochyby. — :) R:
berauc . . . preg . . . Francaus . . . spátkem. — a)1\iov čís. 29 z 22. čer
vence, není tam však nic o platu papežovi vykázaném. — *) R: Pater
. .. podsud Caplan . . . Caplan w Sadsky . . . Localnj . . . Lhottě. —
5) Str. 44. — ') R: napadna tam Administrirugicýho . . . Caplana. —
1) R: Diaecesi, do Prahske Archidiaecesi. — a) R: Administrirowati. —

') Hracholusky, Rakolus, fara ]ezná na Stříbrsku. R: Diszse.

. . Ra

kolussých w Plzensstě. — 10)Omyl. V Rothberku nebylo kostela a v Roz
bělesích (Rosawitz) je farní kostel sv. Václava. Vše je nyní zahrnuto
do farnosti podmokelské. R: Rothenberku w Lithoměřičtě. — 11)R: na
Nebe wzeti . . . podsud . . . Diaecesi . . . Decret . . . Mlčán . . . spjwal.
— 1=)T. j. vikář kolínský, Leander Nevrátil, osobní děkan v Dobříchově.
Až do roku 1851 patřily Skramníky do vikariátu kolínského.
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jméno josef [!] Mlčan,1) rodič z Radomyšle od Domažlic. A on
zase první velkou mši svatou zde zpíval 27. srpna, v neděli
14. po s[v]. Duchu.
[208] Z novin N: 33 dne 19. srpna, slovo od slovazz)
Někdejší stav a nynější osud papežské obce. Před revolucí

francouzskou papežská obec obsahovala 800 čtverhran[n]ých
mil a v ní se nacházelo lidu 2 miliony a 100.000, t. j. jeden
krát sto tisíc, tak že některá nová nynější království na veli—
kosti a více v ourodě a užitcích převyšovala. Po časich k ní
přináležející krajiny byly skrze dobročinnost rozličných knížat
a pánů rozšířenyf')
Dědictví sv. Petra, první držení papežovo, bylo darováno
a způsobeno od císaře Konstantinaf) Velikého, jenž první z cí
sařů byl křesťanem. Potom okolo polovice 8.0 století obec pa
pežská nejvic zrostla skrze rozmnožení krajin, kteréž byl dal
Pipin, král franský, a Karel I., příjmím Veliký, císař, je ještě více
rozšířil. A tehdáž papežové taky na válkách podíl mívali, vojsko
držeti a časem taky války vésti musili a tudy jejich krajiny taky
ušetřené nebývalý. Mnohdykráte byly vítězitelům za kořist i taky
hlavní město Řím, avšak po učiněném pokoji zase vždy dostali,
co ztratili.
Až nyní v čas francou[z]ské revoluci změna učiněna [209]
jest: Avignon, hrabství v Francouzích, v14.tém stoleti Kliment
VI. za 80.000 zlatých koupil a Venaissin5) král franský Filip
stolici papežské daroval r. 147355) Pius VI. r. 1796 23. ]uní musil
v Bologni palác a pokoj s rozličnými starými pamětními ruko
pisy za 21 milionů livrů od Francouzů koupitiF) A zase r. 1797
pokoj v Tolentinu 31 milionys) zaplatiti a k tomu Avignonu,
Venaissinu a krajin Bologně, Ferrary a Romagně se odříci.
Když pak r. 1798 franské9) direktorium Rím za svobodnou
obec vyhlásilo, tuf již stolice papežská třetí díl od svých kra
jin ztratila. Téhož roku v několikas měsících přestal zase Rim
svobodnou obci, t. j. republikou, býti a podržel pro sebe sám
pod mocí papežskou 555 čtverhranných mil a 320.000 obyvatelů.
Poněvadž pak Pius Vll., nynější papež, (ač při korunováni
Napoleona velice Francouzům milý) nechtěl k smlouvě a závazku
!) Omyly. jmenoval se Filip Mlčan a byl kaplanem v Tuklatech,
kamž se po skončené administraci zase vrátil. V katalogu duchovenstva
z r. 1810 se již josef Rousek nejmenuje v žádné české diecési. — *) Vk
se drží dat a postupu podle Nov, ale upravuje a doplňuje po svém.
R: ňjněgssi Ossud . . . Gedeňkrát. — *) R: njněgssi . . . rozssjřený. —
4) R: spůsobeno . . . Konsstantýna . . . Pipjn . . . francký . . . zase
wzdy. — 5) R: Rewolucy . . . včiněná . . . Wessjn . . . francký. —

“) Nov: 1773. (Bývalé hrabství Venaissin dal papežům Filip lll. Smělý
r. 1274.) — ") Vk špatně rozuměl. Příměří v Bologni zaplatil papež oním
obnosem 21 milionu franků, ztrátou Boloně atd. i mnohýmivuměleckými
předměty. -—s) R: s 31 Milyony . .. Wenessinu . . . Bologny, Ferra
riae, a Romagny. — 9) R: Francke Dirrektorium , . . stratila.
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proti Angličanůml) přistoupiti a proti nim válčiti, protož všecky
ty římské krajiny byly r. 1808 dne 21. dubna dekretem franc
[ouzského] císaře o 260 mil čtverhranných a o [210] 705.000
obyvatelů zmenšeny a čtvero legací podle Prostředzemního moře
ležící, Urbino, Ancona, Macerata a Cameríno, byly ku království
vla[š]skému připojeny a ostatní krajiny od 295 mil čtverhran
ných a 615.000 obyvatelů držel Napoleon císař pro sebe a tam
skrze svého gubernátora panoval.
Nato letos r. 1809 dne 17. máje vydal dekret, skrze nějžto
zbavil papeže všech ostatních krajin i Dědictví s[v]. Petra í pa
nování i posledně Ríma a musil se, jak zprávy jdou, pod stráží

Černínský palác a Loreta.

francou[z]skou do Avignonu odebrati. Dne 15. Juli přijel skrze
Florenci do Pisy a 18. toho jel skrze ]anov.2)
Co tak Napoleon, císař franc[ouzský]; na papeži vynutiti
usiloval, a papež mu v tom po vůli býti nechtěl, jest to vše
tištěné česky, 3) tolikéž i co se ve Spanělích dálo, a jest k do
sálmutí v Praze?) Tam se uzří, jak nevinně ten svatý a tichý
Otec trpí.
1) R: Poněwadč . . . njňěg-ssi . . . Englyčanum . . . Prostřed Zem
njho . . . Vrbjno, Ankona Macerata, a Kamerino . . . připogený. — ') R:
Sprawy ._. . Pjs Y . . . Genug. — a) R: Cžechský . . . vzdřj . .. t'íjchý. —

4) „Weytah-listowniho- dopísowanj-mezy- Řimským &CýsařskýmFran
cauzským-Dworem“ (z r. 1808 a 9). „Sebránj -wssech znamenitých
Přihod-při-Změně-trůnu Sspanyelského.“ Oddělení ]. a 2. z r. 1808.
Oba spisky ve velké osmerce. (Ze Strahova.)
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Dne 23. juli v městě Berlíně o 11. hodině v noci okázala
se kometa, veliká ohnivá koule na obloze, a působila okolo
sebe dosti prostrannou duhu; bez všeho hřmotu šla od východu
jako k půlnoci a nebyla tuze vysoko.
[211] Od s[v].Ducha1) ještě nepršelo a 'od 1. srpna každý
den jest ticho a převeliké parno. Píši 21. srpna.
Až posud ještě tu i tam. hovězí, skopový. a sviňský dobytek
kulhá a mnohé, jenž již v máji a červnu kulhaly, zase nyní po
druhé tím se trápí. Krávy až tuze málo mléka dávají, ač pak
pastvy zde u Milčic dosti hojné jsou.
Od 20. srpna- zase žitný a ovesný magacin, též i voly
k odvodu prohlášeno jest.
Vojáci také maršírujíci často přicházejí a sice ve množství,
tak že 10, 12, 15, 18, 20, 24, 26 i více v jednom domě jich
bývá. Tí sobě mléka a sýra 2) dáti poroučejí, a onot ho není;
maso platiti nechtí a protož mouky a vaření valně s nimi ubývá.
Chléb také žádný s sebou nemají, a když jsou jízdní, ani sena
a někdy ani ovsa, to jim též dáti musíme, a kvitanci na to, ba,
ani noční peníz dáti nechtí. Pane Bože, rač nám to sám na—
hradit!
'
[212] Z novin dne 2. září, N: 35. Dne 21. juli papež do
Grenoblu prý přijel a tam za dlouhý čas zůstane. Nové fran
cou[z]ské vladařství v Rímě prohlásilo, že římská apoštolská
komora s svými oučínky se ruší a přestává a všeliké pense
za předešlého papežského panování udělené jen do posledního
juli placené a potom ty, jenž ročně přes 1200 vynáš[ej]í, zmen
šené budou.
V římském okršlku pod správou franc[ouzských] oficírů
městské vojenské legiony se zakládají a to prý 3) se již blíží
to jim slíbené štěstí, když papežské panování nebude.
Dne 27. srpna ][eho] král. Vyvýš[enost] arcikníže Ferdi
nand, *) jenerál nad jízdou a komandant armád v Cechách a M0

gavě,
ydlí. přijel do Prahy ráno v 6 hodin a na hradě královském
N. B. V těch novinách obšírně se vypisuje anglické 5) vla—
dařství se všemi jenerály a vévodami i jejich roční štancí, což
mně vypsati ani možné, ani potřebné není. Item, že ve pa
nělích Francouzové docela umdleli.
[213] Při konci srpna a na začátku září obilí mělo cenu:
Pšen[ice] pěkná 18 zl_i taky 17 a 16 [zl]. 30 kr., žito 13 zl.
30 kr. a taky 14 zl., ječmen 12 zl., též 12 zl. 30 kr., též 12
*) Hod Boží svatodušní roku 1809 byl 21. května. R: tijcho . . .
podsud . . . Swjnský . . . podruhe. — :) R: Mnozstwi . . . Ségra . . .
Onnot . . . szdňj . . . Qvitanci. — a) R: preg. — 4) Arcivévoda Fer

dinand Karel Josef d'Este, bratr císařovnin, generál jízdy a velící ge
nerál na Moravě. — 5) R: Kommendant . . . Englicke . . . Wywodami
ostancí.
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zl. 45 kr. a taky 13 zl., oves 10 zl., též 10 zl. 30 kr. a 11 zl.;
hrách 18 zl., proso 16 zl., zemčata 1) 5 zl.a 6 zl., seno 4 zl. 45 kr.

Dne 11. a 27. srpna pršelo, ostatně po vše dni samé prudké
a jasnoslunečné časy byly, tak že otavy, jenž také nad naději
velmi zrostly a seno převýšily, velmi pěkně se klidily.
Tento měsíc srpen
přetěžce byl trpen[!],
neb magacíny, foršpony,
odvod lidu, volů, koní,
to bylo v starosti, v péči,
při tom mnoho strastných řečí.
Bože, sám rač se smilovat
a svatý pokoj darovat!
Na začátku září více vláhy přibývalo, tak že role k ozim
nímu osetí pěkně se oralyf) ale proto zas smutně, že potažní
koně a volí více po cestách chodili, nežli v poli. Tuf se vidělo
taky jedním koněm aneb volem v branách zapřeženým vláčeti
— i taky zde v Milčicích,_ což jsem já zde ještě nikdy nespatřil.
Dne 2. září umřel v Ostřihomu v Uhřích arcivévoda Karel
Ambrož, arcibiskup tamní a biskup v Vácově,3) primas uher
ského království, nezouplna 24 let starý. *) Narodil se v Milánu 5)
r. 1785 dne 2. listop[adu]. otec jeho jest [arcivévoda Ferdinand
Karel].5) V Praze za něj byly exekvie 13. září. [214] Při té po—

božnosti byl přítomen v hlavním kostele ]. král. Vyvýš[enost]
arcivévoda7) Ferdinand, celé slav[né] gubernium, p. p. jenerá
lové a všecko vysoké panstvo; zemští obráncové parádovalif)
Dne 17. září arcivévoda Ferdinand z Prahy do Litomyšle odjel.9)
Dne 3. září, v neděli 15. po s[v]. Duchu, v Hořelicích v kraji

rakovnickém pamětihodná slavnost se vykonávala, která nečasto
mimo Prahu“) a jiná biskupská města venku se stává, když tam
vysoce důstojný pan biskup therm[i]enský a sufragán pražský jan
Rychlovský při své pontifikální mši svaté čtyry mladé majistry 11)
na kněžstvo světil, což se stalo z přičinění vel. p. liřího Beneše
Dobiášovského, tamního faráře a arcibisk[upského] vikářství se

kretářešz)
1) R: Erdteple . . . dni . . . Gasno slunečne. ..Otlawy
.Náděgi
.klýdily. —- ') R: woraly . .smutně. — 3) R: Ostřehomu . . .
Arcy Wywoda . . .Arcy Biskup.
..Wácu — 4) B_ratr císařovnin. —
5) R: Mediolanu. — ') V R místo pro jméno zůstalo prázdné. — 1) R:

Exeqviae.

..arcywywoda . .Guvernium. — a) R: paradirowaly.

Arcy Wyw: . .Lithomíssle. — “) Vše dle Nov čís. 38. Též i následu
jící zpráva z Hořellc. — 1'))R: mjmo Prahy a ginych Bískupských Měst

.Prahsk ý.
Knězstwo. — ") Bohoslovce. — ") Svěcení byli 3
alumni arcib. Semináře, Josef Hořejší, Augustín Simon a jan Zachystal,
čtvrtý byl křižovník jan Goldberg. Slavnostní kázání měl jan Holejcha,
farář v Počaplích. jiří Benedikt Dobiášovský, osmý farář v Hořelicích,
byl tam od r. 1778 do 1825, kdy dne 27. března zemřel ve věku 77 let.
(Sdělil vd. p. josef Hach, farář v Hořelicích.) Kromě Nov mái PO v čis.
108 zprávu o té slavnosti.
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Dne 2.'září, v sobotu, u večer oheň v městě Jičíně zámek
a mnoho v rynku stojících domů strávil a škodu nenahraditelnou
učinil. 1

D[)ne] 23. téhož Vojtěch Vavák, syn můj, jsa2) nyní cestním
komisařem v Chomutově, 3) přivezl do Prahy dva moje vnuky
ze Schlackenwerthu, kamžto jsem je byl r. 1807 dne 3. juni do
vezl, — viz o tom v tomto spisu list 24. napřed, 4) — aby tak
domů za 2 léta a 4 měsíce se podívali, proti nimžto já do
Prahy jel jsem; ale [215] oni dostavše příležitost vozovou Pro
kopa Dvořáka z Tatec, ještě v ten večer do Tatec a odtud
do Milčic se dostali, já pak když přijeli) ráno d[ne] 24. do
Prahy, oni již byli doma. N. B. Tato sprostá pamět ovšem pro
každého čtenáře se nešikuje, ale těm dětem a přátelům někdy
milá bude.
S nastáním podzimku nastávala větší drahota v obilí, ač
pak koňům i hovězině spadlo; kůň, jenž byl v srpnu za 500 zl.,
již nyní za 300 zl. Před svátkem s[v]. Václava pšenice dostala
až 19 a 20 zl., žito 16 a 17 zl., ječmen 15 a 16 zl., oves 12
a 13 zl.. seno ] cent. 5 zl., hrách 18 zl. a tolikéž proso; zem
čata5) 4 zl., řepy jedna kopa 2 zl. Zelí málo kde co bylo
a protož předrahé, že mnozí bez něho raděj zůstali.
Na den s[v]. Václava, milého patrona našeho, odpoledne
zticha pršelo, na zasité zrno radostná vláha spadla.

Ovoce 7) též drahé bylo,
málo se ho urodilo,
švestek za krejcar jen 10,
hrušek dost maličkých jen pět,
větší hrušky, jablka malý [!]
jedno za krejcar dávali;
ani i ty hrušky polní
nebyly v ourodě hojný [l].
Všeho málo, vše-ho skrovně,
jen vojenský běh jde hojně,
strachu přibývá ještě víc, —
Bože, sám uvediž to v nic!
1) PO čís 2 (r. 1810): „jičín, z 26. prosince.. .Čacký důstojnický
sbor pod velením urozeného knížete Khevenhůlera-Metsche, velitele ].
bydžovského batalionu zemské obrany, byl dojat velikým požárem, jejž
utrpěli letos jičínští obyvatelé, i sebrali mezi sebou obnos 131 zl.., jejž
odvedli svému veliteli k dalšímu doručení pro nešťastné jičínské. Kníže
přidal k této sumě 50 zl., načež prostřednictvím c. k. generálního veli
telství bylo odesláno 181 zl. neštěstím postiženým. Dik a sláva dobrému
knížeti a stálé požehnání jeho důstojnickému sborut“ R: Sobothu . . .
Gjtčjně. — -) R: gsauce nýnj.
Komissařem . .Sslakenwerdu . . .
wjz . . .lýst.
. nimžto. — 3) Str. 114. — ') Str. 19. — 5) R: Tattec
MjlčiIC. .Tattec
.já pak přigeda. — “) R: Erdteple. .Zély.

—7)
. R: od Poledne z tijcha. O.wotce.

.Gregcar.

.Gregcar
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[216] Dne 20. září na panství brandýskéml) v čas velikého
větru znamenitá ves Dřevčice vyhořela, ale kostel tamní i fara
obstály, jakož i opodál stojící zvonice. 2)
Po svátku s[v]. Václava deštíkové často přicházeli a vláha
na zaseté zrno byla slušná, ale zelené osení řídce urostalo
a své obnože po zemi nerozkládalo.
Vojsko naše postoupilo zpátkema) dílem k Holomouci
a nejvíc do Uher. Císař pán v Budíně zůstává. A Francouzové
stojí dílem v Moravě, dílem v Rakousích & dílem v Uhřích.
V obojím vojsku panují nemoce a jest mnoho lidu ve špitálích.
Náš nejvyšší pan purkrabě hrabě Wallis zůstává v Lito
m šli.

Okolo Prahy již od měsíce máje několik tisíc lidu pracuje,
dělajíc náspy a valy před všemi branami. A nyní zase u Bran
dýsa4) šance v polích se zakládají.
Mezitím jedná se o svatý pokoj, který račiž, Pane Bože
náš, sám způsobiti a tu záhubnou válku přetrhnouti, pro čest
a chválu jména svého 5) svatého!
Okolo svátku s[v]. Havla ještě lidé zhusta žita i pšenice
sílí, neb pro ustavičné foršpony nebylo možné dříve zasíti.
Osení hned 0 s[v]. Matouši seté přeci jen v zrostu svém velmi
řídké bylo.
Suté obilí platilo: Pšenice 19 zl., žito 17 zl., ječmen 16 zl.,
oves 11 a 12 zl., hrách 18 zl., proso tolikéž. Koňskému, hově
zimu a skopovému dobytku spadlo.
[217] Z novin N: 42.6) V zemi anglické 12. září umřel
ve 40 letech svého věku tak tlustý a urostlý člověk, že vážil
739 liber.
Dne 18. října,ve středu, jak okolo Prahy, tak u Brandýsa7)
nad Labem všecken pracující lid, jenž na těch náspích a šan
cích pracoval, rozpuštěn byl, což držíme za znamení brzkého
pokoje svatého.
Mlěg raDost, CžeChlá, Letos z bLllzkeho Pokoge SVa

teho! [1809] — HLe: gak tresCe HospoDln NaroDl onorne
sLVžblě a Cfl geho! [1809] _ O náss HospoDlne, raCžlž
Dátl Pokog za flěChto DnV nassIChís)
Dne 30. října, v pondělí po neděli 23. po s[v]. Duchu, tří
moji vnukové odjeli do Schlackenwerthu 5')neb Ostrova na učení
řeči německé a sice: 1. Frant[išek], sirotek po mém synu Jo
sefovi Vavákovi,10) 2. Václav, syn mé dcery Kateřiny a Václava
Vomáčky ze vsi Nučic na Kostelečtě,11) a ti dva již tam od
r. 1807 a dne 4. Juni se učili a nyní na vagacich doma byli; 12)
1) R: Brangegskem. — ') Zpráva o požáru v PO čís. 115. — 3) R:

spátkem .

.Purgrabě . .Vallis.

Brandegsa. — 5) R: tweho . . . sýly.

.Lithomissly — 4)R: Wally.
. předsy. — “) R:

21.

Englicke.
— ") R: Brandegsa.
— 8) Zde —
o 110)S
vícseti-mělo
by „)býti:
těChto.
—“)
R: Wnůkowe
. ..Sslakenwerdu
.20. —
Tamže.
—
l_*)Str

15.6
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3. s nimi ted jel po prvé Matěj, sirotek po Václ. Hotovcovi,
zde sousedu, a syn mé dcery Anny. 1) První dva mají po 11
letech a 3. tí 10 let.
„
Vezli je tam lan Zidlický, soused z Klučova, té Anny
Hotovcovéz) zeť, jenž mou vnučku Kateřinu má, 3) a druhý
Frant. Vomáčka, syn též mé dcery Kateřiny z Nučic & toho

chlapce Václ. Vomáčky bratr starší. 4) Tam v zahradě u mého
syna Ivana Vaváka, tamž panského zahradníka, přebývati a do
škol choditi budou.
[218] S nastáním roku vojenského a měsíce listopadu 5)
taky nastal a veřejně se rozmáhal radostný hlas o svatém po
koji, kterýž dne 14. října zavřen a podepsán byl ve Vídni. Dejž
to Pán Bůh sám!
Z novin N: 44. Dne 16. října císař francou[z]ský ve 2ho
diny s poledne z Vídně do Francouz odjel. Posel císaře ruského
příjevs) 18. téhož do Vídně a nenaleznuv tam více Napoleona,
jel za ním k Mnichovu 7) a jmenuje se kníže Gorgoliř)
Dne 15. založen byl první tah vojska francouz[ského]
z Vídně, dne 17. začaly se vyhazovat miny a šance okolo
Vídně od Francouzů vzdělané. Dne 21. října Napoleon přijel
do Mnichovag) v Bavořích v 9 hodin ráno a na královském
hradě, jenž slove Nymfenburg, se rozložil. Odtud pojede do
Augšpurku.
Tyroli 10) až dosavad ještě s Francouzi válčí a nechtí se
Bavorům do poddanosti vzdáti. V jedné obci na oko jen zbraň
složili a když tam 400 Francouzů přišlo, je všecky zajali a sem
tam po horách rozvedli.
Papež Pius Vll. dne 10. juni vydal církevní klatbuu) na
všecky původce a oučastníky toho nespravedlivého nařízení
a držení Ríma a přináležejících k němu obcí a krajin.
[219] Dne 5. listop[adu], v neděli 24. po s[vj. Duchu,
v Sadské 12) v kostele s[v). Apolináryše tamní pan administrátor
Kazimír Světlík ranní kázání 0 svatém pokoji učinil a veřejně
jej ohlásil. Na poděkování Pánu Bohu pobožnost celý den vko
stele trvala, u večer v 6 h_od[in] „Te Deum laudamus“ a ra
1) Matěj, syn Václava Hotovce, souseda v Milčicich čís. 6, a Anny
roz. Vavákové, narodil se tam 25. ledna 1799. (Pam. lV, str. 40, 178
a 189.) R: dwá . . . Vagacych ._. . Hottowcowi . . . dwá . . ; leth. —
=) R: Hottowcowý. — “) Jan Zidlický, soused z Klučova (narozený
v Klučově 3. září 1779) a Kateřina, dcera po Václavu Hotovcovi z Mil
čic čís. 6 (narozená 11. ledna 1782), oddáni byli 17. června 1799. V Klu
čově se jim narodily děti: Anna r. 1801, jan r. 1813, Václav r. 1815,
Barbora 1817 a Rosalie r. 1823. (Ze svých matrik sdělili vd. p. p. fará
řové Josef Poustka v Poříčanech a Karel Naxera ve Skramníkách.) —
') Str. 20, pozn. 2. — 5) V R zde: (a), ale poznámka připsána není. —
') R: 2 Poledne .
přigeda.
. nenalezna. — ") R: k Minichu. —
3) Plukovník a křídelní pobočník carův. R: Žoršoly. — o) R: Minny

.Míníchu .

dosawád.

.Nimfenburgk.

.Augsspurku. — 10)R: Tyloři . . .

— “) R: kladbu. _— 1=)R: w Sadsky . . . Apolinarisse

Processy-s Musykau . . . wedená.

. .
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dostná procesí s muzikou a střelbou k štatui Panny Marie na
rynk vedena byla. Při tom od kříže před rathouzem stojícího
v rovné linii dvěmal) řady v každém 16 sloupků neb tyčí na
4 lokte vysokých stálo, na nichž lucerny zavěšené, jakož i
v oknechz) světla rozžatá cestu osvěcovala, čímž každému
zbožnému srdci radost rozmnožena byla.
Z novin N: 45. Dne 8. listop[adu], v středu mezi neděli
24. a 25. po s[v]. Duchu, v hlavním kostele s[v]. Víta byla
slavná pontifikální mše svatá se zpěvem „Tebe Boha chválíme“
na poděkování Pánu Bohu za svatý pokoj. 3)
23. října cís[ař] Napoleon přijel z Mnichova4) do Štutgartu
a odtud ještě v týž den odjel přes Durlach5) do Paříže. Starý
bývalý král španělský 6) z paláce [v] Marseille přeložil se na
zimu do zámku Monako.
Náš císař pán vynachází se v Uhřích v městě Dotis.7)
Vídeňský poštovský vůz, diligenceň) zase 2kráte za týden do
Prahy přicházeli bude.
jistý Marek Anton Chiappone, Vlach, 9) od 13. listop[adu]
začne učiti vlaš[s]ké řeči v Praze, které učení víc než před sto
lety také tam bývalo.
[220] Dne 25. října v Londonu byla veliká sláva při jubi
lací 10) aneb padesátileté památce kralování krále anglického ]i
říka III.

Generální pardon pro všecky od armády utečence, jenž
od'le. října až do 10. prosin[ce] tohoto 1809. roku trvati má.
Dáno v Peštiu) 10. října 1809. Václav hrabě z Colloredo, mar
šálek polní.
Pokoj !svatý

již jest taky
rozhlášený v novinách
všudy ve ,všech krajinách.
Tak, jak v novinách dne 18. listop[adu] r. 1809, N: 46,
ve osmnácti článcíchn) postaven jest, sice dosti krátce, přeci
jest celého 1/2 archu dosti drobnou literou popsáno, což mně
nemožné jest sem slovo od slova vepsati. Učiním ale vždy
'. R: w Raune Linij 2mi řady . . . nanjchž. — ') R: w Oknách

Swětla rožžate Cestu Oswécowaly . . . rozmnožená. — 3) Pro srovnání
Vkovy úpravy otiskuji přesně z Nov: „W Praze 8 Listopadu. Dnes w hlav
njm chrámu na hradě Pražském držaná byla slawná pontyfikálnj msse
sw. s zpěwem Ambrozyánským na poděkowánj ssfastně obdrženého po
koge.“ — ' R: 2 Minichu do Sstútgardu. — 5) V Bádensku. — ') Ka
rel lV. r. 1788-1808, kdy se zřekl trůnu ve prospěch Napoleonův. —
7) Totis, Tata, v župě komárenské. ——s) R: Widenský . . . Deližancy

. za Tegden. — “) Dle Nov týž, který r. 1781 obdržel povolení, „aby
sázel moruše a hleděl hedbáví v království českém“, začež obdržel r.
1807 pochvalu. R. 1793 povoleno mu, „aby vládl všemi morušovými
stromy na kamerálním panství Brandejském“. Vlaštině vyučoval třikrát
týdně po hodině, začež se platilo 1 zl. měsíčně. -- 10) R: Jubilati, aneb
Padesati leta Památka . . . Englickeho.v— “)sz Pesstu . . . Kolloredo.
Nov: Pessti. — ") R: Cžlankách . . . pdsy gt.
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z každého toho článku ještě kratší výtah, 1)jen proto,že mnozi
hlupáci, jenž historickému čtení málo rozuměji,'-') mnozí zase
samolibci, jenž všecko přetřásaji, a mnozí také zlostnici, kterým
se ještě ten dávno žádaný a přetěžce vyjednaný svatý pokoj
ani nelibi, zvláště pak nekatolíci, kteří vždy vic Francouzovi než
našemu císaři přáli, jej vychvalovali a našeho císaře tupili, —
ti a takoví všickni [221] tento traktát pokoje již zase na jinou
modu předělávaji a jináč, než vlastně psáno stojí, vykládají
a hlásají a tim sprosté nevinné lidi licoměrně svozují a bludy
pletou. Protož k nejsnadnějšimu srozuměni kratičce každý člá
nek se vší jeho podstatou zde položím:
Vyjednáni pokoje mezi jeho Milostí císařem rakouským,
králem uherským a českým, a jeho Milostí císařem franským,
králem vla[š]ským a ochráncem rýnské 3) jednoty. Zavřený ve
Vídni dne 14. října, z obojí strany potvrzený dne 17. téhož
a vyměněný d[ne] 20. října roku 1809. Plnomocníci a jednate
lové téhož pokoje byli od strany rakouské pán kníže jan
z Liechtensteina, od strany francou[z]ské pan Jan Křtitel Nom
pere hrabě Champagny, vévoda z Cadore.4)
Clánek I. Hned od vyměněni potvrzeného přítomného po
koje budiž vždycky pokoj a přátelstvo mezi císařem rakous—
kým a francou[z]ským.
Článek II. Ten pokoj se taky vztahuje na krále španěl
ského, holandského, neapolského, bavorského, wiirttemberského,
saského a westfalského, též na knížete primasa říšského, na
vévody 5) z Bergu, [222] z Badenu, z Hessen-Darmsta[d]tu,
též na velikého vévodu z Wiirzburku a na všecky knížata a oudy
rýnskéhos) spolku, kteří v té válce s císařem franc[ouzským]
„spolčení byli.

Článek lll. ]. M. císař rakouský udříká se pro sebe i své
dědiceT) a nástupníky i pro svá knížata a jejich dědice všech
níže doložených knížetství, panství, statků a osad i jejich titulů,
vlády a užívání a postupuje císaři francouz[skému] k doplnění
rýnskéhos) spolku a sice: 1. Salzburska, Berchtoldsgadenska,
od Rakous nad řekou Anasem, En[n]s,9) k městu Schwan[en]
stadtu na řece Atter,1") též běh' té řeky a jezero téhož jména,
až k salzburským hranicím dosahující. a podrží jen lesy k sol
nímu důchodu patřící a ty svobodně může užívati.
,
1) R: wzdy . . . Wegtah . . . Historitskemu. — a) R: rozumi . . .
samo lybcy . . . wzlásstě . . . wzdy. . . Lýco měrně. — J) R: Cžechskym
. Franckvm . . . Regnske. — *) R: Lichtensstegna . . . Křtjtel . . .

Zampany, Wywoda z Kodore . . . wzdycky. — 5) R: Hollandskeho .
Wirtenberskeho . . . Ržjsskeho . . . wywody . . . Hessendarmsstaiu. —
') R: Wywodu z Wircpurku . . . Regnskeho. . . spolčenj. — 1) R: dé
diče . .. dediče . . . Ossad . : . týtulu. — s) R: Regnskeho . . . Salc
purská, Bertholsgadenská. — ') T. j. Emže. — 10)R: stansstatu
. . .
Aur [l] . . . Salcpurskym Hranicem.
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Za '2. postupuje císaři francou[z]skému- hrabství Gorici,1)
Montefalco[ne], město Terst _sjeho vladařstvím, též Kraňskoz)
v zátoče terstské, Villach 3) v Korutanech a krajiny na pravém
břehu řeky Sávy odtud, .kde se v Kraňsku začíná, až k bo
senským hranicím, totiž díl krajiny Charvátské, jenž drží 6 krajů,
též Fiumu 4) s uherským Záhřebemf krajinu Istrii se všemi
c1es .  na pravém břehu Sávy a v
ostrggy
trambundu [!] panství Ra
Za 3. odříká se a nechává králi saskému těch všech osad
a vesnic k Čechám patřících, jenž [223] v saské zemí leží/)
a sice Guntersdorf, Taubentranke, Gerlachsheim, Lenkersdorf,
Winkel etc.
' Za 4. postupuje a nechává králi saskému pro vévodství
varšavské v Polsku celou západní neb novou Halicií vůkol
města Krakova podle pravého břehu řeky Visly; Věličkas) pak
a celé okolí solních dolů má být rakouským a saským k uží
vání společné. Moc a staré právo městské má se tu provozo
vati, císařští po řece Visle skrz “vévodství varšavské bez všeho
cla sůl vyvážeti, tak zase obilí z císařs[kého] Polska. Meze
bude dělat mezi císař[em] a Sasy tamní řeka jménem taky

Sáva [!]9) od zámořského [!]10) kraje až k ře[ce] Visle.

5. Císaři ruskému postoupí císař rakouský kus Polska se
400.000, t. j. čtyrykrát sto tisíc, obyvateli, ale města Brodu se
to'týkatí nemá, což komisaři od obojí strany vyměří.
lánek lV. Poněvadž 11)-v říši nyní řád německý 12) zdvižen

jest, protož císař rakouský odříká se toho velkomístrovství
(Magnus magister)13) pro arciknížete Antonínalt) v těch krajinách
i těch panství k tomu _ krom Rakous _ patřících.
[224] Článek V. Dluhy na gruntech a půdách postoupe
ných krajin, které z vůle stavů a za příčinou obecného vydání
a potřeby se staly a zjištěné jsou, ten samý osud, jako ty kra
jiny míti mají.
1) R: Gerc Montefalkon . . . Triest. .— =)R: Čransko . . . Triestske.
—,-3)Bělák. R: Willach v Korytanech . . . w Kránsku . . . Bossenskym.
—-') Fiume, Rjeka. — 5) R: Zabřehem . . . Istrii. — “) Zde omyl Vkův
(R: w Strambundu . . . Racies) i v Nov: „Konečně [odříká se] w Srau
dundu ležjcýho panstwj Racyes.“ jednalo se o panství při městě Rházi'ms

ve švýcarském kraji Grisonsku, jehož německému jménu Graubiindten
Vk i Nov špatně rozuměli. Německý & francouzský původní text mírové
smlouvy tu„zn'i: „Endlich die in Graubiindten enclavirte Herrschaft
Raziins. Enfin la Seigneurie' de Raziins enclavée dans le pays des Gri
sons.“ (PO čís. 135 a '„Staats- und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen
unpartheyischen Correspondenten“ 1809.čís. l76.) — 1) Originál ještě vý
slovně jmenuje„ Schi'rgiswalde (Šerachov). R: ležegi . . . Guntersdorf,
Tauben't-ráz, Gerlachsheim, “Lenkes.'dorf, Winkel. — s) R: Wywodstwi
. . . Halícygi .
Welička . . . Wywodstwi. — “) Omyl v R i Nov.
Má tu býti: “Sam_—..1_P)
Omyl. Správně:_Zamošč. Nov: .,od zamorskeho
kragefa'uša-R:
*st'le -r. -;—
Obý-w—ately.- 5-.4»Kemissaři --.»4.- Poněwa'dč.
— 1=)Německých rytířů. — 1“) R: Magnus Majester . . . Arcy Knjžete
. . . Ossud. ——„) Mladší bratr císařův.
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Čl[ánek] Vl. Zůstávajíci země a' krajiny cís[ařství] rakouské—
mu hned od dne vyměněni tohoto pokoje a od ] listOpadu mají
od všech Ouřadů ve všem k ruce ]. M. císař[ské] vedenyl) a
konány býti, kromě dokud francou[z]ská armáda z těch zémi
nevytáhne; čeho by se jí k dopravení nemocných a raněných
aneb “vmagacínu nedostávalo, aby to obdržela; Též od toho dne
mají .přestati všecky a všelijaké od Francouzů a jejich společníků
vymicováné váleční daně.
Vll. _Zavazuje se císař franco'ulzlský, že kupectví rakouské—
mu z mořského přístavu Fiumy žádné překážky činiti nebude,
když jen při tom žádné anglické ) zboží a sr02umění a Angli-s
čany se nenajde. Z takových zboží cla mají menší býti než jiných
národů, krom Vlachů..Též ještě se pováží, [z]daliž jiné prospěé
šenství v handlich l zjiných mořských přístavů zemím rakouským
popříii se bude moci 3)
[225] Článek VlIl.Všecky vrchnostenské zápisy, archivy, ná
le'zy, knihy a škarty, vyměření zemské atd. těch postoupených
krajin, měst a pevností ve dvou 4) měsících tam sevydají a od
vedou.

Článek IX ]. M. c[ísař] rakouský zavazuje se běžící ivězící
ouroky (Interessen) 5) z oněch kapitálů zaplatiti, které 6) obce,
Společnosti a Obyvatelé fráncou[z]ských a vla[š_]ských zeml a

vévodství bergského u rakouských stavů, zemských a jiných
důchodů neb loterie7) k pohledávání-maji; též se má určití,jak
by to založení v Milánu,8) prv Monte Teresie,?) nyní Monte
Napoleon, k zaplacení přišlo.

,
X. Císař franc[ouzský] zavaZuje se obyvateloum tyrolskym a
voralberským, jenž buď na insurekci aneb v jiném pozdwženilo)
proti Francouzům byli, vše docela odpustiti, aby ani osoby, ání
jejich jmění žádné ouhony netrpělo. Tak též icisař rakouský těm
všem Polákům učiní, v jejichžto krajiny se nyní uváže _aje po-_
drží, a'ji'm, čeho by se koliv vtOm válečném běhu byli dopustili,
všecko odpustí. Též jim dovoli skrze 6 let takovou svobodu, jako
prv'e -měli,--a kdyby se který kam vyprodati Chtěl, to áby beze
vší daně učiniti mohl. Obyvatelé varšavšti, jenž v rakouškěm

Polsku své statky maji,.ztakových [226] svéroční příjmy beze
všech poplatků a cel užívati maji. '

Xl

Po zavřenípokbje v6 nedělíchmajíse mezníkyna pra

vém břehu řeky Visly okolo měSta Krakova vysaditi u přitomnosti

komisařů-rakouskych francouzských asaských Tak téžmezníky
l.):R: wedenj a konanj byti. . . wynutcowane..—. ') R:-Englicke
%Engličany. — a) R: Zemmjm.. ..moctí —. *) R: Zapissy,_Archýwy
dwauch. —..5) Vkův přídavek. R: lnteressn. . .Capltalu -'-—.“)R:
kteří.: .Wywodstwi. — 1) R.: neel-.oterij. —_9) R: w Mediólanu.

Teresie mýnj. — “) PO: Monte 'dí S.Theresa.-1;Montes.zvány ústavy
peněžní (na opatřování státních půjček) i charitativní (žasta'v'árny) —.
10)R: Foralbergskym . . Podzwjžeanroti.
Erancuzum;..„f- ..
*
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v Rakousích nad Enži,1) v Salzburku, Krajině a Villachu až k řece
Sávě se postaví; v oudoli podle Sávy rozhodne se, které ostrovy
na tu neb na onu stranu případnoutí mají, k čemu také rakOuští
a írancou[z]šti komisaři se ustanoví.
Xll. Ustanovuje se, aby ihned z Moravy ve 14 dnech, z Uher
a dílu Polska, z Vídně a Rakous ve dvou 2) měsících a z jiných
krajin v půl třetím měsíci všecko francou[z]ské vojsko vytáhlo,
též vyprázdnění dilu krajiny charvatské, v čemž se i špítály a
magacíny fran[couzské] srozumivaji.
Xlll. Zajati na této neb oné straně, ti sem a ti tam, ve
40 dnech mají se vydati.
XlV. Císař francou[z]ský garantuje za všecky rakouské země
nyni rakous[kému] císaři náležející.
XV. Císař rakouský nic proti nemá, co se v Portugalsku
neb v Španělích v té válce zběhlo aneb státi se může.
[227] XVl. Když tak ]. M. císař rakouský k vyjednání na
moři pokoje spolu oučinkovati mini. tehdy přistupuje k předse—
vzatému francou[z]skému a ruskému systému'proti Angličanům,3)
s nimi od všech jednání upouští a k nim se tak zachová, jako
před vojnou bylo.
XVII. Císařové rakouský a francouzský ceremonie a způsob
přednosti mezi sebou zachovají tak, jako před tou válkou.
Článek XVIII. a poslední. Potvrzení přítomného vyjednání
pokoje má se státi v 6ti dnech, a bude-li _možné,ještě dříve
budiž vyměněno. Skonává se vyjednání pokoje.
Z novin N: 47 dne 25.1istop[adu]. Náš nejmilostivější král
a císař František ]. děkováni činí všemu vojsku vesměs za jeho
věrnost, udatnost a sjednocenost, dává mu znáti svou nad ním
spokojenost a přislíbuje každému dle jeho zásluh slušnou odplatu
nejen kříže teresíánského4) řádu a stříbrné i zlaté peníze cti,
ale i vyživeni těm, jenž by sloužiti nemohli. Dáno v uherském
městě Dotis5) - česky slove Tata (a) - 24. října 1809. František.
(a) Tam někdy Čechové s[v]. Vojtěcha nalezše') řekli: „To je
náš táta!“; odtud dodnes to město tak slove. Hájek. 1)
1) R: Cell . . . Komissařu . .. . nad Ensem, w Salcpurku, Krainu
a Willachu . . . Onnu . . . Komíssaři. — =) R:
hned . . . we dwauch
. . . Onne. — a) R: Portugallu . . . Sístemu . . . Engličanum, snjmi . . .
Ceremoniae. — ') R: Terezyanskeho . . . Táta. — 5) R: Str. 159, pozn. 7.
— “ R: naleznauce . . . do dnes. — ") R: Hájek (vydání Flajšhansovo),
list 92: „Tu [r. 9901 nějaký člověk .vemi znamenitý a bohatý, . . . jemuž

jméno bylo Deodatus, ten byl toho času postavil slavný klášter v Uher
ské zemi i dožádal se na biskupu Vojtěchovi, aby mu toho kláštera
posvětil (a on to velmi rád učinil) a byl na Vojtěcha velmi laskav. Na
ten čas byli přišli z České země dva mládenci do království Uherského
a uzřevše svého biskupa, poctivě se jemu klanělí. To vida Deodatus otá
zal se jich, kdo by byli, a ono řekli: „ echové sme; po školách van
drujice sem sme se dostali.“ A on jím řekl: „Kdo jest tento biskup?“
A oni řekli: „To je náš táta “ A on Deodatus řikal jemu „Tata“. A od
toho jména také tomu klášteru dáno jméno Tata“
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[228] Z Pokoge SWateho,
WraVCnlě přlgateho,
BVDlž, Pane Bože, ChWaLen
anňl [ na WIěkI, aMen [1809].

Mlěg raDost, CžeChlá,'že gsI skrze nepřáteLe skázV
netrpIěLa [1809].
Ve DňI CžtrnáCtIho Mělee řIgna [1809] — W Městě

WIDňI RakaVske skrze Cžeskeho Pána z LIChtensstagnV Vhot
toWen gt sWatI Pokog [1809] a — Přestal. gIž SeDMnáCte
Leth trVaglCIj Bog [1809].
StroMe Pokoge, rozLož ratoLestě DLtho LIbě StIňICI!
[1809]

.

GIž MonarChIe rakaVská se CtI DopLňILa Bog [1809].
— SaMá Ctnost na ProstřeD zVstaLa, GegIIžto pak OkoLII

glž kLesLo,1) _
KDIž glž Vher, CžeCh [ NléMeC [1809]
bez klesnuti vie věnec.
[229] Radujeme se z pokoje,
však nám ještě trvá vojna,
když tak na kvartýry svoje
vojsko maršíruje zhojna.

Dne 26. listop[adu] první přišlo reservo od slav[ného]
drago[u]nského regimentu Rosenbergz) a šli odtud přes Prahu
do kraje klatovského.
27. téhož po jejich odjití přišli zas reservo od slav. dra
go[u]ns[kého] regimentu Klenau, po česku z Klenového; 3) jest
přestará česká někdy rytířská, nyní baronská 4) familie, z které
někdy jeden, přijmi jménem Přibík z Klenového, u hradu Rábí
Zižkovi, již prv na jedno oko slepému, ještě druhé šipkou vy—
střelil. Nyni staročeská panská & rytířská příjmeníS) tak od
Němců porušena jsou, že mnozí lidé ani nevědí, že ten neb
onen pán jest Čech. To reservo mělo zde ve vsi 55 vozů, dva
rytmistryG) etc. Z kraje kouřimského přišlo sem 46 for a my
jsme dali 9. Ti obojí měli při silnici mít svou štaci a též for
špon, ale p. důchodni radimský jakožto komisař své panství
ušetřuje7) sem vojsko posílá.
1) Zde o 1 více; má býti tedy bud': Geglžto, anebo: OkoLl. —
*) Byl to 6. pluk lehké jízdy (Chevaux-Legers) podmaršálka Frant. kni
žete Rosenberka se štábem v Klatovech. Vojáci měli bílé kabáty, tmavo
červené výložky & žluté knoflíky. R: wjge . . . Qwartyry . . . z Hogna
. . Rosenbergk. — 3) R: Správně z Klenové. Hrabě Jan Klenau, svob.
pán z Janovic, podmaršálek, byl majitelem 5. pluku lehké jízdy od r.
1804, jehož štáb byl v Zatci. Vojáci měli bílé kabáty, světlemodré vý
ložky, žluté knoflíky. — *) R: Tehdy již hraběcí. R: Familiae.
Zjž

kowi. ——5)R: staro Cžeská.

.Přjgměni .

p.orussená.

.Onnen.

— ') R: Ritmaistry. — ") R: Comissař . . . vssetřugic . . . possylá.
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[230] Dne 28.1istop[adu] v lese Kersku někteří slavní páni
z Prahy přijevšel) v střelbě zajíců a srnců své vyražení měli.
Z několika vesnic jim lidé a chlapci naháněli; položili zajíců
135, srnců 10. V hradíštské forštovně obědvali a byli, co jsem
je viděl, tito: Z Prahy 1. kníže Kinský, 2) 2. hrabě Kinskýf) —
N. B. Němci taky porušeně říkají a píší Kinský,4) _ 3. hrabě
a jenerál Kolovrat,—")4. jenerál Ryss [?].6) 5.„jan josef z Beier
wecku, cis. panství administrátor, 6. doktor Cermák,7) 7. To—

mášek, poštmistr brandýskýf)
8. Zdeněk Navrátil, vrchní
brandýský;9) byli ještě jiní 4, na jejichžto jména nemohl [j]sem
se doptati.
28. a 30.1istop[adu] začaly se vlhké, deštivé a sněživé
časy a cesty se dělaly zlé.
„' Z novin N: 47. 3. listop[adu]

_
z Vídně, 4. téhož z Brna

a tak_do 15. listop[adu] z celých Uher, Moravy a Rakous
Francouzové odešli.
.
Při konci listop[adu] obilí se platilo: Pše[nice] 18 zl.. žito
16 zl., ječmen 14 zl., oves 11 zl. 30 kr., hrách 16 zl., proso
16 a 17 zl., seno 1 cent. 5 zl., slámy mand[el] 6 zl.
[231] Z novin N: 48 dne 2. prosince. Dne 21. listop[adu]
ve 2 hod[iny] s poledne umřel v Praze v křížovnickém1“)špi
tále u mostu vysoce důstoj[ný] pán Hynek Blažej Zeidler,11)
téhož rytířského řádu s červenou hvězdou jenerál a nejvyšší
mistr, v království českém prelát, maje věku 65 let a jenerá—
lem byl 14 let. Narodil se v Praze r. 1744 31. ledna, do řádu
vešel r. 1763 13. listop[adu]. kněžství 12) přijal 1769 28. břez[na].
Kaplanem tu i tam, kde křižovníci komendy maji, též doma fa

rářem a kazatelem byl 32 léta, vyvolen za jenerála 52mi-hlasy,
když 52 léta stár byl, r. 1795 7. máje po jenerálovi Suchán
kovi.13) Pohřben v Hloubětíněft) kde sám chtěl, při kostele s[v].
jiří na panství téhož řádu.
Mnozí bojovníci, jenž se v tomto boji udatně chovali, od
jenerála až do Sprostého muže, byli rozličnými dary a milostmi
1) R: slawňj . . . přigedauce . . . Hradjsstske. — =) Ferdinand
kníže Kinský, majorátní pán. — “) Těžko zjistiti. Vedle zmíněného kní
žete uvádí „Familienkalender 1809“ 7 hrabat Kinských. — ') V R přede
chází ovšem Vkovo oblíbené, však nesprávné: Knjže Wchinský, 2. hrabě
Wchinský. — 5) jan Nep. Karel Kolowrat-Krakowský, polní maršálek,
tehdy velící generál v Čechách. Viz str. 102. — “) Nebylo tehdy gene
rála toho jména. Snad Ondřej baron Roos, podmaršálek při dělostřele
ctvu v Čechách, nebo jan hrabě Riesch, generál jízdy v. v, majitel 6.
pluku dragounského R: Ryfs . . . Bajerweku. — 7) Dle Schematísmu byl
by to MUDr. josef Čermák, examinátor při přísných zkoužkách z' prak
tického lékařství, bytem v Praze 1., čp. 253. — 3)Dle Schematismu 1810
byl v Brandýse pošmístrem Romedius Tomášek. rok před tím ještě jan
Perwolf. R: Postmeistr brandegský. — “).R: Wrchnj brandegský. —
'“) R: chhke . . . Brnna . .. z Poledne . . . w Křižownickym Spitalle.
— ") R: Cagdler .. . Neywisssj Mjstr . . . Cžechskem. — 1=)R: Kněz
stwi . . . Kommendv . . . letha . . . Hlassy. — 13) R: Antonín Suchánek.
— ") R: Hlaupětině.
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obdarováni ve Vídni dne 17. lístop[adu]. Mezi těmi byl první
ze sprostých jedenvdragoun
ech, jan Kochta [232] jménem,
od regim[entu] též Cecha jenerála z Klenau neb z Klenového,
jenž dostal veliký stříbrný peníz a 200 zlatých hotových.
]. Svatost papežská Pius Vll. obývá nyní v městě SavOně
v janovské 1) krajině. Kardinálové a preláti ze Vlachiodjinud
jedou do-Paříže, kdež ještě letos shromáždění držeti prý) se
bude.
Kníže Schwarzenberg3) jel do Paříže jakožto c'ís[ařský]
rakous[ký] vyslanec.
Císař francou[z]ský království nové vla[š]ské zas na 6 dílů
vojenských rozdělil.
V Polsku v městě„ Thornu4) dne 20. září postaven jest
pamětní sloup ke cti onoho již z knih 5) známého hvězdáře Mi
kuláše Koperníka, jenž se v tom městě narodil r. 1473 19.
unora,6) a ten dům prý dosavad stojí. Živ byl 70 let. 7) On
první vynesl, že slunce stojí a jiné všecko že se okolo něho
točí, a proto byl tehdáž zavržen ;3) nyní ale vůbec přijat a slaven
a veřejně se i píše i praví, že slunce stojí a zem se točí.
[233] Císař francou[zský] jest prý 9) nyní ve Fonteneblum)
v franc[ouzské] zemi a odtud do Antverp 11) že pojede.
Legát franc[ouzský] z Konstantinopole od Turka přijel domů
do Paříže a tam také přijel vyslanec ruský obršt Gorgoli.12)
Arcikníže Ferdinand přijevla) do Brna poručil, aby nemocní
a ranění Francouzové, jenž tu ještě leží, dobré opatrování měli.
Dne 4. a 5. prosin[ce] pěkné slunečné, tiché a jasné časy
byly, zem osýchala a dobytek hovězí až potud na pastvu vy
cházel.
V pondělí: Den _NarozenI nasseho SpasIteLe Pána KrIsta

MIěL pěan TlIChI a GasnI Cžas [1809]. Až potudn) hovězí
dobytek na pastvu vycházel.
V noci mezi svátky s[v]. Štěpána a s[v.] Jana evangelisty
napadl sníh na malý mráz a tak ovce zůstaly doma. Při té
skrovné letošní pici již tím dlouhým na pastvu vycházením něco
uspořeno jest.
_
Ku konci roku obilí se platilo: Pšen[ice] 21 zl., žito 18 zl.
30 kr., ječm[en] 15 zl., oves 12 zl., hrách 21 zl., proso 18 zl.,
jablko ] za krej[car], ořechy vla[š]ské 2 za 1 kr.
1) R: Hottowých . . . w Genuenske. -— :) R: Schromážděnl . . .
preg . . . starcenbergk.
— 3) Str. 125. — ') Toruň. — 5) R: Kněh. —
6) Pro den a měsíc v R místo prázdné. — 7) Zemřel ve Frauenburku
24. května 1543. 1 datum úmrtí chtěl si Vk asi připsati, nechav v řádce
prázdno. V Nov jest jen rok narození a stáří, jak je to i zde v textu.
Pro neklidné poměry položili v Toruni tehdy jen základní kámen po
mníku. — a) R: Vk se tu mýlí s Galileim. — “) R: preg. — "')vFontai
nebleau. — “) R: do Anlwerpu.— ") Str. 158.R; Konsstanti: . .. Gorgoly. —
13)R: přigeda do Brnna. — ") R: Cžassy . . . Ossychala . . . podtud
. . . podtud . . . nětco.
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[234] Z novin N: 51.') Prodloužený jenerál-pardon od 1.
list0p[adu] r. 1809 až do posledního dubna roku 1810 vůbec
se prohlašuje.
Francouzové při svém odtažení z města Rábu2) v Uhřích
šance a valy té pevnosti rozbořili a na to boření 360 centn[ýřů]
prachu vynaložili.
Z Lince 30.1istop[adu]. Od 6. do 8. téhož vezena byla
rozličná pakážea) a loupeže z Vídně do Francouz; mezi jiným
na třech vozích rozličná cizozemská zvířata ze schónbrunnské
obory, mezi nimiž bylo jedno podivné a neobyčejné zvíře, kteréž
má napřed jako pytlík a v něm potravu svou zachovává;*)
také 40 loveckých psů a na 13 vozích samé zlaté a stříbrné
mince.
Z Paříže 18. listop[adu]. Dne 14. listop[adu] císař Napo
leon do Paříže přijel, dne 16. téhož seděl na trůnu a slyšel
poselství z Ríma, na něž5) odpověděl: „Vaše město jest první
sídlo křestanstva a takové zůstane. Váš biskup jest nejvyšší
duchovní hlava církve, tak jako já jsem její císař. NenítG) pak
ohled můj, aby náboženství otcův našich jakou změnu trpělo;
já jakožto nejstarší syn cirkve nechci z jejího lůna vystoupiti.“
Z Strasburku 18. list0p[adu]. Když tudy dne 17.1istop[adu]
jel do Paříže rakouský vyslanec kníže Schwarzenberg. na rozkaz
císaře franc[ouzského] velmi slavně byl uvítán. Nejpřednější
osoby z města složily mu poklonu, [235] též dostal pocty stráž
vojenskou s praporcem orlovým7) a střílelo se z kusů. Zádnému
nikdy vyslanci pry 8) taková čest se tu nestala.
Z Madridug) 18. listop[adu]. Španělové až dosavad Fran
couzům se brání, aniž mohou přemožení býti, zvláště v pevnosti
Girona,10) kde již mnoho Francouzů padlo.
Z Norimberkau) 24.1istop[adu]. Papež Pius Vll. v biskup
ství aneb vikariátu wiirzburském od dne 5. října uděluje od
pustky na všecky časy pro ty všecky křesťany, jenž by se
s bratrem svým křesťanem umírajícím modlili a jej na cestu
věčnosti připravovali.
Z Paříže 4. pros[ince]. Kníže Schwarzenberg s 'velikou
slávou byl uveden před císaře francoujzskéhoj
1) Z předcházejících 2 čísel Nov Vk nic si nepoznamenal, ale jistě
jen přehlédnutím nechal bez záznamu i zprávu v čís. 49: „W Praze
2 prasynce. Dnes náš přemilý a včený wlastenec, důstogně welebný Pan
Frantíssek Faustýn Procházka, cýs. král. Bibliotekář, Dyrektor menssjch
sskol latinských, kwapnau smrti na wěčnost odessel. W pokogi a w dobré

památce zpráchniwtež kosti gehot“ — ')R : Raabu . . ..Wall
“) Z franc. bagage. R: wezena.
Pakaže. ..Ssenbrunske — *) Snad
klokan? Vak je u vačnatců na odchovaní mláďat. — s) R: na negž.

Neywisssi. _ “) R: negnit. — ") R: Strasburku .

.starcenberk
Worlowy. — a) R: pre. — “) R: Madrytu . . .přemoženj.
wzlasstě.
Girona. — 10) erona, severovýchodně od Barcelony —
11)R: 2 Nomberka. .Wircpurskem.
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Dne 3. pros[ince] jakožto v den korunováni císaře Napo
le[ona] byla v Paříži veliká sláva. V hlavním kostele, kdež císař
a císařovna na trůnech seděli, z pravé strany jeho byl král

saský, z levé wiirttemberský a podle toho trůnu stáli král nea
polský a král westfalský; bylo tu též 12 kardinálů. Biskup
z Troyes 1) měl kázání, po němž byla velká mše svatá a po ní
„Te Deum laudamus“.
Z Říma. Když francou[z]ský vyslanec do Neapole skrz
Řím jel, volal řečí francou[z]skou hlasitě: „Pokoj s bohy, pokoj
s lidmi!“ „S bohy; co tím říci chce ?“, volali Římané, ale on
odpověd nedával.

Vojenská hudba (první část).

[236] Dne 23. pros[ince] přišli sem?) myslivci batalion
kraje žateckého, 3) celé reservo ; dne 25., na hod Boží vánoční,
šli odtud na Prahu. Bylo jich přes 21/2 sta.
Dne 28. téhož přišel pěší regiment Vogelsang, ten, jenž
u nás před dvěma4) lety ležel;5) zde byly 2 kompanie.
29. téhož po jejich odchodu hned zas přišly 3 kompanie

pěší od regimen[tu] Erbachf)
1) R: starcenbergk

. . . Wirtenbergský . . . Troges . . . Lavdamus.

— *) R: gsem . . . Pattalíon. — 3) Divise polních myslivců čís. 1 se
štábem v Mostu. — 4) R: 2mí. — 5) Str. 6. R: Compag: . . . zass . . .
Compag. -— ') Str. 45! Dle Nov 1810, čís. 2, došel dne 3. ledna do

Prahy také „slawno-vdatný regiment Erbach, kterýž pro swé zwlásstnj
hrdinské skutky w bitwě v Wágramu, od arcywýwody generalissyma
tau přednosti obdařen byl, že budaucně při swém taženj marš grana
týrsky tlaucy může. Geho cýs. král. Milost feldweblowí téhož regimentu,
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.
31. téhož zas přišli myslivci, vlastní batalion knížete z Lob
kovic)) Bylo jich 3 kompanie a ti po sobě nehrubě dobrou
póvěst zanechali. Odešli k Praze na den Nového léta r. 1810,
kamž i ti první též šli.
Dne 3. ledna r. 1810 zas přišli ze špitálů z Prešpurku,

Brna
a Jihlavy vyholení; byli od několika regimentů v počtu
100 mu

Karlowi Wienerowi, genž prwnj vdeřil na sylnau gjzdu nepřátelskau,
a pomocý swých spolu bogownjch bratři gi potřel, vdělil zlatého medalu,
kterýž mu před celým regimentem stogecým w parádě v ssanců Praž
ských Pan major Taubenberk v přítomnosti Pana pol. marss. Kollowrata
na prsa zawěsyl, a spolu gesstě darem cýsařským 1000zl. odwedl. Tato
ceremonyálnj slawnost skončila se s obgjmánjm a polibenjm téhož vdat
ného muže wssech spolu bogowných bratři, přičemž Pan obrsst a re
gimentu kommendant rytíř z Roseau na řečeného Feldwebla pohnutedlnau
řeč včinil.“ Téhož dne byl v Praze slavně uvítán l pluk Vogelsang aj.
) Divise polních myslivců čis. 6 z Litoměřicka, štáb v Ústí. R:

Patallion . . .Lobkowic. . .Compa:.

.Le.tta

.Sspitallu. .B.rnna

Rok 1810.
[237] 1) PrWňI Den RokV NoWeho blL SněžlWl W "Í“ll—
Chos—tl,PossMaVrnI a z Cžástkl Gasnl [1810].

Má Dost CleCh, Co geg sVžVge [1810],
však pokoj obveseluje.
ZeMě Cžeská, ChVDá gsaVCe [1810]
skrz dlouho-trápící zhoubce,
buď, jako prve, ctnostná, svatá,
budeš zas brzy bohatá.

Tisíc osm set desátý
již rok začínáme,
v němžto také pokoj svatý
utěšený máme;
vzdejmež Pánu Bohu chvály,
že jsme jej štas[t]ně dočkali.
jak mnozí moudří, učení
jej očekávali,

sprostí, také povýšení
vidět si2) žádali
ten pokoj zdejší částečný, _
“zatím mají v hrobě věčný.
Osmnácte let trvala
ta vojna s Francouzi, —
ó Bože, co nadělala
bíd, strachu a nouzí
a co v ní vylito krve!
Nebyloť tak nikdy prve.

Co slzí ženy a matky
žalostně vylily,
jak veliké nedostatky
ve všech věcech byly,
jak přenáramná drahota,
o tom ví Celá Evropa.
gsy

. ]). .VletRhnadpis:
.

Roku 1810. —' 2) R: Obwesselůge

. . . seth . . .
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Bože, měls nás proč trestati,
o tom dobře víme,
a když jsi ráčil přestatí,
my se nelepšime;
když hrozíš, tut se bojíme,
však v své zvyklosti stojíme. 1)
[238] Dne 2. a 3. ledna sníh okolo Labe a vnašem okolí
docela sešel, ale cesty byly velmi zlé a marše vojenskéz) den
po dni trvaly. Co se jindy dvěma hovady vozí, to čtyrmi hovady
sotva se uvezlo. Avšak ani co za 2 hovada platu císařského
patří, a sice 10 krej[carů] od míle a l koně, ani to [j]sme ne
dostávali. Páni vachtmistři od jízdy a páni feldveiblovéa) od
pěchoty všecko sobě nechávali; někdy přeci od jedné fůry na
3 aneb 31/2 míle 20 krej[carů] dali, a někdy nic. O nočním penizi
— Schlafkreuzer 4) — ani zmínky nedělali.
Chléb kde fasovali,
tam jej 5') hned prodali
a ve vsi u sedláka celý den na stole jej 6) míti chtěli. jízdní
pak i svůj obrok, seno a oves, prodávali a to zas na sedlácích
vynucovali aneb v noci sami sobě seno brali. A to již nejdivnější
a spolu lítostné bylo: Když jsme jim dost jisti i koňům sena
dali, ještě jsme od nich dobrého slova, ba ani poděkování ne
uslyšelí. Kdyby byli celou francouzskou zem vybojovali, dostif
by bylo té vzpoury. U jejich p.'p. oficírů žaloby taky málo aneb
nic platné byly. Pane Bože, rač nás nadělit sám!
[239] Na den sv. Tří králů) trojí celý den trval počas
a sice mráz, ticho a pošmourno, při tom teplo a ten mráz byl
toho roku první.
Mezitím cena obilná jako popřestala. skrze zlé cesty a ty
vojenské marše žádný forman nejel; od 22. prosi[nce] r. 1809
ještě dnes 7. ledna r. 1810 neviděli jsme formana.
Místo toho slyšet bylo, jak tu i tam rychtář, soused aneb
jich více.i taky mnohé hospodyněs) a zasloužilé šlechetné ženy
od vojáků soužené a ubité byly. Někde zas sedláci vojáky zmohli
i svázali a do Prahy dodali, ale nic nebylo znáti, že by jaká
odleva následovala. Tak zajisté9) s učiněným s[v]. pokojem
strach od nepřátel pominul, ale s domácím vojskem nastal
a trvá až dosavad.
'
Všichni vojákům Sloužíme,
co možného, jim děláme,
1) Ohlas známé modlitby sv. Augustina (Ante oculos tuos). —
:) R: Snjch . . . Wogensky. — 3) Feldwebel, Feldweíbel, šikovatel. R:
Feldweíblowe. — *) R: předsy . . . Schlafkreicer. — 5) R: fassowaly
. . . tam ho. — “) R: ho . . . wynutcowaly . . . Spaurv. — ") R: S.S.S.
lll. Králu . . . po přestala. — a) R: Hospodině. — ') R: zagistě . . .

dosáwád.
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za to jen

po dobrém slovu toužíme,
avšak ho od nich nemáme.
Pane Bože, ty to vidíš
a nic křivého mít nechceš,
však nás spravedlivě vinníš
a též spravedlivě tresceš.
'Mohl bych několik jistých příběhů napsati, ale zamlčím. Jen
přidám, že i já v 69 letech svého 1) věku ] ránu jsem dostal
[240] tímto, hle, způsobem:
Na Nový rok dva kvartýrmochrovéll] 2)jenž u mne *) přes
noc byli, dali sobě časně oběd strojiti, aby když přijdou ti, jenž
přijíti mají, tito zase odejíti mohli. Tot po chvíli přišli jiní tři,
jenž v jiném domě nocleh měli, a poroučeli velmi pyšně, aby
se jim taky oběd strojil. l řekl jim domácí kaprál. že tam mají
míti oběd, kde mají svůj kvartýr._lá jsem řekl: „To je pravda;
jako zdejší mají zde oběd, tak vy, páni, máte mit tam oběd,
kde jste v kvartýru.“ Tot z těch tří 4) jeden zlosyn, jenž ani
kaprál nebyl, hned z nenadání dal mně ránu holí5) na záda a
tu jsem já až do večera cítil, ne tak v zádech, jako v prsou. *)
Mělt mu to za zlé domácí kaprál a já jsem řekl, že ho
budu žalovat, k čemuž i ten kaprál mne 7) ponoukal; ale ne
žaloval jsem přeci, an feldveibl aneb oberjágers) již u mne *)
byl, když ten zlosyn ještě obědval. A to byli myslivci knížete
z Lobkovic. 10) R. 1769 u vsi Stěžeru) blíž Hradce Králové
seno vojsku skládaje l ránu od jednoho pecka[l]1*) taky ne
vinně [i]sem dostal, a od té doby nic, až v 50 letech — zas

nevinně _ druhou.

[241] Dne 7. ledna přišlo sem 100 koní, z nich 28 v 7
vozích futrážních a ostatní prázdné, od reserva artilerie. 13)Kusy
a municí zůstala státi u silnice nad Vrbčany a koně po vesnicích
se rozvedli Že pak mnoho štuk[k]nechtu 1**)ve špitálích jest,
protož podruzi z vesnic místo nich od štace k štaci musili s těmi
koňmi a náklady jeti a koně krmiti. Dne 8. téhož odešli
k Praze.
Počasy byly mírné, tiché, zpovolna mrzlo.
Dne 9. téhož zase takové reservo od 80 koní sem15) přišlo
a 10. téhož k Praze odešlo.
Dne 13. ledna byl první tvrdý mráz, že okna chytila,1*)
a potom první také toho roku jasný den.
*) R: meho. — *) Quartiermacher, ubytovatel. — a) R: Qvartyr

mochrowe. v.mně ps.
.Qvartyru

. w Prsách.

.tjto.

. Pissně. — ') R: Qvartýr. .wý

. . .třech. — *) R: 2 nenadání . . s

Holy. — *) R: né

-— 1) R: mně .. .před s.y ——*) R: Feldweibl,

Ober gegr. — *)R:

vm_ně.— “) Str. 170. — “)R

aneb

: Sstěžer. —

1*) Backer, pekař. -— **) R: Artaleriae. — ") St'úckknecht, jízdní dělo
střelec. —- 15) R: Spowolna.
..gsem — 1*) R: chitil y.
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Z nOvin N: 1 r. 1810.1) Z Paříže dne 16. pros[ince].r. 1809.
Toho dne v Paříži v 11 hodin před polednem na žádost Fran
couzů císař Napoleon se svou manželkou ]osefinou se rozvedl,
pro to samé, že z ní dědic 2) k očekáváni již více není, nebo
vdovou si ji vzal. Syn ten, jehož byl vla[š]ským králem učinil,
jest z jejího prvniho muže. 3)
A tak Francouzové, majíce svého starožitného rodu krále
_ a on měl dědice, 4) — je oba o život príprav1h5) cizozemce
pak přijali a z něho i dědice míti chtí. Z toho se poznává, jak
nepravost sama sobě již selhala. 6)

rozličných
3) alvydání v příčině
vojny[242]
z tétoPravý
jednévypis
vsi ")
Milčic
za rok koštů
MDCCC
Potomci, když číst budete,
tak se za nás pomodlete!
Tato ves má od starodávna svých gruntů 227 kop. Počitaje
6 strychů na ] kopu, činí 1362 strychy. Z těch po 72 strychách [!]
na ] usedlého činí 1846/72 usedlých. Od nového šteirreguli
ruňku[!]9) se píše od r. 1785 takto: 10)
Dle velké kontribučni knihy platila v ten rok spoludaně neb
kontribuce 896 zl 281/2 kr., extra vydání 21-28, na rekrutníu)
outraty 25-44, na silnice 58--61/2. na vojenské kvartýry 59-11,
plat z domu 7- 59, na kominíka 6-54, na shlazení bankocedul 12)
428_-36, na lotern 13) 136- 59, na magacínskou reluicílt) 578- 23,
na zemské výlohy15) 514—31, na landwehr 352-35, — a tak do
té knihy se plati a zaplatilo 3086- 55.
'
Přen[esení] 3086 zl. 55 kr. K tomu za robotu ročně 886 zl.
49, od dělání panského dříví 80 sáhů dalo se 80 zl., — a tak
všeho 4053 zl. 44 kr.
[243] Přeneseníls) 4053 21. 44 _kr. Za první 3"'odvedené
voly 485-, _za druhé 3 voly 624-, za třetí“ 3 voly 690-, _— [činí]

5852744. Za spachtované máslo, vejce a jiné víktualieu) do pev
nosti 152-3; přídavku na landwehr při odvodu 78- 15, přídavku
na odvedené koně, prvně 307- 30, po druhé 563- 13, po třetí
299- 6; za Spachtovaný na magacín oves 616- 34, žito 332- 55,
sen'o 246-30, po druhé“) za seno 86-; Outraty s rekrutylg) a
1) Vyšlo v sobotu 6. ledna. — *) R: dedj č.
. může. — “) První
manželka Napoleonova, josefina, byla před tím vdána za vikomta Ale
xandra de Beaurhanais, jenž byl za revoluční hrůzovlády popraven
Měli 2 děti, Eugena a Hortensii, o nichž bude zminka dále. — ') R:
dědiče. — 5) Pam III-1, str. 79 a 100. — “) Dle žalmu 26,1.2 — ") R:
Wegpis. — 3) ]ungm. Slovník: košt et pl. košty—
_ outraty, náklad. —
9) Steuerregulierung, daňová úprava. Viz o ni Pam. 11-1 od str. 77. —
1") Výpis je v Rwe 2 sloupcích se „zl. - kr.“.psanými pod sebou Zde

číslice za pomlčkou z'načí krejcary. — _") R:- danně.
.Regrutnj.
Qvartiry. — 12) R: Baňk'o cedul.
L.-otterij. —' 15)T. i. na loterni
státní půjčku. — ") Výkup, náhrada za povinný dovoz vojenských zásob.
: h') R: Reluili . .Wegloh y. — 1") R: Prenesseni. -.. za 11.3. —
*") R: gine Vietualia. —_ ") R: po druhy. ——'1**)R: s Regrůtama.

Qvartirmochry.

.Exekuti.

—
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landwehrem 26- 36, outraty s kvartýrmochry 2816 kr.; rozličné
exekucí 12-36, — snesení 1) 856218
Přenesení 8502 zl. 18 kr. Za odvedený.v zrně magacín:
Pšenice

5 m[éřic] -8 m[ázlíků] po 12 zl.: 66- ; žita 17 m[ěřic]

po 11 zl.: 187-; ovsa prvně 147 m[ěřic] po 8 zl. ] m[ěřice]
činí 1176-; po druhé 2) ovsa 61 m[ěřice] po 7 zl: 427-; po třetí
ovsa 12 m[ěřic] po 8 zl,: 96-; ječm[ena] 7 m[ěřic] po 8 zl.:
56-; hrachu 15 mázl[íků] 9-, — [činí] 10591-18.
Spachtované3)'transporty a to za 1. 80-58, za 2. 207-24,
3. 129-30, 4. '82-15, 5. III-, 6. 261—10,7. 750-, 8, 841-. Vy-'
dáno na-foršpony fůr 392, ta každá v prořízu na 2 1/2 dne a
po 2 zl. jen za den počítajíc: 1960 , _—snesení4) 14942-35.
[244] Přenesení 14942 zl. 35 kr. ltem vojska zde“ bylo'za
ten rok přes noc a spolu oběd mající 3868; když jen na každého
muže a to nejméně 20 kr. se počítá, činí 1289-20, _ hlavní
Suma 16231 -55.
'
_ co pak jak p. p. oficíři, tak vojáci za maso, drůbež5) a
jiné věci nedali, to se tu nepočítá.
Považ každý, co jest vojna,
jak lid ochuzuje zhojnai
Co jen tato jediná ves
za rok vydala, je to kdes.
Protož každý pachtýř a žid,
jenž trápil (ještě k tomu) lid,
_a nerad“ má pokoj svatý,

hled, abys nebyl proklatý.
Vydala tatojves v ten rok- na vojnu .16 osob a koní 6.
' Nový pan farář'v Škramníku. Dne 16. ledna u večer přijel
nový pan farář. do škramnické fary, velebný pan Václav Zákora,
prv farář v městečku janovici Uhlířské, rozený z městečka sta
rožitného Ríčanš) kde někdy p. p. Ríčanové. první. své sídlo—.
měli

a odtud se psali. Měl v svém stěhování přes 60 for, odtud bylo
6 for.

-_

Bože, rač toho pastýře -. .

svým svatým Duchem říditi,
. by nás v ctnostech,„pr_avé víře
mohl učiti a síliti.

'

Ať se ta pastva škramnická'
vždycky 7) radostně zelená,

svatá víra'katolická

af víc protivníkůí nemá!
.') R: Snesseni.

.Přenesseni. — =) R: po 2hy. — =*)R: 2 Pachto

wane. — *) R: Snessenl.
Přenesseni. . .Může. — )R: _Drůbeř
zHogn a. — “..)O Zákorovi a Vkových uvítacích verších k jeho
příchodu viz v dodatcích. — ') R: wzdicky.- .Katholická.
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[245] Dne 17., 18. a 19. ledna pomalu sníh padal a zima
byla při tom mírná bez větru.
Z novin N: 2, 18. ledna. 1) Příklad pro neposlušné děti.
Dne 18. 2) prosín[ce] r. 1809 ve vsi Dívišov1c1ch3) v berounském
kraji, k statku Prčici náležející, 5 chlapců po večeři když vešli4)
na led, an tenký byl, na potoku, jenž skrz ves teče a 8 střeviců
tehdáž hluboký byl, ten led se s nimi prolomil a oni všichni se
utopili. 5)

josefina, císařovna francou[z]ská, po rozvedeni se svým
manželem, Napoleonem císařem, podrží přednost a titul koruno
vané císařovny a bude míti z zemského pokladu zemí franských 5)
2,.000000, dva miliony, franků až do své smrti. Ty dva miliony
franků činí na rýnsko.,
Dne 19. prosince 1809 ve Vídni vydaný a nyní zde vůbec
prohlášený i také v novinách přisazený jest c. k. patent, aby
ku pomoci vyplaty 3) dluhův v té vojně učiněných (když tak
bankocedulem19) vyplácet se nemohou), kdo má jaké zlato a
stříbro přes svou potřebu, i také v klenotech. takové na vyká
zanálo) místa odvedl & jako zapůjčil. [246] Podle výnosu 11)
obecních zemských peněz dostane každý skrze lnterimsschein 12)
na obligací za každou hřivnu aneb mark čistého stříbra 23 zl.
36 krej[carů] a za hřivnu zlata 359 zl. 30 kr. Kdo by pak za
takové ihned v bankocedulích zaplaceno míti chtěl, tehdy dostane
trojnásobně a sice za hřivnu stříbra 70 zl. 48 kr. a za hřivnu
zlata 1078 zl. 30 kr.
Dne 12. prosín[ce] 1809 císařovna a královna naše poslala
z Uher do Vídně 18000 zl. farářům, aby je chudým lidem roz
dali.
K vybíráni téhož stříbra a zlata mimo pražskou 13) minci
neb mincOvni dům ještě budou ouřadové 1. v Praze, 2.v Bu
dějovicích, 3. v Litoměřicích, 4. v Hradci Králové a 5. ve Hbě
neb Chebu, Egru.
4. prosín[ce] Rusové drželi ve všech zemích radovánky, že
1) Omyl. Nov čis. 2. vyšly dne 13. ledna a následující „Příklad“
v nich není. Rovněž další zprávy nejsou všecky ztoho čísla; 0 josefině
je v čís. 3, patent začíná v čis.1,odkudž jest i zpráva o daru císařov—
nině, o vítězství Turků u Silistry a o ostrovech Angličany zabraných,
& jen ostatní (až o evangelické modlitebně) jsou z čísla 2. Patrně zapi

soval Vk později
jen ze —
stručn
ch Wečeřiwegdauce
záznamů, jak to
činival.—
') R:) la spíše po
R: paměti,
Dubessowicy.
*) [š:
na led.
. snimi17—_5) Dle prčické matriky úmrtní utonuli toho dne,
jdouce po ledě na rybníku u Divišovlc, Václav Kafka a Jan Sova z čp. 4,
Tomáš Sova z čp. 9 a jan Klokačka a Tomáš Křížek z čp. 13. Hoši
byli 11 až l5leti. (Sdělil vd. p. Frant. Ludvik, administrátor v Prčici.)

— “) R: Jozeffjny.

.Korůnowane . .

franckých.

. fraňku. —

") Obnos v R nedopsán. R: iraňku .
Regnsko. — a) R: Wegplaty.
— o) R: Baňko cedulema. — "') R: Wykázane. — 11)R: Wegnosu. —
") Nov: „povgisstěnj a nebo prozatimný wyswědčenj“. R: Interims
ssain . . . w Baňkocedulich. — “) R: mjmo Prahské Mince neb Min
cownjho domu. .Lithoměřicych.

ze: .as.

„.=

wemmm3.5

muž—„m:
<a šroě

<.

„m
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zemi finskoul) Švédům vzali, ale 16. pro[sínce] zase Turci ra
dovánky drželi, že v Silistriiz) nad Rusy v bitvě veliké vítěz
ství obdrželi a nechavše jich 10000 na místě, ještě 2000 zajali.
Angličané3) ty ostrovy na moři Prostředzemním, kteréž
byli Francouzové Turkům a Benátčanům vzali, zase Francou
zům vydřeli a jsou tyto: ]. Zante, 2. Cefalonia, 3. Ithaka a 4.

Korkyraf)
[247] V Praze v Truhlářské ulici v Novém městě v tom
domě, kde již dříve lutriáni neb augšpurské konfesí vyznavači
svůj modlitební sbor měli a mají,5) nyní v témž samém taky
dovoleno jest, aby 6krát v roce i kalvíni aneb švýcarskés)
konfesí lidé své shromáždění mohli míti. A protož dne 7. ledna
ponejprv tam od pastora ze vsi Libiše, panství roudnického,
jana Vegha, kázání měli. 7)
Z těch dvou 3) každý jináč věří,

avšak se v tom srovnávají,
když proti Římanům měří
a jim trpce utrhaji.
Římané jím přeci přejí
i bydlení i modlení,
oni ale vždycky chtěji
Rímany mít v zahubení.

Při té příležitosti přisadim některá proroctví, která 9) vtéto
vojně mezi sebou měli a nimim) se těšili a na vyplnění jejich
dychtivě očekávali:
„l. Náš císař, kdyby co chtěl dělal, Bonaparta nepřemůže.
Bonapart přemůže jeho a dostane všecky naše země. 11.Bo
napart dostane českou zem a udělá jednotu viry a ta musí
být. Všecky kněze a pány vyhladí a vyžene,s katolickou vírou
bude konec. Ill. Zlato, stříbro a všecky kostelní věci pobere
a lidem rozdá, též všecka 11) kostelní a farní pole mezi sprosté
lidi rozdělit nechá. IV. Mnozí kněží a páni, [248] než by šli
pryč, odřeknou se katolické víry, a zůstanou našeho švýcar
ského 12) náboženství. V. Jak učinil papeži, když mu všecko po—

bral a do arestu dal, tak bude dělat všem biskupům a děka
nům a farářům. VI. Již je s katolickou vírou i s tím jejím anti

kristem papežem konec. již víc žádný papež nebude, již je ko
nec. VII. Všecky farní kostely budou naše a bude ta vždycky
prorokovaná jednota a ta musí být a ta bude našeho švýcar
1) R: Finlandskau stegdum
. . . Silistrigi. — ') Město v Bul—.
harsku, bývalá pevnost turecká. — 3) R: Engličane. — ') T. j. Zakynthos,
Kefallinia, Ithaka a Korfu. R: Zante, Cefalonika, Ithako, Ceriko. Nov:
Žante, Cestalonyi, lthako a Ceryko. — 5) V čís. 1113. R: Confessi, Wy
znáwači . . . Zbor. — ') R: stegcarske
Confessi . . . Schromážděni
. '. . po _Neyprw. — 7) Nov str.- 6. — a) R: dwauch . . . předsy . . .

wzdycky. — “) R: ktere. — 10) R: a snimi . . . dichtiwě.

. . s Katho

lickau. — 11)R: wssecky. — “) R: Katholicke . . . stegcarskeho.
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ského 1) vyznání. Vlll. Tu budem porážet a lámat kříže a ty
modly z kostelů vyhazovat a nimi v pecích topit a to ti černí
budou vidět a nebudou smít ani „bžuňk“ říci a tu teprv poznají
pravdu. IX. Bonapart dá plnou svobodu jednomu každému a ta.
musí být; jen jeden plat roční ustanoví a ten sami rychtářové
aneb sami sedláci, kam bude vykázáno, odvádět „budou.V zámcích
nebudou žádní páni a nebude jich potřeba. S pány bude konec.
X. Švédař) t. j. švédský král, ten musí do Prahy přijít a ten bude
jako rychtář a Bonapartů[v] pomocník, ten bude řídit zem a usta
novii') spolu krále. Xl. Ten Bonapart jen přeci nejspíše jest _Io
sefa lI.o Syn, a že by byl z ostrova Korsiky zrozen, to jen tak
páni a kněží s ním sami dělají a tim sprostý lid svozují. Xll. Hle,
jak jedno za druhým pořád jde; již, co má přijít, brzy přijde.“
[249] Hned roku minulého měsíce—prosince rozmáhaly se
v zemi tui tam v lidech nemoci?) nyní pak měsíce ledna
ještě více, tak že v některé vesnici 3.tí aneb 4.tý díl lidu leží
a to větším dílem na horkou nemoc, které jsme prve říkávali
hlavnice. Místem taky, zvláštěb) lidé mladí, dostavše peteče
pomřeli. Na druhé straně Labe nebylo tak.
Při konci ledna a na začátku února zima tvrdá v stejném
běhu držela, cesty byly dobré a zvláště saníce; mrazy nebyly
příliš tvrdé.
Obilí mělo cenu: Pšenice 18, 19 a 20 zl.. žilo 17 zl.,
ječmen 16 zl., oves 11 zl., hrách 20 zl., proso 18 zl.; zemčatas)
6 zl., sena ] cent. 6 zl. 30, kr., mandel slámy 6 i 7 zl. Maso
hovězí 1 l[ibra] 20 kr., vepřo[vé] 30 kr., tele[cí] 24 kr.; 1 l[ibra]
svíček za ] zl. 30 kr.. 1 l[ibra] mýdla ") za 1 zl. 24 kr.

1- Po svátku Panny Marie Očištování neb hromnic v1 ho
d[inu] po půlnoci, v sobotu, umřel na tuvhorkou nemoc a peteče
syn můj Václav ve vsi Velence, 14 let novousedlý soused. 5)
Narozen byl zde v Milčicích r. 1771 26. září)) oženil serdo
Velenky r. 1794 2. září 10) a umřel r. 1810 3. února. Děti za
nechal Kateřinu, Jana, Annu a Magdalenuu) Dej mu, Pane
Bože, lehké odpočinutí a svět[lo] etc.12)
1) R: wzdycky. . . stercarskeho.

— 2) R: stegda:

t. g. stgd—

ský . . . Bonaparta.

— a) R: vstanowěgi . . . předsy._ — 4) R: Nemoce.

5—) R: wzlásstě.

.wzlásstě Sanice. —') R: Erdtep le. — 7)R: Megdla

p.o 1/_Nocy. — E')Dle matrik farního úřadu v Břpistvízemřel Václav
Vavák, familiant ve Velence čís. 35, dne 3. února 1810, stár 36 roků.
Zaopatřil jej a pochoval farář Karel Moucha. (Sdělil vsd. p. Václav
Gráf, arcib. vikář v Přistoupimi.) — “) V matrice jest jen datum křtu:
27. září; může býti tedy datum narození, jak píše Vk. (V Pam. IV, str.
179, 3. řádka shora, oprav chybné: 24. zárí .) jeho narození spadá již
do let Pamětí, ale Vk ho nezapsal. — 10)Pam. Ill—l,str. 118 — „) Kate
řina se narodila r. 1795, Anna r. 1799, Jan Evang. r. 1801 & Magdalena
r. 1806. Matka jejich Anna, vdova po Václ. Vavákovi, zemřela ve Ve
lence v čís. 35 dne 24. května 1814 ve věku 43 let. (Sdělil vsd. p. Vá
clav Gráf, arcib. vikář v Přistoupimi.) — a) T. j.: a světlo věčné ať
mu svítí. Ať odpočívá v pokoji. Amen. (Obvyklá modlitba za zemřelé.)
R: A Swet etc.
*
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[250] Z novin N': 5. Z Neapole. Onen ohnivý vrch Vesu
vius, kterýž loňského roku často bouřil, tak i letos zase prý
ustavičně lávu ohnivou, to jest jako ohnivá nějaká 1) řeka te
koucí, vylévá, ale ne příliš daleko a beze škody.
Na outraty královské několik set lidu pracuje na vykopání
oněchz) dvou měst Herculanum a Pompeji, která 3) léta po na—
rození Páně 79 tou lávou zalita & zasypána byla, kteréžto zka
menělé lávy mistem až na 70 střeviců tlustě jest. Nyní nalezeno
jest město Pompeji4) a tam se nacházejí 5) mimo krásná ma—
lování rozličné klenoty od zlata a stříbra, drahých kamenů,
perel, prstenů a všeho stolního nádobí a jiná nářadí, téži lidé,
a takové věci všem lidem k podívání vystaVují se v krá
l[ovském] zámku [v] Portici. N. B. Nynější král neapolský slove

joachim a jest od Bonaparta ustanovenf)
14. ledna u večer v 6 hodin v Prešpurku, Pešti 7) a Bu—
díně i jinde v uherské zemi zemětřesení se znamenalo, tak že
i zvony a hodiny se ozývaly 5) a domácí nádoby o sebe zava
zovaly, ale žádné sesutí a poboření se nestalo. V tuž hodinu
také ve Vídni zemětřesení, ale maličko, se znamenalo.
[251] Z novin N: 6. Toho dne 14. ledna u večer okolo
6. hodiny v zemi uherské v Rábu a jinde silnější zemětřesení
bylo, až se stavení pukala,9) klenutí mnohá a komíny dolů spa
daly; mnohálo) veliká panská stavení a kostely tak [j]sou roz
viklané a zpukané, že se v nich obývati nemůže a mnozí lidé
jsou bez příbytku. To zemětřesení jen 16 sekund trvalo.
Z Paříže 21. ledna. Známost dává žurnál,n) že 40 vozů
z Rakous do Paříže s penězi přišlo, a to jest to, proč Fran
couzové bojují.
N.B. S těmito novinami přišel začátek druhého dílu Hi
storie turecké, an 1.ni dil již byl onehdy došel a jest na 8ro;
pracuje na ní pan jan Rulík, měšf[an] pražský. 12)
Dne 12. února slunečné obleveni stalo se a sníh měk
nouti začal.
Dne 1.13) února velebný otec, pan Pavel Antoš, farář ve
vsi Vrbici na panství poděbradském, byv14) u nemocného sou
1) R: Onnen . . . Lonskeho . . . Ohnjwa negaká. _—') R: Onných
dwauch . . . Herkulanum a Pompegi. — “) R: ktere . . . zalyte a za
sypane byly . . . skameněle. — *) R: Pompejá. — 5) R: nacházy mimo
krásnych Malowani. — ') Str. 4. R: Njněgssi. — 7) R: Pesstu a Bu
dině. — s) R: Ozegwaly-. . . Zessuti . . . Země třeseni. — |*) R: Zeme
třeseni . . . pukaly. — 1“')R: mnohe welyke Panske. — “) Z pařížských
listů uvádí se v Nov jménem nejčastěji Moniteur (Novz Monyter). —

") „Hystorye Turecká,-a nebo-Přjběhy-Turecké Řjsse-S přiloženau

cestau cýsařského wyslance z Wjdně do Konstantynopole ku Portě
Sultána Solimana Tureckého.-Wydaná pracý. Ruljkownu, a nákladem
Kraméryusowých dědiců.“ W Praze, 1809-(a druhý díl 1810) v osmerce.
Viz jungmann, Hist. lit., čís. lV-335. Dle Nové 5. 5 stál l. díl 50 kr. a
o 2. díle psáno v čis. 25: „Nyni po skončené hystoryi turecké hleděti
se bude, aby se přjgemným spisem zase poslaužílo.“ R: Měsst: Prahský.
— l=*)R: 2. — ") R: bywssi.
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seda 1) ve vsi OpočniCi a zaopatřivz) ho svátostmí, když se
s ním ještě modlil, upadl na zem a hned umřel. Býval 14 let
v Poděbradech kaplanem a znali jsme se spolu. Byl nábožný kněz.
Dne 16. února zase přibylo sněhu i mrazu a mohlo se
zase na saních jezditi.
Dne 14. ledna taky zemětřesení v Českých Budějovicích
znamenáno bylo na věži i jinde. a)
[252] Dne 17. ledna datum listu toho,4) který také i z ko
stelů nepotřebné zlato a stříbro, též ze synagog židovských
a jiných sborů nekatolických, vyzdvihnouti a pro potřebu země
& učiněný s[v]. pokoj takové vynaložiti poroučí. Z té příčiny
do velkých městských kostelů komisaři k tomu zřízení jezdili,
ale z kostelů vesnických, kde málo takových_věcí se nachází
a beztoho inventář na všecko jest, sami p. p. řarářové odvá
děli. V tom počtu byly spodky od monstrancí a kalichů, též
konvičky, zápony u pluviálůs) a prýmy a jiné takové věci, bez
kterých služby Boží býti mohou. Pane Bože náš, když [j]si to
na nás zaslouženě dopustiti ráčil, račiž to k budoucímu dobrému
své 5) svaté církve obrátiti a všeliká nepravost af selže sama

sobě!7
Z)toho

odvodu opět nepřátelé naší církve svaté radost
z toho měli a dle již starého obyčeje všech nekatoliků (že'pořád
církev římská hyne, až zahyne,) s plesáním se rouhali; an sice
to naše katolické zlato a stříbro jim samým taky ten svatý
pokoj vykupuje, a aby pokoj byl, ne oni, ale katolíci svýma)
jměním jej vymáhají aneb vyplácet pomáhají a oni jej s námi
zároveň užívají.
[253] 1- Dne 28. února v ] hod[inu] s půlnoci, v středu
po neděli Sexagesima,9) Anna, manželka syna mého Martina,
rozená ze vsi Pátku Doušová,1“) když dne 18. téhož syna Fran
tiška porodila,u) na horkou nemoc se roz[s]tonavši umřela a dne
2. března pohřbena jest u dveří zákříšťových vedle cestky na
pravo, ke zdi hlavou, a sice tu, kde náš celý rod se vždycky 12)
klade. Vedle ní zas napravo leží josef, syn můj, r. 1805 12.
říj[na] tam pohřbený,13) a tu zase já v těle a duchem v nebi
odpočinutí sobě vinšuji a žádám.
Toho těž dne 28. února r. 1780 umřel syn můj Prokop
a tam též pohřben 29. téhož, ale již josefovi ustoupil. Narozen
byl dne r. 1769 2. juní.14)
1) Místo pro jméno je v R prázdné. Pavel Antoš, pátý farář ve
Vrbici, byl toho dne raněn mrtvici, když zaopatřoval Marii Fialovou.
Stár byl 57 let a do Vrbice přišel na podzim r. 1809. (Sdělil vd. p. Jindř.
Drkoš, farář ve Vrbici.) — ') R: Zaopaiřiwsse. — 8) Nov str. 26. —
') K patentu z 19. prosince 1809. Viz str. 176. R: Sinagog, . . Zboru.
— s) R: Komjssaři . . . v Pluwiallu. — “) R: twe. — ") Zalm 26, 12
(dle Vulgaty). — 9) R: Katholicke . . . né ()nj, ale Katholicy se swym.
— ') Po straně opraveno; v R původně: Septuagesima. — 10)Pam. lV,
str. 149. — ") Pam. IV, str. 179. — ") R: 2 1/, nocy . . . wzdycky. —
“) Pam. IV, str. 135. — 1*) Pam. IV, str. 179.
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Na den s[v]. Matějel) ráno byl ještě tvrdý mráz, byla so
bota před nedělí Sexagesima, odpoledne ostrá odleva a u večer
hustě jako v létě pršelo. Druhý a třetí den veliké povodně
přišly, že ze vsi do vsi jíti ani jeti se nemohlo.

[1810.
Šestého března: Massostt

a CeLeg Den SLVneCžno

]

Tut začaly vody lépe 2) k Labi odtýkati,
pole, luka, obce zas radostně osýchati.
[254] Na začátku března obilí se platilo: Pšen[íce] 18 zl.,
žito 16 zl. 30 kr., ječm[en] 14 zl., oves 11 zl. 30 kr.
Dne 10. března, v sobotu před 1. nedělí postní, Praha
dávala za pšenici 17 a 16 zl., za žito 14 zl. ječ[men] 13 zl.,
oves 10 zl., ale tam míra jest rovná.
Toho dne 11večer žádný mrak nebyl, avšak blýskaloa) se
a třikrát zahřmělo, potom přišla silná vichřice bez bouřky i deště.
Ačkoliv letos tak tvrdá a prudká s mnohým sněhem zima
byla, dle čehož nadáli jsme se, že nám brzy teplo a polni
jarní práce přijde, ale nestalo se tak, neb po rozpuštění hlav
ního sněhu zase jiné menší sněhy, mrazy a zimavé větry při
padaly, že nebylo možné orati ,4) až:
Na SVateho lozeffa zaCžaLl gsMe poLnII PráCI. 5) Ale
jen po dva dni trvala; 21. března zase sloty nastaly, sníh, mrazy
a silné větry. 24. toho zase [j]sme oraliG) a sili.
Po s[v]. losefu všemu sutému obilí cena spadla a měla
pšenice 16 zl., žito 14 i 13, ječmen 12 zl., oves 11 zl., nebo
pro zlé cesty žádný forman nejel'a Praha po dělaných silni
cích dost obili dostávala.
[255] Vinš k svátku s[v].v Josefa do Budějovic — Na

VegroCžňI Den Pannenskeho ZeňICha a HáglteLe A nasseho
MILeho Patrona S. Iozeifa [1810]:
ŽIW BUD _ Geho GMenoWeC a Draheg CžeCh
[1810] _ z pokoje svatého — CeLaV RaDost LIIbIě MagICI
[1810] _ WIssoCe DVstognI W KrIstV OteC, MVg Wěrně
Wáženl PřlteL a Pán [1810]:
Již tenkráte v toule schovaný jest sem i tam
létající šíP, —
O, jak dlouho lukem pýchy7) jsa hnaný, v lidské
máčel se krvl!
Ze všech ještě s slávou chce očištován býti viN
Evropa celá třásla se na jeho krutého hlasu zvuK,
Francou[z]skě měl jméno a skutky chytrého
tyranství nechal v nAS.3)

1) R: Mathěge_. . . Sobotha čd. — *) R: lepeg . . . od týkati . .
Ossýchati. — *) R: Sobothu . . . bleyskalo. — *) R: worati. — 5) V le
topočtu a 500 méně. Mělo býti asi: Na Den SVateho etc. — “) R: břzná
. . . Slotty . . . Woraly a Sýly. — 7) R: Pegchy . . . winN
Hlassu
Zwůk . . . tiranstwi. — 3) Akrostichová písmena až sem dávají slova:
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Neměl, co míti měl,

Avšak to jiným dával;
Krále a knížata tvořil,
Evropu celou mořil,
Ěral a trhal jako zvíře
I nenechal nic v staré míře.
Nemaje pak, co by nejradši měl,
Ludvíkovské jméno zase zachtěl,1)'
Od něj[!] zavržené a vymazané,
To samé opět vzácnéz) a milované.
[ toť jest Nejvyššího skutek vzhledný:
Pia Vl.o následuje Pius sedmý;
Aj hle, po Ludvíkovi Ludovika,
Král byl Ludvik, císařovna Ludovika:
BUD rozložEná GakO Smrk Wssi cti a LáSKY!
[256] Zasnoubení stavu manželského císaře Napoleona
francou[z]ského s Marií Ludvikou, dcerou Františka, císaře ra
kouského, krále uher[ského] a českého. To obšírně vypsání
příjezdu a vydávání té slavné nevěsty, jak se v novinách N:
12 a 13 nachází, mně zde vypsat možné není; já jen zkrátka 3)
toto napíši:
]. Ustanovil císař francou[z]ský, kdyby tato manželka jeho
ovdověla, aby měla ročně 6,000.000 franků.
ll. Dne 4. března u večer přijel do Vídně veliký vyslanec
od cís[aře] Napoleona, kníže z Neufchatelf) a s ním 12 vyso
kých osob panstva francou[z]ského, ale až dne 5.0' z předměstí
z domu švarcenberského5) slavný vjezd do paláce císařského
konal a své poselstvi řídil.
lll. Dne 8. března stalo se veřejné požádání nevěsty.
lV. Dne 9. toho odřekla se nevěsta pragmatické rakouské
posloupnosti, které sám císař všem princům, vévodámG) a ce
lému vysokému shromážděni oznámil.
V. Před tím dne 24. února přijala nevěsta od arcibiskupa
vídeňského7) svátost svat[ého] biřmování dle již dávního dvor
ského obyčeje, až před zasnoubením tu svátost přijíti. Kmotrou
jí byla sama císařovna, spolu teta a jako taky macecha.
„žjv BUD

JOZEF PINKAS“ v dalších pak 14 verších, v R psaných

svisle od pravé strany k levé, první písmena dávají slova „KAPITOLNJ
DEKAN“ (zde v tisku čteno zdola nahoru). Poslední verš (v R psaný
opět obvykle) má v sobě „BUDEGOWSK

Naráží na.wzatcne.
nový sňatek
o němž
—
') R: 1)
neýradssi.
.gtNapoleonův,
Neywisssjho.
.Piá. hned„
.Ay. dále.
. . Lu

dowjka. — a) R: Ludwjkau . ..skrátka

kdyby táto. -- 4) Maršálek

Bertlhier, strýc Napoleonův (dle Nov str. 44). Viz o něm str. 38. R: 2 Nal

ssatlu. — 5) Nov: „letnjho palácu knížete starcemberka,
kterýž za
bránau tak řečenauKerntner ležj“. R: starcenbergskeho. — ') R-:Wy
wodám . . Wyssokemu Schromáždění. — 7) Zikmund Antonín hrabě
Hohenwarth. R: Arcy biskupa Wjdenskeho.
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VI. Od toho času, jak přípověd toho manželstva se stala,
až potud každý den nový rychlý posel z Paříže do Vídně přijel
doptávati se na zdraví [257] nevěsty a nevěsta, když po tom
posledním poslu, knížeti z Neufchatel,1) dostala psaní od Na.
poleona, které on sám psal, a sice prý on čerstvě a nečitelné
piše, ona jez) tak ostře četla, jako by je byla sama psala,
čemuž se všichni divili.
Vll. Dne 10. toho císař pán rozdával vmnohým vysokým
osobám řády cti dle jejich zásluh a sice: Rád zlatého rouna
dosáhli Leopold [?], arcivévoda wiirzburskýf) 2. hrabě Metter—
nich,4) c. k. ministr. Veliký kříž uherský s[vj. Štěpána, krále
uherského, obdrželi 1. Karel kníže z Schwarzenberku, 5')2. hrabě
O'Donnell, t") 3. hrabě Lažanský, správce Moravy, 7) 4. kníže

Grassalkovicsf)
Veliký teresiánský[!] křížg) dostali 1. Ferdinand vévoda
wiirttemberský,1“) 2. hrabě [?] Kjeki, arcibiskup z Halicie kato
lický, 11) 4. a též .sjednocených Reků arcibiskup Angelovič a me
tropolita v Halicii, 5. Schrattenbach, biskup y Brně—.")6. Kníže
Antoň z Lobkovic,“) 7. hrabě Volfgang 14) Cernin z Chuděnic,
8. hrabě Haugvic,15) 9. Simonovič, arménský biskup v Halícii,16)
10. hrabě Prokop Schaffgotsche, biskup českobudějovský,")
11. baron Stipsicz, 12. Lattermann,13) 13. josef z Lobkovic,
14. hrabě Kounic, 19) 15. hrabě Kolovrat, 20) 16. Hartmann, 21)
1) R: podtud .. . Naissatel. — 2) R: geg . . . gakoby ho. — 3) To

snad má býti Ferdinand Josef, 0 rok mladší bratr císařův. vévoda to
skánský, od míru prešpurského r. 1805 velkovévoda wiirzburský. V ra
kouském vojště byl polním maršálkem a majitelem moravského pěšího
pluku čis. 7. — *) Klement hrabě Metternich-Winneburg. R: Arcywywoda
Wircbursky . . . Metternych. — 5) Tehdy generál jízdy a vyslanec u dvora
Napoleonova. R: starcenburku. —-“) josef hrabě O' Donell, president
dvorské komory. R: Odonell. — ") Prokop hrabě Lažanský. — 3) Antal
kníže Grassalkovics z Gyaraku. R: Grassalkowič. — 9) Zde dále jsou
omyly: Až včetně Schrattenbacha obdrželi velkokříže řádu Leopoldova.
Další opravy následují. R: Terezyanský. — ") Tehdy polní maršálek a
majitel moravského pěšího pluku čís. 40, R: Wegwoda Wirtenberský. —
11) R má tu omylem jakoby o dvou osobách: „2. hrabě Kiky, 3. Arcy
biskup z Halicie, Katholický,“ tak že dalšího, Angeloviče, čítá již jako
čtvrtého. — ") Vincenc hrabě Schrattenbach. R: Ssrattenbách . . . Brnně.
— 1“) Vlastně Antonin Isidor kníže Lobkovic (mělnický). Nov píší: An
tonjn a PO: Isidor. On a další dva (všichni tři jako velitelé batalionů
zeměbranských) byli jmenováni komandéry řádu Leopoldova. — ") R:
Woldřich. — ls) Snad Eugen hrabě Haugvic, c.k. komoří. R: Haugkwic.
— ") Símonovič a všichni další byli jmenováni c. k. skutečnýmivtajnými
rady. R: Ssimonovič, Armeniánsky . . . w Halicygi. — 17)R: Ssaígoč . . .
Cžesko Buděgowský. — ls) josef Stipsicz a Krištof Lattermann, oba
baroni, podmaršálkové a členové dvorské rady válečné. R: Ssípsic . . .
Laterman. — 1**)jan Adolf hrabě Kounic, nejvyšší dvorský manský sudí
v_Praze. — “) František Ant. hrabě Kolovrat-Liebštejnský, dvorní rada,
predtim městský hejtman v Praže. — 21) jan Prokop Hartman hrabě
z Klarsteinu.
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17. Canal, 1) 18. Nostic, 2) 19. Pachta, 3) 20. Arnošt Valdštejn *)
a ti byli také zvoleni za skuteč[né] tajné rady.5
[258] Vlll. Dne 11. března, v neděli Quadragesima, ]. postní,
u večer v 6 hodin v farním dvorském chrámu u augustiniánů
bosáků byly slavné oddavky. Místo nepřítomného ženicha za
stoupil arcivévoda6) Karel, ieneralissimus, bratr císaře pána,
jsa k tomu od císaře francou[zského] dožádán, a mluvilo se řečí
německou.
IX. Byla slavná večeře, divadla, ohnivé strojby a osvícení
celé Vídně a střelba.
X. Dne 12. března rozloučila se nevěsta se všemi a arci
vévoda 7) Karel se 12 dámami vedl nevěstu do vozu, s nížto

Vojenská hudba (jiná část).

seděla a až do Paříže pojede a s ní tam zůstávat bude její
hofmistrně hraběn[ka] Lažanská, naše Ceška, a bylo jen dvor
ských vozů po 6 koních v počtu 12 mimo jiné, 5) jenž dobro
volně vyprovázely. Přitom na všecky zvony se zvonilo, střelba
velká i malá zněla.
1) josef Malabaila hrabě Canal, tehdy předseda c. k. hospodářské
vlastenecké společnosti v Praze. — ') josef hrabě Nostic-Rhienek. —
3) Jan hrabě Pachta. — ') Arnošt Filip Valdštejn, majitel panství mni
chovohradištskeho atd., major a velitel batalionu zeměbranského. R:

Kollowrat.

.Hartman . . ..Kanál

.Waldsstein. — 5) Všech vy

znamenaných bylo daleko více; Vk opisuje jen ty, již se jmenují v Nov
čís. 13. Z nových členů řádu Marie Teresie není tam uveden nikdo.
Viz str 184, pozn. 16 — “) R: Qvadragessima . .Bossáku . .Arcy
Wywloda
gmyc
. . . . djwadla. — 1) R: Ar Wywz. — s) R: konnich . . . mjmo
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XI. První nocleh byl u S[v.] Hypolita, kamž císař předjel
a tu se s ní naposledy rozloučil. Druhý nocleh v An[n]asu,1)
třetí v Riedu &v Broumově 2) bude odevzdání nevěsty, kamžto
již na 20 vozích samých vysokých dam z Paříže přijelo, též
královna neapolskáa) a jiné mnohé kněžny a hraběnky, více
pak jich jede do Paříže na podívání.
Xll. Císař Napoleon poslal svě nevěstě šmuk[l] aneb šatní
okrasu, jenž koštuje [!] 18 milionů franků, a ten přijme v Brou
mověň) V Paříži dal Napoleon [259] rakouskému vyslanci kní
žeti Schwarzenberkovi velmi skvostný vůz s několika spřeže
ním krásných koní i jejich strojby.
Xlll. Dříve než nevěsta na hranice francou[z]ské přijela,
poslal jí naproti ženich Napoleon pykslu[!], jen sprostou, kterou
ona dosáhši,5) zarmoutila se, že mezi jinými drahými dary,
které ji stále posílal, tento dar tak špatný jest. Ale když ji
otevřela, byla v ní kvitance na 25 milionů zlatých, které císař
pán ještě Napoleonovi složiti měl; bylo psáno vlastní rukou
cís[aře] Napoleona. Tut ona přečetšis) list, velikou radostí
splakala a hned jej svému panu otci, císaři našemu, do Vídně
poslala a připsala k tomu listu toto: „Mocná Prozřetelnost
božská již na hranicích irancou[z]ských ,žehná mého otce a jeho
věrný lid. Mé slzy padaly na tento list, ony jsou závdavek mé
lásky a věrnosti.“7
IV. Když císař franc[ouzský'j své první manželce Josefině
vyjevil, že by rád nějaký skvostný šmuk[!] své nevěstě poslal,
tehdy ona svůj ten prv oznámený šmuk [!] mu darovala, čemuž
on byv vděčen dal jí zase k užívání hrad Navarra,?s) jenž nese
300.000 tolarů.
XV. Císař Napoleon ustanovil svou nevěstu v městě Com
piěgneg) očekávati, kamž množství panstva a lidu se bylo sešlo
a sláva veliká tu se připravovala; ale zvěděv, že již nedaleko
jest nevěsta, vsed 10) na koně spolu [260] s králem neapolským,
tajně z města vyjel a blíž Soissonsu 11) přijíždějící vůz s nevě
stou velel zastaviti a sešed 12)s koně do vozu k nevěstě, v němžto
ona s královnou neapolskou seděla, vešel a jí laskavě přivítal.
A nedav13) ani v Soissonsu zastaviti, když do Compiěgne v 10
hodin v noci přijeli, tu jí do paláce sám císař za ruku vedl,
1) T. i. v Enži u Lince. — 2) Braunau

nad Innem. R: Rydu . . .

Braurowě. — 3) Karolina (Maria Annuntiata), nejmladší sestra Napo
leonova. vdaná za joachima Murata, tehdy již krále neapolského. Str. 4.
R: Daam . .Neapolitánská. — ') Nov str. 52: „Wěno, a nebo okrasa
nevěsty, ssmuk,
gjž cýs.
Napoleon
počjtá
na 18 millionů
franků.“
R: Okrásu.
. fraňku
. . .daruge,
Braunové
. . se
starcenberkowi
—5) R: Ženjch.
Pikslu.
dosahwssi. .Qvitance. — ') R: přečta
.Lýstu.
B.ozska. —-") Nov čís. 18. — “) V Evreux, severozápadně
od Paříže. R: ]ozefjně.
Negaký.
Nawárre. — “) R: Kompigne
.Mnozstwi. — 10)R: wsedna. — ") R: Soisonu Nov: Sessonu. —
12)R: zsegda z Koně. — 13) R: a nedage ani w Soisonu zastawiti, do
Kompigne . . . w Nocy přigely, a tu gi.
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kdež mimo jínél) očekávajíci panstvo 20 překrásných miloste
nek, malých děvčátek, ji, kvítky podávajících, vítalo. Též hlučná
střelba, muziky a světla po všem městě viděti se dala a to
bylo 27. března:)
XVI. Dne 28. března všecko tu shromážděné panstvo
zemské a dámy nevěstu vítali a jí věrnost s přísahou slibovali.
U večer slavná muzika a město osvíceno.
XVII. Dne 29. u večer v 1/2 6. té hod[íněl ženich s nevěstou
a s nimi všecko dvorstvo u veliké střelbě odjeli do města
a hradu Saint Cloud—**)blíž od Paříže a dne

1. dubna

stalo

se (dle nynějšího francou[z]ského ustanovení) domácí městské
neb zemské zasnoubení u přítomnosti dvorských, zemských
a městských ouředníků. Ve 2 hod[iny] s poledne 4) císař s cí
sařovnou posadili se na trůn, on po pravé a ona po levé straně;
vedle něho po pravé straně stáli: Císařova neteř, 5) též králové
holandský, westfalský, neapolský, též princové Borghese a Eu
gen 6) a jiní vysocí stavové. Po levé straně stáli: Královna špa
nělská, mladého zajatého krále manželka, ") též holandská a west
falská a jiné kněžny a princezky. Nato zemský tajnostas) po
sadil se k stolu a princ arcikancléřg) tázal se císaře a císa
1) R: mjmo Gineho Očekáwagicyho Panstwa . . . Musyky. — ') Nov
č_ís. 16. — 3) Nov: „v sw. Klodowa“. R: schromáždene .. . Musika . . .
Zenjch . . . asnjmi . . . Sant Klud . . . njněgssjho. — ') R: 2 Poledne
. . . Hollandský . . . Borghesi, a Ewgen . . . Holanska . . . Princesky.

— 5) Maria Laetitia. Manžel její, otec Napoleonův, Karel Bonaparte,
zemřel již r. 1785. Z jejich dítek bylo tehdy - r. 1810 - na živu 8,
o něž se nejslavnější z nich, císař Napoleon, dobře postaral: josef, nej
starší, byl králem španělským (před tím r. 1806-8 neapolským). Ludvík
byl (jen do července 1810) králem holandským; manželkou jeho byla
Hortensie Eug. de Beauharnais, jejíž matka, Josefina, byla první man
želkou Napoleonovou. Jeronym, Jerome, byl tehdy králem westfalským
a ženat s Kateřinou, dcerou.wiirttemberského krále Fridricha I. Jediný
Lucian odmítl trůny bratrem mu nabízené. Ze sester Napoleonových
Elisa (Maria Anna) obdařena byla knížetstvím piombinským v Italii a
od r. 1809 povýšena za velkovévodkyni toskánskou; Pavlina byla vdána
za knížete Kamila Filipa Borghese, oddaného tehdy přívržence i gene—
rála Napoleonova, jenž jim dal titul prince a princezny francouzské.
A posléze Karolina (Maria Annunciata), provdaná za Joachima Murata,
dosáhla s ním velkovévodství bergského a po Josefovi království nea
polského. — “) Eugen de Beauharnais, syn první manželky Napoleonovy
Josefíny z prvního jejího manželství, bratr Hortensiin, vynikající generál
Napoleonův a od r. 1805místokrál italský; r. 1810 byl jmenován velko
vévodou frankfurtským. — 1) Ferdinand (VII.) španělský byl internován
ve Francii, když Napoleon vnutil Španělsku za krále svého bratra Jo
sefa. Královnou španělskou, přítomnou při svatební slavnosti Napoleo
nově, myslí se však asi manželka Josefovva (zaneprázdněného tehdy ve
Španělsku válkou) Marie Julie, jež do Spanělska jako královna vůbec
nevstoupila. Přídavek v R „mladého zajatého krále manželka“ jest Vkův;
v Nov stojí jen: „w léwo králowna Sspanyelská, Hollandská, West
falská, arcywýw. Toškánská, pryncezka Pauline, králowna Neapolská“
atd. — “) Státní sekretář (dle PO; v Nov to není). — “) Jean Jacques
Régis Combacerés, státník francouzský, od císařství Napoleonova arci
kancléř říšský a předseda senátu, od r. 1808 vévoda z Parmy.
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řovny. zdaliž se spolu do manželstva zasnoubiti míní, a když
oba k tomu odpověd dali, napsalo se to a všickni se na to
podepsali i pečetmi stvrdili, po čemž šli k tabuli. Císařovna
dostala korunu na hlavu z samých [261] diamantů, střelba
a muzika zněla. Po tabuli šli do divadla, kdež vždyl) císař
nevěstu za ruku vedl i na odpočinutí do jejího pokojíka a ona
jeho zase vyprovodíla.
-XVlll. Dne 2. dubna byl odtud slavný vjezd — triumf —
do Paříže. Co se při tom dálo, nelze všeho vypsati. Nikdy
žádný král francouzský při své svatbě 2) aneb korunováni ta
kové slávy neměl. Císařovna velice skvostně a draze ozdobena
byla. Oddavky v týž den staly se dle obyčeje církve katolické
tak, jako jiní lidé se oddávají. Kardinál Fesch3) s přístojícími
biskupy je oddával v veliké a překrásné “kapli dvorské, jenž
byla všiecka zlatem, kameny a jinými skvostnými a drahými
Oponam ozdobená. Bylo při těch oddavkách 12 kardinálů,
mnoho arcibiskupů a biskupů & prelátů, 4 králové a královny,
mnoho princů a knížat a legátů.
XIX. V ten den stolování bylo v paláci v Tuileries/*) kdež
taky krom těch slavných hostí taky matka císaře Napol[eona]
při tabulí seděla. Také ten vyslanec pro nevěstu, hrabě Otto,5)
v svém palácu poctil v 7'mi sálích a při 12 stolích více než
400 osob. jakých divadel, střelby, zvonění, muziky, kunstov
ných létajících ohňův a celého města osvícení a_všech katolic
kých kostelů (jichžto ještě 50 v Paříži jest) obz[v]láštni okrášlení,
tolikéž 1200 samých paláců ozdobení a jiných strojů tu bylo
vidět, pravis) opět samy pařížské noviny, že toho město Paříž
ještě nikdy v sobě nemělo. Item v širších a lidnatějších ulicích
heraltové 7) jezdili a stříbrné peníze mezi lid rozhazovali a mnoho
pokrmů í nápoje všelikého rozdáno bylo a sice:
[262] 3) Rozdáno bylo 4800 paštik, 1200 jazyků, 3000 klo
bás. 240 krůt. 360 kapounů, 360 slepic, 1040 skopových plecí,
1000 jehněčích čtvrtí, vše pečených. Jak mnoho a jakého ná
poje vydáno bylo, noviny neoznamuji. K tomu císař Napoleon
tyto milosti ohlásiti a uskutčiti kázal: ]. Všecky k tělesnému
trestu odsouzené osoby, jenž pro nesložení pokut a outrat v ža
lářích sedí, na svobodu propustiti. 2. Tolíkéž i ty, jenž pro své
dluhy vězením stiženi jsou. 3. 6000 osob stavu vojenského, kteří
také třebas jen jedno polní tažení byli vykonali, aby se svými
nevěstami do manželství dne 22. dubna oddáno bylo, jimžto,
kteří nevěsty z Paříže míti budou, dáno jest věna každé té ne
1) R: odpowěd . . . wzdy . . . w Gezd. — ') R: Swadbě . . . Ozdo

bená. — a) Josef Fesch, nevlastní bratr matky Napoleonovy, arcibiskup
lyonský, císařský velkoalmužník. R: Oddawagi . . . Fess . . . oddawal
. . . Arcy biskupu. — *) R: Tuilerien. — 5) Otto hrabě z Moloy (dle
PO čís. 26). R: Saalych. — “) R: prawěgi Opět same . . . Střjbrnne. —
7) Heralt, herald, herold, hlasatel. (]ungm. Slov.) — ") V R znova tu
omylem čislo odstavce: XIX.
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věstě 1200 franků,1) a kteří odjinud, 600 franků. 4. jenerál
pardon pro všecky utečence na zemi i na moři i také pro ty,
jenž by již třebas odsouzeni byli.
XX. Kníže z Trautman[n]sdorfu,2) jakožto vydavatel ne
věsty, dostal od cíšaře franc[ouzského] zlatou, brilianty 3) vy
kládanou pykslu, která má ceny 60000 zlatých. Mimo všechny 4)
kavalíry a dámy rakouské, jenž nevěstu provázeli, taky každý
gardista dostal zlatou pykslu. Od našeho císaře Františka po
slané tam znamení řádu uherského s[v]. Štěpána 6 osobám
a řád s[v]. Leopolda rakouský 5ti osobám, knížatům a hraba
tům francouzským, císař Napoleon rozdal; kolik by jich byl
všech dostal, neoznamuje se.
Také císař francou[z]ský 7 řádů pocty legionu našemu ci—
saři po vyslanci Ottovi hraběti z Moloy5) poslal, z nichž císař
jeden pro sebe zanechal a ostatní rozdal: ]. arciknížeti Karlovi,
2. knížeti z Trautman[n]sdorfu, 3. hrab[ěti] Schafgottschovif)
4. knížeti Kounicovi,") 5. hraběti zEdlinkus) a 6. hraběti z Vrbnaf')
Témuž vyslanci náš císař dal řád s[v]. Leopolda rakouský.
[263] To zasnoubení cís[aře] franc[ouzského] s Marií Ludovi
kou, našeho císaře Františka dcerou, která 19 let, on pak 40 let staří
jsou, stalo se skrz splnomocněné posly dne 7. února ve Vídni.“)
,
Rozličné soudy, podivy _a výkladyu) mezi politiky a histo
riky, ba u každého, jenž něco rozumí, o tom se rozhlašovaly,
avšak žádný nic nevěděl a neví, jen ten Nejvyšší, kterýž to sám
zříditivráčil. My, nechajíce svýchn) marných problemat, prosme
toho Riditele, našeho nejmocnějšího Pána, aby to manželstvo
požehnati a ve všem dobrém zachovati ráčil, aby jemu z toho
čest a chvála, církve svaté a víry katoliclké] rozmnožení a upev
nění, kacířstva a bludů umrtvění a všem nám společně po tak
dlouhé válce radostný a dlouho užívající svatý pokoj popříti
ráčil. Staniž se tak!
Hned po zasnoubení tento ve Vídni udělaný chronogra
phicon, nejen psaný, ale i do novin daný. vůbe[c] se rozhlašo

val: „anVersa

sthente

EVropa tV Vna InVICtVM s[V]

perastI LVDonCa.“ 13) Kterýž dne 8. března já v zámku ra
1) R: stjženj . . . fraňku . . . od Ginud . . . fraňku . . . Odsau

zenj. — *) Ferdinand kníže Trautmannsdorf, tehdy nejv. hofmistr ra
kouského dvora. — a) R: wydáwatel . . . s brilianty . . . Pixlu. —
') R: Mjmo wssech Kawallru, a dáam Rakauskych. — 5) R: 2 Bulog.
Nov čís. 18 jen: hrabě Otto. Viz str. 18, pozn. 5. — ') Antonínv hrabě
Schaffgotsch, nejv. dvorní maršálek. R: Arcy knjžeti . . . Ssafgočowí.
— 1) Dominik Ondřej kníže z Kounic-Rittberku a Questenberku, nejv.
dvorský štolmistr. — 5) Hrabě Edlingwdle PO čís. 36 nejv. hofmistr
arcikněžny Marie Ludviky. R: 2 Edlingu. — ") Rudolf hrabě z Vrbna,
nejv. komoří. — lc') Vypsané zde zprávy jsou v Nov až do čís. 18. —
") Wegklady . . . nětco . . . Neywisssj. — ") R: My nechage nassich.
— l“)! v Nov je tento „letonápis“, ale až v čís. 11. ze dne 17. března

a první dvě slova jsou přemístěna: Sthente anVersa. Připojen i pře
klad: „Vstrnutjm celé Ewropi - Tys gediná - Nepřemoženého přemohla
- Ludowjkol“
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dimském uhledav,1) dal [j]sem jej 2) hned tam na česko přelo
žiti a sednuva) k stolu učinil [j]sem český, tento hle: Wesskerá

EVropa nIňI VznáWá, že WItězneho NapoLeona přeMohla
nasse LVDoWIICa [1810]. Vlastně pak dle latiny takto zni:
„Všecka se diví Evropa, že ty jediná přemohla jsi nepřemože
ného, Ludoviko.“ ještě přidám: SIJLLa a Sernost oD LáskI
a Ctnostl přeMožená LéžI [1810].
[264] Od svátku s[v]. josefa až do konce března samé zimy,
malé deštíky a sněžné prášenice, vlhké časy a zlé cesty trvaly;
jarní setí bídně se konalo.
Dne 1. dubna byla neděle Družebná, aniž duben co odle
vil, ale vždy4) jen samými studenými větry a mrazy své dni
vedl. Při tom vojáci ze špitálů a ti, jenž zajati byli, z Rakous,
z Uher a Moravy neustále na Prahu maršírovali. Mnoho for
spotřebovali a takové odtud na dlouhý marš — pod jménem
Běchovic — do Koloděj, Dubče, Měcholup, Hostivaře, Počernic,
Sestajovic, ano i do Kej k samé Praze brali, a od foršponu
nic a tolikéž žádný noční peníz nedávali, ba, ani chleba svého
neměli; jestli kteří v Kolíně jej 5) dostali, hned tam jej prodali.
Někdy i odtud do Kolína pro chléb jeti jsme musili, který když
dostali, hned na návsi aneb v domě prodali, my pak musili
jsme, co chtěli, chleba našeho jim, též oběd i večeři a ráno
snídani teplou jim dáti, služby a pokorných slov dosti; ale oni
tak se k nám chovali a s námi zacházeli, jako by byli celou
francouzskou zem i město Paříž vybojovali. Nejhorší byli Uhři
a Němci. A tak, hle,

v času již hlavního
pokoje svatého
my jej ještě nemáme,
a kdy se ho dočekáme, — nevime.
Pašijový tyden ") byl velmi zimavý, sněžně deštivý i mra
zivý; sít se nemohlo od Květné neděle až v Zelený čtvrtek
a u Veliký pátek.
V ten čas obilí mělo cenu: Pšenice 17 zl., žito 14 zl. 30
kr., ječmen 12 zl. 30 kr., taky 13 zl., oves 11 zl., hrách, proso
20 zl., zemčata7) 6 zl., seno ] cent. 6 zl., slámy mandel 6 zl.

[265] DVaCáteho Dtheho DVbna gsaV WeLIkonoCžňI
SWátkI WzkřIsseňI Páně [1810].
Když jsme velkonoc slavili,
ještě jsme se nezahříli

a skrz času-nepohodlí
týden a) jsme síti nemohli.
1) R: vhledawssi. — *) R: ho. — 3) R: sedna. — *) R: chhke.

wzdy. ..zagatj. — 5)R: ho. . Mý. — “) R: Tegden. — 1) R: Erd
teple. — s) R: tegden. .Processy.
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Svatý Vojtěch měl pondělek
a svatý jiří outerek
a svatý Marek ve středu
procesí měl v zimním běhu.
Při nastání máje
zima trvá stále,
dva dni svítilo slunečko
a zahřílo obilíčko,
též i na obcích travičku,
slouha hnal k pastvě kravičku — dne 30. dubna.
Paměť obz[v]láštní. Když na výplatu nepřítele a potřeby
pána země klenoty kostelní, co od zlata a stříbra bylo, mon
strance, kalichy a jiné věci a nádoby oltářní všudy se braly,
měl také i hrob stříbrný s[v]. jana Nepom[uckého] v hlavním
pražském 1) kostele vzat býti. I učinil proti tomu širokou apo
logií neb obranu, spolu i žádost k císaři pánu vysoce důstojný
p. František Pallas, nobilis de Lauro, t. j. urozený z chvály, 2)
doktor filosofie i theologie, kanovník hrado-pražský'd) starší.4)
] zastavil to vzetí císař a tak chut nejvyššího 5) p. purkrabího
hraběte z Wallisu, jenž tím svou sláVu jen (když žne, kde ne
rozsíval,) rozmnožiti míní, svého cíle nedošla. 5)
l staloť se potom, že dne 11. máje císař pán a dne 14.
toho také i císařovna do Prahy přijetí ráčili. Též 11. máje
přijel do Prahy z Drážďan saský princ dědičný Antonín se svou
paní manželkou, naší rodíčkou, císaře pána sestrou, 7) a s nimi
princezka Amalie 8) a jiní slavní páni a paní z Rakous, Uher,
Slez[s]ka, Lužice a Sasů. 9) O tom ačkoliv [266] lidé apoutnici
vzdálení nic nevěděli, že by císař v Praze byl, ale pokojem
svatým občerstvení jsouce a snad také od Pánav Boha vnitřní
pohnutku majíce, v takovém množství nejen z Cech, alei ze
všech okolo ležících zemi i z Uher sem přišli, že od jubilací 10)
s[vato]janské r. 1779") tolik lidu Praha v sobě neměla. Tak
v novinách psáno. 12)
jen takových procesí, jenž své korouhvičky, bubny a trouby
měli, 24 se počítalo. U večer 15. máje aspoň celá Praha, jeden
každý dům v kterékoliv ulici a kolikož koliv oken na ulici jest,
osvíceno bylo. Lampami pak slavně ozdobené byly a se ob
1) R: Střjbrnný . . . Prahskem . . . Wyssoce. — ') Chovanci se
mináře sv. Václava, podle privilegia od císaře Leopolda I., jakmile do
sáhli mistrovství filosofie, nebyli-li již rodem šlechtici, byli povýšení do
'stavu šlechtického s predikátem „de Lauro“. — a) R: filozofiae y theo
lo iae . . . Hrado Prahský. — *) Frant. Pallas, nobilis de Lauro, farář
v adnicích (Red'enitz) u Kadaně, byl zvolen za metropol. kanovníka
r. 1789. Zemřel ve věku 73 let 30. června 1823 jako kapitulní děkan. —
s) R: chůť Neywizssjho . . . Walisu. — ') Zabavení stříbrného náhrobku
sv. Jana Nep. bylo by důsledkem patentu z r. 1809 o odvodu všeho
zlata a stříbra. — ") R: Marie Terezie. (Pam. ll-2, str. 32, 34.) ——
3) Jejich
dcera. R: Princeska. — “) Nov čís. 20. '— 10) R: Občerstwenj . . . né
gen . . . Jubilati S. Jánske. — ") Pam. l-l, str. 117. — ") Nov čís. 21.
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zvláštěl) vyznamenaly palác arcivévody wůrzburského aneb
dům toskánskýř) arcibiskupská residenci a naproti stojící se
minarium,3) staro— a novomě[st]ští rathouzové, mostní věže,
dům p. p. stavů českých, 4) kuple křižovníků u mostu, domové

valdštejnskýý) klamovský,“) kinský,7) ledeburskýř) šternber
ský, 9) černinskýlo) a liechtenšteinský,11) v němžto bývalý kur
firšt z Hessen-Kaslu přitomně svůj dvůr držim)
U večer v 1/2 9. hodiny císař pán se všemi p. p. hostmi
ze Sas sjev13) z hradu, spatřil tu převelikou slávu a takové
mno[ž]ství lidu, skrz něžto mu všudy v ulicích a na mostě
jizdecí [h]uláni cestu (ale zlehka a se vší trpělivosti) dělali. Na
mostě před tou tak překrásně ozdobenou statuí s[v]. jana se
pomodlili a celou vesměs Prahu pomalu projevše až po půl
noci na hrad se _navrátili. Kady koliv jeli, všudy hlas „Živ buď
František císař! Ziva buď císařovnai“ od lidu plesaiícího slyšeli
a z toho velmi radost a potěšení na sobě znáti dávali. Císař
i císařovna z otevřeného vozu k lidem se nahýbali, ruce podávali
a laskavě děkovali. [267] Bylotě jako v sluneční den všecko vidět
a nad Prahou od toho osvícení taková záře na obloze byla,
jakoby Praha hořela, a tu září na 12 mil od Prahy znáti bylo.
Mimo to:“) Okolo Prahy střelba a zvláště na velkém 15)
ostrově 16) ustavičně zněla, ohňové kunstovní až kdovíkam pod
oblohu z lodí knížete Schwarzenberkau) se vznášeli a velmi
krásné divadlo působili. Též zahrady na petřínském vrchu (na
nějž z celé Prahy viděti) krásnými ohňovými strojbami na vše
likou módu, žeť to nelze vypsati, připravené byly. Tolikéž opat
ství strahovské se svými věžemi, štift[!] panských šlechtičen
na Hradčanech 15) a dům kolovratovský u vody“) velké podí—
vání činily.
1) R: Obzlásstně . . . arcy Wýwody Wircpurskeho . . . Tosskánský
. . . Arcy biskupská . . . na proti. — :) Velkovévoda Ferdinand Josef
(str. 184, pozn. 3) sídlil ve Wůrzburku. — ') Seminář byl v Klementinu.
Na Hradčanském náměstí naproti arcibiskupské residenci je palác švarcen
berský. Nov: „arcybiskupská rezydency na proti stogecym domem, se
minárium arcybiskupské, staroměstský dům rádnj“ atd. (Vk chybné
pcrozuměl.) — ') Na „Farském náměstí“ (Pfarrplatz), nyní senát. —
5) Palác tehdy Arnošta hraběte Valdštejna na Valdštejnském náměstí.
— ') Palác hraběte Kristiána Clam-Gallasa v „Jesuítské ulici" (nyní
Husova třída). — 1) Dle Nov palác Leopolda hraběte Kinského, ten byl
v Platnéřské ulici. R: Kůple Křjžowniku . . . Wchinský. — ") Palác
Augustina svob. p. Ledebuga v Celetné ulici („u sv. Kateřiny“). — “) Asi
míněn palác Filipa hraběte Sternberka na Malostranském náměstí. (Adam
hrabě Šternberk měl dva domy na náměstí Hradčanském) — 10)Asi
míněn palác Rudolfa hraběte Cžernína na Loretánském náměstí (nyní
ministerstvo zahraničních záležitostí). Palác Volfganga hraběte Cžernína
byl na Malé Straně čp. 120 v „Senovážné ulici“ (Heuwaaggasse). —
11)Na Vlašském náměstí na Malé Straně. R: Lichtensstainský. — ") Vi
lém I. Str. 42, pozn. 5. — 13) R: s geda . . . Mnostwi . . . z lechka
. . . po 1/, nocy. — ") R: Mimo toho. —"5) R: wzlásste na welkym . :.:
Swarcenberka. — ") Střelecký ostrov. — 1T)V Podolí. — 18) NynějSl

ministerstvo vnitra. — ") Na Kampě.
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Tisíce bylo lidu, jenž velikým plesáním a radostí slzeli
a Pána Boha z toho a v tom chválili, a že k tomu lidem vtip,
chutl) a pomoc i také krásný tichý čas dáti ráčil, jemu sa
mému děkovali. jakož pak žádný nemá být tak tupý a nelícný,
aby řekl, že se to s[v]. ]anu aneb císaři činí. Ovšem, kdyby
nebyl svátek s[v]. Jana a nebyl zde císař, nebylot by to; skrze
ně se to činí. Ale pomysliž, odkud to pochází a kam to zas
vchází: Pán Bůh vyvýšil i s[v]. _lana i císaře a slávu jim přeje,
neb je sám již dřív oslavil. Nyní od nás činěná jakákoliv sláva
k jejich jménu a přítomnosti zase v prvním a hlavním myslo
patření samému Pánu Bohu se dává a patří. A tak, kdyby
jana a císaře nebylo, nebyla by ta sláva, _ praví odpadlec.
A kdyby je byl sám Bůh neoslavil a nám nepředstavil, takyť
by nebyla; Bůh začátek i konec, — praví katolík.
[268] Na den s[v]. jana, jenž byla středa po 3. neděli ve
likonoční, jubilate, — a trefilo se právě tak, jako roku 1383, 2)
kdyžto s[v]. Jan utopen byl,—“')— jak před, tak po poledni při

službách Božích [císař] v hlavním kostele se vynacházel a také
o nešporách spolu s arcibiskupem, kanovníky a preláty a se
pány stavy tu hojně přítomnými tu starožitnou a zde každo
denně. zpívanou píseň „Svatý Václave, vévodo4) české země,“
a „Hospodine, pomiluj ny“ hlasitě zpíval.
V týž den u večer zase s celým dvorem pěšky z hradu
na most (od granátníků 5) cestu dělanou maje) přišel a tam
před obrazem s[v]. jana všickni kleče pomodlivše se, zase na
hrad se vrátili. V týž večer, opět tak jako včera, ve všech těch
působnostech sláva po celé Praze se činila.
Dne 20. máje nejvyšší purkrabě hrabě z Wal[l]isu držel
slavný bál, při němž císař, císařovna a celý dvůr přítomen byl
a všickni vysocí 6) a slavní hosti.
22. toho byl bál aneb hostina u ]. M. císařovny. Při tom
císařovna jmenovala a potvrdila dámy královského českého
palácu tytoz7) Kněžnu Lobkovicovou, rozenou hraběnku Kin
skou; kněžnu Auerspergovou, rozenou hrab[ěnku] Clam; hra
b[ěnku] Cernínku, rozenou Salmovou; hrab[ěnku] Lažanskou,
rozenou Palfy.

„

29. máje císařovna s celým dvorem do hlavního chrámu
1) R: Kollowratowský.
Chůf.
tijchy. . nelýcný.
wy
wissil.
gaka koliw. — -) Mylný (dříve za správný pokládaný) rok
smrti sv. Jana Nep.
8) Omyl. Sv. jan byl utopen 20. března 1393.
Svátek jeho 16. května je položen na den, kdy bylo jeho tělo pochováno

v chrámu sv. Víta. — ') R: Spjwanau.. ...Wegwodo

.Spjwal. — s) R:

Pěsský. . od Granatyru . . . wčerá. — “) R: Neywisssj Purgrabě . . .
baal.
Wysoký . .baal. — ") Další dvě jména bylo potřebí upraviti
a doplniti podle PO čís. 63. V Nov totiž (čís. 22) při této zprávě vy
padlo jméno kněžny Lobkovicovy („gmenowati kněžny, rozenau hraběnku
Khynskau, Aueršperg,“ etc.) a dle toho psal l Vk v R: tyto, Hraběnku
ll-šusbergkowau,rozenau
Wchinskau, Hrab: Klam, Hrab: Cžernjku . .
alfi.
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přišla, kdež schody k truhle s[v]. ]aná byly učiněné a truhla
otevřená, a tak již to ona v počtu třetí císařovna kosti s[v].
Jana a jiné tu svatých hroby a ostatky radostně ráčila spatríti 1)
a jeho s[v]. jazyk.
Dne 30. májez) císař vydal poručení i na všecky budoucí
krále české, aby hrob s[v] jana vždy v tom způsobu zůstal
a nikdy nic od něho bráno nebylo. Staníž se tak! [269] VhLe
DaWssl VWěřlL, VstaWiCžnost WIMěřIL [1810].
Prohlédl také císař pán v Praze všecka pamětní místa,
školy, špitály a založení pro chudé, slepé a hluchoněmé, a když
byl v domě slepých3) a viděl jejich práci, jak rozličnou ruční,
tak i muzickou, měl nad tím zalíbení. jeden pak malý chlapec
srdečně vzdychal i otázal se ho císař, proč tak vzdychá; on
odpověděl: „Vaše Milost císařská, proto, že vás slyším mluvit,
ale vidět vás nemohu, to mě4) velice bolí. “ [ polily slzy císaře
a sám toho chlapce těšil 5)
Dne 28. máje císař pán, když se mnohých věcí v Praze
naprohlížel, jel na Střelecký ostrov 6) a tam s jinými střelci bez
všech jeho důstojnosti pozorování střílel. jeda tam po vodě
iodtud střelbou oslavován byl.
Dne 5. června císařovna, kteráž sobě obzvláště v Praze
oblibuje, do Karlových Varů, Karlsbadu, odjela. 7)
Dne 4. června císař pán také z Prahy do Příbramě a odtud
skrz Tábor a Hradec jindřichů[v] do VídněVodjelf)
Dne 22. máje město někdy biskupské Rezno, Regensburg,
v knížetství proměněno a moci francou[z]skou králi bavorskému
odevzdáno.
Spis jakýsi německý, jenž slove „Ranní posel“, aby se na
něj protestanti .nemrzelí, v našich zemích se zapovídá.9)
Od polovice máje tabák dražší se začal; 1 lib[ra] kuřla
vého, jenž byla za 40 krej[carů]. nyní jest za 1 zl. 24 kr. a ]
lib[ra] šňupavého, byvši za 1 zl. 50 kr., nyní za 2 zl. 8 kr.

[270] Také kávalo) z všeobecného obchodu jest vyvržena
a kdo jí užívati chce, má se u slav[ného] gubernium ohlásití
a z ] cent[nýře] 60 zl. platiti a to se začne 6. června. 11)
Tabák kdo by kouřil, kde sláma etc. se nachází, má 10
tolarů složiti ; kdo by jich neměl, má 8 dní arest a práci míti.12)
1) Další slova dodatečně připsána. — ') Dle PO čís. 58vydal císař
nařízení o zachování náhrobku sv. jana Nep. hned po svém příjezdu
do Prahy. R: 30. Máje, Mage, Cysař. . . wzdy
.VWěriL. — 8) Nov
čís. 22: „založení slepých děti na hradčanech. “ — *) R: Hlucho něme
. . . růčnj. . . mně welyce bóly. — 5) Nav v témž čís. 22. — “) Nov
čís. 23: na welký střelský ostrow. — 7) Nov čis. 24. R: Obzlásstně
Karlsbaadu . G.indřichu..
3) Nov čís. 25 obšírně popisují za
stávku císařovu na Sv. Hoře, prohlídku šachet a další cestu přes Písek,

Budějovice atd. -—9) Nov čís. 23 R: Regensspurk. .gakýssy. ..Possel
— 10)R: Kafe. — ") Nařízení z 2. května, odvolávající se na patent
z 26.
1 ceny solí fayfky.“
nově upraveny
(líblra 19 a žejdlík 7 kr.)
—
1) února
Spolu 1810.
„pod konfisskacý
Nov čis.2
$
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Již odchází měsíc máj,
kterýž někdy mívá ráj,
letos ač měl dost světlosti,
ale však málo teplosti.
Když červnu dni dáti spěchal,
ještě si dva mrazy nechal. (a)

Jak dosáhl svůj běh červen,
hned měl tuhý mráz v první den
a v pátek před svatým Duchem
rozložil mráz v poli suchém. (b)
Po něm v ten den dešt nám přišel,
tut lid řepu sázet vyšel.
V těch pak zimách, v suchu sice,
žita vyrostla 1) velice,
dávno taková nebyla,
půl čtvrta lokte měřila.

Na začátku června ta2) tak dlouhá žita začínala kvésti
a obilná cena byla: Pšenice 16 a 17 zl., žito 14 zl. 30 kr.,
ječmen 12 zl., oves 11 zl. 30 kr., hrách a proso 20 zl.
Ani časné sbírání, ani ty májové zimy a mrazy stromové
housenky nezkazily, aniž nyní ustavičným sbíráním a mačkáním
možné jest je zkaziti, neb“ vždy pořád jiné a jiné se rodí.3)
. Kdo je každodenně nestírá, již všecky stromy, krom bezů, do
hola obežrané jsou a větvičky jako v zimě vyhlížejí. Ač pak
dosti hojně stromové kvetli, ale těmi mrazy a housenkami
mnoho jich _zkaženo jest, takřka víc než polovic.
V poslední den máje slavnost Božího vstoupení v kostele
škramnickém nový pan farář Václav Zákora těmi 4) již po 1
p. faráři a kanovníkovi Puchlerovi pozůstalými ozdobami oltáře
a kostela, též výborným kazatelem, panem kaplanem z Kou
řima,5) a velkou mší s[vatou] od důst[ojného] pana Leandra
Nevrátila, děkana a vikáře dobřichovs[kého].5) spolu s asistenty,
kaplany dobřich[ovským] a škram[nickým],7) oslavil.

[271] Ten svatý pokojný čas
činí víc zbožnosti v nás
i také poutníků hlas
rozmáhá se všudy zas.
(a) 29. a 30. máje. — (b) 8. Juni v suchotě.
1) R: Zitta wyrostly . . . takowe nebyly . . . měřily. — ') R: ty
tak dlauhe žitta začínaly. — a) R: Zbiráni . . . neskazyly . . . nýni
. ijránjm
. . . skazyti . . . wzdy . . . roděgi . . . Holla . . . v Zýmě
. skaženo. — 4) R: stěmi . . . s wybornym . . . Paně Caplanem.
— 5) V Kouřimi byl tehdy kaplan František Vejdovský. — “) Str. 151.
R: Nawrátila. . Assistenty. — ")V Dobřichově byl kaplan Antonín
Ettl; ve Skramníkách (v katalogu duchovenstva není) snad ještě na vý—
pomoc Josef Mlčan. Viz str. 152.
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Do Staré Boleslavě .a na Svatou Horu v tento rok mnoho
poutníků idosti vzdálených přibylo a přibývá. Praha do Staré
Boleslavě své staré bývalé procesí zase obnovuje i jiná města.
Město Čáslav, jenž od roku 1688 nikdy nepřestalo choditi,1)
letos zase v svém obyčejnémz) čase, o svatodušních svátcích,
své procesí konalo, k nimžto se i mnoho Horníků3) se svým
praporcem přidalo; bylo jich všech 953. Důstojný pan děkan
čáslavský Vojtěch Landauer,4) z Volyně rodič, jeda tam, u mne 5)
se se panem janem ledličkou, p. Frant. Bělohlávkem a jinými
zastavil dne 10, juni, na Boží hod s[vato]dušní, na večer.
V úterý pak domů se vraceje zas mne 6) navštívil a pozdra
vení odvedl od jeho Milosti pána pana jana Rychlovského,
kanovníka na hradě pražském a biskupa t_ermienskéhof) spolu
nyní děkana st[aro]boleslavského, kterýžto nábožný pan biskup
naproti témuž procesí vyšel, v kostele přivítání i velké kázání
i pontifikální mši s[vatou] sám konal, odpoledne poutníky až
do večera zpovídal. Pana děkana čás[lavského] k stolu pozůal,
kdež o mně řeč měli, a když mu p. děkan řekl, že u mne a)
byl, on řekl: „Těším se, že ještě ten muž živ jest, rád bych
jej taky znal; vyřiďte mu ode mne upřímné pozdravem.“
V úterý ráno zase u s[vj. kříže v kostele s[v]. Václava

mši s[vatou] jim odčetl, s nimi se žehnal, vyprovodila na cestu
požehnal a sice v infuli a s berlou. Byliť jsou z toho všickni
p. p. poutníci radostně potěšeni.
[272] A já jsem již zas jednu novou píseň, v nížto první
milovníci obrazu boleslavského se pozdravuji, přihotovil; za
číná se: „Budiž pozdravena, svatá Lidmilo“ etc. 9)
V týž outerní den, 12. ]uni, od rána až do poledne tichý
deštíček pršel a nás všecky těšil.
Dne 5. juni ]. M. císařovna paní s arcivévodovou Leopol
dinou 10) z Prahy do Karlových Varů vyjela a byvši v Kolešo
vicích přes noc, 6. téhož po 2. hodi[ně] s poledne do Karlo
vých Varů přijela. Magistrát tamní, též mnoho sjetého kněžstva
a panstva vyšli proti ní až na vrch ke hospodě, jenž slove
Hoch Haussler [l],11) a tudíž nedopustíc[e], aby s toho vrchu
ve voze se vezla, nesli ji až do kostela. jakých radosti důkazů
se tam viděti a slyšeti dalo, ty, kdo čteš, spolu se mnou po

mysliti si můžešn)
Dne 4. juni císař pán z Prahy vyjel a přes město Beroun,
Zdice, Králový Dvůr na noc do Příbramě dojel. Dne 5. téhož
1) Str. 142. — :) R: Obyčegnym. — ') T. j. z Kutné Hory. — ') Dě
kanem v Čáslavi r. 1807-1814.
5)R :v mě se. — ') R: mn
Prahsz.
') Místo pro to jméno v R prázdné. R: St: Boleslawskeho
. . . na proti . .od Poledne.
Spowjdal. — s) R: vmně byl.
Můž . . . odemně . . . snjml . . . potěssenj. — ') Viz dodatky. R: po
zdrawená . . . Lidmillo. — “) Sestra císařovnina. R: s Arcy Wywo
dowau . . . z Poledne. — ") Str. 23. R: Knězstwa . . . z toho. — “) Nov

čís. 24.
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šel z města pěšky na Svatou Horu po stupních neb schodech,
jichž jest přes 300, kdežto jej tamní pan probošt hrabě [_loa
chim] Čejka z Olbramovicf) 801etý stařec, 2) přivítal a do
kostela uvedl a tam před ním u zázračného obrazu Panny Marie
mši s[v]. sloužil.—“')

Potom se díval na horničné dílo, kdež 2000 zl. havířům
daroval. Odtud jel do Milína, kdež obědval, a do města Písku
na noc dojel. Z Písku jel přes Protivín a Vodňany do Budějo
vic a odtud přes Kaplici a Benešov4) do sklenných huti na
Štěknou [l];s) z těch přes Silberberge) do Rakous se navrátil.
[273] Dne 6. juni prohlášeno jest v Praze, že tažení loterie
v Brně přestává a jen vždy v samé Praze každý tah následo
vati bude. ")
Dne 21. Juni v Staré Boleslavi nový pan probošt, josef
Bauer,3) jenž jest ve Vídni vrchní všech vojenských regiments
páterů, ponejprv tam přijevg) v kostele Panny Marie mši svatou
pod iniulí sloužil a procesí „k oltářům vedlm) S ním byl též
tu vrchní vojenský páter v Cechách z Prahy. 11) V ten den i já
byl jsem tam. a u P[anny] Marie zvony na věži prohlédl. První,
největší,vzvon jest litý roku 1725, druhý, menší, 1724, třetí menší
1484. Ctvrtý, též malý, s tím třetím výš 12) visící, má tolikéž
literu gotickou. Pro výšku 13) nemohl jsem nápis přečísti a pro
zimu, jenž byla po 8. hodině ráno, když jsem na té věži byl,
nemohl jsem vše z těch zvonů přepsati. Na tom jednom men
ším, jenž vysoko visí, toto se čte: A: D. MCCCC octagesimo
lIll., to jest: L. P. 1484. Pátý "zvon, nejmenší, též vysoko visi;
nemohljsem na něm čísti, ale znáti, že jest 18. století. N. B.
Zádný panský erb na nich se nenachází.
[274] Z novin N: 26. Dne 18. Juni p. p. stavové čeští
drželi zemský sněm na rok 1811.
20. ]uni císařovna a královna naše z Karlových Varů do
Teplic odjela a císař pán toho dne do Vídně přijel.
U Paříže v řece [!] DieppeH) chycena byla ryba 25 stře
vícú dlouhá a 12000 liber těžká a měla v sobě přes 2 džbery 15)
malých a menších ryb a rybiček; rybáři dostali od ní 675 liber
tuku neb sádlaFG)
_

%)Pam. Ill-2, str. 84, 89. — =) R: pěsský . . . Starec. — 3) Str. 195,

pozn. 8. — ') Německý. — 5) I v Nov čis. 25 tak omylem. Dle PO byla to
Terči Ves (Teresiendorf), kde „prohledl ]. M. cýsař plawánj worů, z nichž
geden 91 sáhů dlauhý w té neywětssj čerstwostj po kanálu wodnim
pláwen byl.“ — ') Stříbrné Hutě, kde byly proslulé sklárny. — 7) Nov
čís. 25. — ') Místo pro jméno v R prázdné. — “) R: 0 Neyprw . . .
přigeda. — “) Byl v ten den svátek Božího Těla. — ") Fidelis Stoffens,
polní superior & generální vikář (vojenský) v Čechách. — ") R_:wegss
wissycý. _ 1“) R: Wegssku . . . wissý . . . wissý. — 1') Dieppe je město
při vtoku řeky Arques do průlivu La Manche. — 15) R: chicená . . .
děbery'. — ") Dle Nov čís. 26 byla to „Syvalus maximus, Ssupina ney

rětssjf)
vcenj “.a do svých sbírek získalo ji pařížské „Muzeum (neb pokoj
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Okolo svátku s[v]. Prokopa sucho již velmi rmoutilo &žita
tak bělela,1) jako by zrála, neb od pondělka svatodušního dne
11. juni nepršelo. Sena dobře se sklidila, 2) ale otavy růsti ne
mohly. Při tom housenky, již páté a sice černé, stromy tak
hubily, že jíž-nebylo možné jim ubrániti, a tak stromy obe
žrané, jako když listí opadne, stojí a skrze tas) parna schnou.
Ovoce taky dříve skrze mrazy a nyní skrz housenky zkažené
jest, tolikéž i prosa.
Na den s[v.] Prokopa v Sázavě veliké množství poutníků
bylo i některá4) procesí obnovená, jakož i z Kolína. Tamt i já

_ a snad naposledy _ byl jsem.
Dne 8. julii, v neděli, jakožto v svátek Navštívení od
Panny Marie Alžběty, v Staré Boleslavi 16 procesí přišlo, ně
která 5) hned v sobotu, a převeliké množství lidu tam bylo.
V noci mezi 22. a 23. dnem Juni vyhořela hospoda, slove
velká neb panská, ve městys[i] Toušími 6) na kraji pod rybní
kem, kdež jest v druhém stupni příjmení Choděra.
[275] Dne 12. července u večer s bouřkou a blýskáním
dostali jsme tichý dešt; před tím nepršelo od dne 11. ]uni,
37 dní, a byla 7) veliká parna a tichosti.
Ty páté .letos housenky seděti začínaly a trojího způsobu
plemeno po sobě nechávaly: ]. Malás) bílá vajíčka, jako zrno
rýže, 9) a ta po těle a tlustších větvích stromů zanechávaly.
2. Bílé chumáčky, jako holubí vejce, vlnou zaobalené, anť v nich
bylo plno zrnek jako jáhly. 3. Kde samy sedět zůstaly, dva, 3
i4 listy stromové dohromady stáhly, do těch se jako zaobalily,
tam 4, 5 i více seděly; v nich jako zemní kondrátylo) aneb
vodní pulce se dělaly a takových chumáčů jako pytlíků na
stromvích viselo.

Zraly a hubily také ty housenky i ty stromy, které jindy
nežerou, jako višně, třešně, meruňky, broskve, angrešt, růži,
šipek a taky bílý bez i některou zahradní trávu.
Dne 17. a 18. července v našem vůkolí začaly se žně. Žita
a ječmeny i ovsy byly jadmějši isypnější než roku loňského,11)
ale pšenice špatnější.
Staré zrno ještě se platilo: Pšen[ice] 16 zl., žito 14 zl.,
ječmen 12, oves 8 zl., hrách 20, proso 20 zl.
Ale od 12. července téměř každý den pršelo a slunce málo
svítilo, začátek žní byl truchlivý. Dne 24. Juli první mandele
se vozíly.
1) R: bělely, gakoby zrály . . . Swato dussnjho. — ') R: Senna . . .
- sklýdily, ale Wottawy. — *) R: Lýsti . . . ty Parna . . . Owotce . . .
Nýni . . . skažene. — ') R: mnozstwi . . . některe Processy Obnowene
.. . na Posledy. — 5) R: Processi . . . Některe . „. Sobothu . . .
mnozstwi. — ') T. j. Toušeň. R: we Městis Taussimi . . . gt wdrůhem . . .
Přjgměni. — ") R: abyly welyke . . . tijchosti. — s) R: spusobu . . .
male bjle wagjčka. — 9) R: Regže, aty . . . tlússtssjch . . .Wlnnau . . .
wnjch. — 10) Ponravy. R: sami . .. lýsty . . . do Hromady . . . wisselo
. . . WjSSne. — 11) R: lonskeho.
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[276] Veselé i smutné hody v Paříži. 1) Náš slavný český
pán, Josef kníže z Schwarzenberku, jsa 2) u dvoru francouz—
ského legátemř) s vůli a vědomím císaře pána, ano i od něho
1/2 milionu v samém stříbře a zlaté peněz na to dostav,4) dal
předně při svém paláci v zahradě ze dříví & prken veliký pa
lác vystavěti a vnitř voskovanými a jinak blýštícími plátny,
atlasem a malovanými papíry, zrcadly 5) a kunstovnými lustry
okrášlití a několika tisíci svícemi osvítiti a hostinu aneb hody
slavné připraviti. K tomu krom císaře Napoleona a císařovny
pozval slavných a vznešených pánů a paní a všecky tam se
vynacházející legáty, až bylo všech hostí 1200, dvanácté set.
Dne 1.6) juli všickni pozvaní hosti sešli se v největší slávě
šatstva a jiných ozdob a stolní hodování vesele a povděčně se
skonalo. Ale když se začaly tance při mnohých a slavných
hudebních nástrojích, tot, an žádný toho nešetřil, od jedné
svíce chytil7) papír a hned, ačkoliv bráněno bylo, rozmohl se
oheň tak a vše chytalo a hořelo, že jen každý svůj život a zdraví
outěkem háiití musil. Ze pak tolik hostí, muzikantů, pážat, slu
žebníků a diváků bylo, nebylo možné nakrátce každému odtud
utéci, an to vše stavení bylo hned v jednom plameni. Protož
stalo se, že z těch p. p. hostí množstvís) opáleno, všelijak
v tlačeníci raněno í dokonce života zbaveno bylo. [277] Nebo
na mnohých a zvláštg) na ženských celé šaty hořely a tak
i utíkající sami mezi sebou hořeli.
Kníže Schwarzenberg, vida, an[a] jeho paním) šťastně vy
chází a dcerušku jeho že jeden francou[z]ský jenerál vynáší,
sám vynesl císařovu Marii Ludoviku a císaře Napoleona šťast
ně;u) ale jeho paní, nevídouc 12) dcerušku, myslíc, že by tam
ještě byla, obrátila se do toho hořatého stavení a v tom na
ní spadla 13) hořatá prkna čili trám a ona docela uhořela.14)
Dne 3. Juli po tom ohni bylo mnoho mrtvých uhořených
těl rozlíčného druhu z popela vyhrabáno a několik košiků dia
mantů, perel a jiných drahých kamení nasbíráno. Mnoho po
hořelých lékaři hojí,15) ač z nich ještě mnozí umírají, — a tak
po veliké veselosti veliký zármutek památku zůstavil.
Kněžna Schwarzenberková, jménem Paulína, byla dcera
slavného knížete nízozemskéhols) Ar[e]nberka, jenž taky r. 1789
1) Nov čís. 29. _ ') R: starcenbergku
gsauce. — “) Omyl. Ra
kouským vyslancem byl a slavnost pořádal jeho bratr, Karel kníže
Schwarzenberg. Víz str. 184. —- *) R: dostawssi . . . awnjtř . . . gínák
. . . Atlassem. — E) R: Zrcadlamí . . .“Lustramí . . . seth. — ") R: 2. —
1) R: se se skonálo . . . Hítíl. — a) R: Mysykantu . . . adjwáku . . .
na krátce . . . Mnozstwi . . . ranněno. — “) R: awzlásst . . . mezy ssebau.
— “') Pavlina, manželka _Iosefa Schwarzenberka, rovněž přítomného.

Jejích dcera, M. Pavlína, byla tehdy lZletá. — ") V Nov (viz dále) je
to jinak. — |') R: starcenbergk
wida . . . newida. — 13)R: spadly
Hořate Prkna. — ") Větší výňatky z Nov o tom neštěstí víz v dodatcích.
— 15) R: Nazbjráno

starcenberkowá

. . . hogegj . . . znjch . . . Wesselostl.

— 1') R:

. . . Paulýna . . . Niderlandskeho . . . Arnberka.
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v 'té pozdvižeností Nizozemska 1) jenerálem byl a svobod té
země hájiíF) Byla paní moudrá a učená, učených lidí milov
nice a v rýsování3) zběhlá; ona všecky hrady a zámky i města
schwarzenberská *) na papíře vyrýsovala a ve Vídni tlačiti dala. 5)
Oharek z jejího těla v truhlici (iako 7miletého dítěte) při
vezen byl do Třeboně a tam v kostele s[v]. Jiljí za městem
quybníka, jenž slove Svět, skrz biskupa budějovského jana

Pavlína kněžna Schwarzenberkova'.

Prokopa Schaffgottsche pohřbeno bylo dne 18. juli a srdce její
pohřbil v Krumlově [278] v kostele s[v]. Víta Arnošt z Schwarzen
berka, kanovník salzburský, panujícího knížete josefa bratr, 6)
24. Juli-')
1) R: podzwjžeností Nidrlandu. —- ') Viz dodatky. — ') R: Reg

sowání zběhlá. — ') R: starcenburgske . . . wyregsowala. — ') R. 1805
„Cahier des vues de Bohéme“va j. — ') Stal se biskupem v Rábu. R: 7mi
leteho . . . Gijlgi . . . Ssafgoče . . . starcenbergku
. . . Salcburský.
— 1) O pohřbu v Nov již není.
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Dceruška Paulina, skrze nižto paní máteř k smrti přišla,
ačkoliv vynesená, 1) však přeci opálená, již také umřela[!], praví
noviny Nro 31.2)

Tento

pamětní spis dokonávám

dne

12. srpna roku

MDCCCVIIIII — 1810.
První můj spis má paměti od r. 1770 do 1801 — (3) viz
dole. 3) Druhý od roku 1802 a dne 1. ledna do posledního
prosince roku 1806. Třetí, tento, od 1. ledna 1807 až do 12.

srpna roku přítomného 1810.
Nyní do čtvrté, nové vázané knihy, jako jest tato, pokudž
mně Pán Bůh zdraví a živobytí popříti ráčí, psáti budu.
PsaL gseM LaskaWě pro kažDeho CžeCha [1810]. —
Frant. jan Vavák milčický, měštěnín plzeňskýf)
*

Na zadním přideští jsou rukou Vavákovou dva zápisy: První, krátký,
o Čechách a druhý, delší, pozdějším písmem o Jindřichu VIII., kteréž —
kromě obvyklé úpravy — nechávám bez kontroly.

Roku 1800 česká země počítá měst 224, městeček 303,
vesnic 11284, obyvatelů přes 3,000.000.
Pamět: Jindřich VIII., král anglický, 5) nejprv nábožný ka
tolický pán, Lutherovi se protivil, knížku proti němu a jeho učení
sám sepsal a za to od papeže Lva X.o Defensor fldei (Zá
stupce víry) vyhlášen byl 1. 1521 dne 11.1istop[adu]. Potom
pak, když papež julius[t] s Kateřinou, pravou manželkou jeho,
rozenou španělskou, s kterou 20 let byl, jej rozvésti a s jistou
Annou Bolenovou, která i jeho nepořádná dcera[!] i kuběna
byla, manželstvo stvrditi nechtěl, on ten král sám sebe za hlavu
církve anglické 6) představil a původem kacířů katolické nábožen
ství pronásledoval a hrozných mordů se dopustil. A sice usmrtiti
dal dvě slavné paní, 3 kardinály, 3 arcibiskupy, 12 biskupů,
13 opatů a převorů, mnichů a kněží 500, 14 arciděkanů, 30
jáhnů, 60 kanovníků, 50 Písma s[v]. doktorů, knížat, markrabí 7)
a hrabat veliké množství, rytířů a zemanů 356 a z obecného lidu
a měst[s]kého 124 Osoby. Item tu Annu Bolen[ovo]u, svou tak
zamilovanou kuběnu a manželku, dal také skrz cizoložstvo
stítí. Po ní vzal Johanu Seymourovouf) avšak zase pro týž
skutek ji stíti dal; pak vzal 4.tou Annu Klevskou9) a zase
zavrhl; 5.tou vzal Kateřinu Howardovou 10) a jí též na smrt od
soudil; 6.tou vzal Kateřinu Parrovouu) a ta ho přečkala.
(a) A ten jest roku 1813 svázaný a na 3 díly rozdělený.
1) R: Paulýna. . . njžto. . . wynessená.
.předsy. —-') Omyl.
Pavlina zůstala naživu a uzdravila se, jak i Nov opravují v čís. 34. —
V R poukaz na poznámku (a) připsán omylem ke knize další. —

:) R: Mjlčický. .. Plzenský.— 5)R.Pamět'..Eng1ický

.Katho

lický.Arcy
— ')děkanu.
R: Bolenau.
Englicke.— —
1) R:
.Mnjchu
.Margrabu.
a) R:
ponAircyBiskupy.
.johannu Saimeru.
— 0) R: Klivienskau. — 10) Fluwardu. — ") R: Katheřinu Poru.
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Rukopisnýčh vložek je v'páté knize Pamětí pět (jejichž tekst ne
chávám bez úpravy):
1. Na malém ústřižku papíru je rukou Vkovou: „Popsani Lhot
w kragi Kauřim: l. Lhota v Kundratic. 2. Lhotka v Střebaule. 3. Lhotka
v Ždánic. 4. Lhotta v Břežan, Břežanská. 5. janowská Lhota. 6. Lhotta
Wranovska. 7. Lhotta Kácowá neb Nemrawna. 8. Mokrá Lhotta. 9. Swo
bodná Lhotta. 10. Raubičkowá Lhotta. ll. Motalowá Lhotta. 12. Kamená
Lhotta. 13. Gestřabj Lhota. 14. Ostrowská Lhotta. 15. jankowská Lhotta.
16. Raženna Lhotta. 17. Slowenská Lhotta. 18. Borowá Lhotta.“
2. Na ostřížené osmerce papíru je na jedné straně (rukou Krame
riusovou?): „N3 73. Upsánj na 1 zl. 45 kr. za 1/,1etnj nowiny od lh2
čerwence až do 31 pros. 1807. — Kramer.“
Na druhé straně jsou Vkovy výpisky (pro příležitostný záznam
v Pamětech) z Nov r. 1807 čís. 24, jež jsou zde v tisku na str. 35.
3. Úzký proužek papíru se 2 řádkami cizího písma: „Anno Domini
MDCCCVlllo dne XXVIo Máge! Byl . . . na ten den byla sláwna Paůt
w . . .“

4. Na ústřižku papíru (asi půl osmerky) je Vkův opis latinského
chronogramu z novin o svatbě Marie Ludviky s Napoleonem a Vkův
překlad, snad původní: „Wesskerá EVropa Veřegnlě VznaWá, že WI
tlězneho NapoLeona přeMtha nasse LVDoVIICa. 1000, 500, 100, 150,
55, 5: 1810.“ Viz str. 190.

5. Na malém ústřižku papíru je Vkův první zápis (původně tužkou,
pak perem,'asi hned v Boleslavi psaný, viz str. 197,) nápisu na zvonu:
„E ..Dl V Vante ost ZaCharlas DIetrlCI faDIt prage 1721. I. a Ne
wětssj Zwon v P. Marie w stare Boleslawi má ten napis. Druhy Zwon
1724, třetí 1434. Cžwrtý tež toho wěku. Paty wěku 18. ho.“
Na druhé straně jsou tužkou psané, těžko již čitelné dva citáty
z bible: Izai. 66, v 2. Syrach 23. v 32.
*

Pátá kniha Vavákových Pamětí je v knihovně Národního musea
v Praze pod signaturou ]. E. 1./V. Původní vazba má hřbet (hodně již
roztrhaný) a rohy tmavé kožené, lepenkové desky jsou potaženy papírem,
původně světlým, v nichž dvě tkaničky mohou knihu uzavříti. Uvnitř jsou
polepeny desky bílým papírem, přední přídeští jest prázdné, na zadním
přípisky viz tu na str. 202. Na přední desce je nalepen větší papírový
štítek, erbovitě vystřižený, s křížkem nahoře a s Vavákovým nápisem:
„Kňllha RoleCžnlCh PaMětl - pro PřáteLe [ pro Děti. - [Co se děge]
za dnuw Nassich, - [Wěztež to w Bu]daucých Cžasých. - Od Roku 
MDCCCVII - 1807. - [F:] J. W.“ Štítek jest již z části rozedřen a některá
slova na něm nečitelná; zde je doplňuji v závorkách z 1. stránky tekstu,
kde je nápis týž.
Kniha obsahuje 140 listů dobrého ručního papiru, čtvrtarchového
formátu (výška 21.4, šířka 17.1 cm), dosud dobře sešitých, s ořízkou
původně červenou. K listu str. 119/120 - v tisku str. 91, pozn. 8, - je
přišit jeden list slabšího papíru jakožto „Přidawek k lystu 118. R: 1808“,
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nečíslovaný, jejž i já nenechávám tak, abych neporušil původni paginace
Vavákovy, jinak úplné a téměř bez omylu. jediné po stránce 133 nechal
další 2 stránky prázdné (byly asi slepeny a jemu to ušlo) a tak stránku
vlastně 136 čísluje jako 134. Tím také vysvětlen rozdíl, proč při 140
listech deu v rukopise stránky toliko do čísla 278. I toto přehlédnutí
Vavákovo ponechávám, nechtěje měnití všechno další jeho stránkování.
(Viz zde str. 103, pozn. 12.)
Od své stránky 165 až do 199 vynechal Vavák v číslech stovku
(píše 65 až 99) a zapomenuv na to, označil následující stránku jako 100.,
ač je to již dvoustá, a v omylu tom pokračuje až do stránky 122 (sprá
vně 222). Od stránky 223 píše správně až do 232, pak se opět plete:
Místo 233 a 234 píše 133 a 134, další stránku 235. nechal vůbec bez
čísla a od stránky 236 až 262 zase jednu stovku mylně přidává a píše
čísla 336 až 363. Potom však již od 263 čísluje správně až do konce,
t. i. do str. 278. To vše tedy jsou jen omyly v označeni stovek (a ty
jsem v tisku opravil), jednotky a desítky zůstávají správné.
Kromě prvních 6 listů má každá stránka ínkoustovými linkami
vlevo i vpravo ohraničený prostor pro tekst, uprostřed pak vrchního
okraje je na každé stránce nadepsán příslušný rok. Písmo je stále dobře
čitelné, někdy drobnější a pevnější, jindy volnější a zběžnější, dle toho,
kolik měl pisatel na psaní času, - častěji se však již naskýtá očividné
(zde v tisku ovšem neuváděné) přepsání nebo zapomenutí písmenka či
značky; dlužno tu připomenouti, že v letech této knihy byl již Vavák
těsně před svojí sedmdesátkou.
V knize jest i několik autorových kreseb a náčrtků; všecky jsou
tu reprodukovány (viz seznam vyobrazení), kromě obrázků tří vycpaných
a v ostrovském zámku vystavených zrůdných dobytčat, jež tužkou na
črtnuty těžko by již daly jasnější snímky. (Viz tu o nich na str. 32.)
Ve dvou přáních svatojosefských na Vavákově stránce 99 a 101 jsou
(jak i dříve bývalo) některá písmena psána červeně.
O jazyku, pravopise i o úpravě tohoto dílu Pamětí lze jen opako
vati, co bylo pověděno v knize předešlé.

Dodatky a opravy.
Str. 3, pozn. 7. V letech páté knihy Pamětí, právě od začátku
roku 1807, t. j. od 19. ročníku, zjednodušil Kramerius dosavadní úpravu
záhlaví novin v „Cýs. král. Wlastenské Nowiny — z _neywyšssjho cýs.
král. powolenj — Kraméryusowau pracý a nákladem wydané.“ (Po
smrti jeho, od čísla 15 _z 9. dubna 1808, změnila se poslední řádka,
po slově „powolenj,“ takto: „W Praze, nákladem Kraméryusowých dě
díců.“) l dosavadní alegorická rytinka z titulu zmizela. Pod tím v pásce,
dvěma čarami oddělené, byl tištěn rok, číslo a den vydání. Noviny měly
opět velikost většího čtvrtarchu, číslo pravidelně o 4 stránkách, občas
s „přídawkem“ 1 listu, stránky celého ročníku byly číslovány. Obsah
tvořily z největší části zprávy válečné, domácích a kulturních článků
bylo v těch letech poskrovnu.
Na konci čísel oznamoval Kramerius často nově vyšlé knihy ze
svého i cizího nákladu a zvláště zajímavé jsou nabídky starých tisků
(i rukopisů), z nichž některé velmi vzácné. Snad to byly věci z jeho
majetku, snad jíní mu je dali do prodeje.
'
Až do listopadu 1805 byla Česká Expedice „w Bartoloměgské
vlicy v čerw. Srdce Nm. 394“ (nové konskripční čís. 311), pak se pře
stěhovala na krátko do protějšího domu „nazwaného Geruzaléma do
Nra. 308“ a od sv. jiří 1806 trvale do bývalého domu Hrabovského,
nyní vlastního majetku Krameríova, v Dominikánské ulici číslo 232 nové
(staré 373), což udáváno pak na konci čísel větou: „W Kraméryusowu
domě, na starém městě w Dominikánské vlicy Nro. 232“ a po jeho
smrti: „W domě Kraméryusowých dědiců“ (ostatek, jak dříve).
K novinám přikládával Kramerius jako přílohu i některé své spisy
po částkách; tak se Vk zmiňuje o Robinsonovi (str. 44) a o Kronice
turecké (str. 180), jež vycházely tímto způsobem.
Pololetní předplatné bylo poštou 3 zl., při přímém odběru v Ex
pedici ] zl. 45 kr. Od konce roku 18C6stoupala cena papíru. Kramerius
i jeho dědicové bránili se zvýšení předplatného především omezením
počtu výtisků jen pro skutečné předplatitele, ale když doprava poštou
byla zdražena, oznámeno zvýšení předplatného o 1 zl. ročně od konce
r. 1808, to pak na čas odvoláno, ale brzy opět obnoveno, jakž to ohlásili
podepsaní „Dědicowé Kraméryusowí“ zvláště v „Náwěsstj Títl. Panům
P. předplatitelům na c. k. Česk. Wlast. Nowiny“ v 50. čísle (i dále) ze
dne 15. prosince 1810, z něhož lze dobře vyčisti, že se zvýšení těžce
neslo. „Náwěsstj“ pro zajímavost otiskuji:
„Tytl. P. Předplatitelé na České Wlastenské nowiny vctiwě se
žádagj, by kwantum pololetnj neb celoročnj v zdegssjho nejwyšssjho
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c. kr. posstowského auřadu, aneb v swého neybližssjho co neyčasněgi
složili, by se před časem (a syce giž při 'Nře 52) zwědětí mohlo, mnoholí
nowin se tlačíti má, poněwadž ta nesmjrná drahota w papiru tomu tak
chce, by se přes počet ani gednoho exempláře che netlačilo; pročež
gen na papjr, a na Ympressy, požádáme 30 kr. pololetně na c. kr. pos
stách na přjdawek. Tehdy se bude předplacenj bráti na c. k. posstách
pololetně 4 zl. celoročně 8 zl. Kdo sobě pro ně do České Expedycý po
sýlá, piatj pololetně 3 zl. celoročně 6 zl. Doufáme že Páni předplatitelé
s tauto cenau spokojeny budau, (obzwlásstě když vwážj, w gaké ceně
cyzý nowiny wycházegj, a že české při neymenssj změně těchto tak
těžkých časů zase w té ceně wycházetibudau, gak někdy wycházýwali,)
a počet gich ten zůstane, kterýž dosaváde gest, kdyby ale počet P.
předplatitelů vmenssen býti měl, tak gsme přinuceni nowin na půl léta,
neb na celý rok zastawíti, neboť to, co wíce žádáme, gest gen něgaký
přjdawek na papjr 'a pro kněhtlačitele.“
Až do čísla 12 ze dne 19. března 1808 psal si Kramerius noviny
sám. jak se potom redakce měnila, zaznamenal přesně Dlabač na vlo
žených lístcích v krásném výtisku strahovském, jehož užívám. V onom
čísle zapsal: „Až potud psal W. M. Kramerius swé Nowíny. Dále ale
ge wywedcy nemohl, poněwádž na Wodnatedlnost trpěl, a také 20.
Března Swatostmi vmjragjcých zaopatřen byl. Nato dne 22.1) břez. 1808
swůg pracowítý žiwot dokonal. Od Numera 13.ho dne 26. Března psal
tyto Nowíny k ruce pozůstalé wdowy P. Frantissek Tomsa.“ Zpráva
o smrti Krameríově byla nato v Novinách v témž čísle 13., tedy z pera
Tomsova. Viz jí zde na str. 97.
Tomsa stál při novinách až do 2. čísla ze dne 14. ledna l809,jak
opět svědčí zápis Dlabačův při tomto čísle, a hned u dalšího čísla je
nový list s jeho zápisem: „Tento třetj List wlastenských Nowin psal
P. jan Negedlý, Včitel Gazyka českého na Sskolách Pražských. 1809.“
A opět u následujícího čísla poznamenává: „od Numera 4ho začal psáti
tyto Nowíny P. jan Ruljk, Měssfan Pražský na žádost po P. W. M.
Krameryusowi Wdowy pozůstalé. 1809.“ Rulík řídil noviny až do roku
1812.

Ke 2. číslu 1809 připojila tištěný list i sama vdova, jejž pro pa

mátku tu otiskují:
„Zpráwa o cýs. král. wlastenských Kraméryusowých nowinách. —
Wssem přemilým Čechům, Morawanům a Slowanům, genž až po tu
chwjli se wssj pochwalau od nebožtjka Wáclawa Kraméryusa skrze
20 let psaných nowin milownjcy byli, wědomost se dáwá, že tyto Kra
méryusowy nowiny y letossnj rok 1809, nákladem wdowy a syrotků
Kraméryusowských w čisté, srozumitedlné a wůbec w schwálené čes
stině wydáwati se budau, a syce podlé starého předplacenj; totiž kdož
po posstě ge bráti bude, předplatj v swého posstowského auřadu, aneb
v slawného wrchnjho Pražského posstowského auřadu na celý rok 6 zl.,
a na půl léta 3 zl. Poněwadž ale mnozý Páni wlastency a milownjcy
těchto nowin gíž polauletně 3 21. 30 kr. předplatili, tedy těm wědomost

1) Dlabač původně datum vynechal, až pak dodatečně napsal
mylné: „dne 28. Břez.“
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se dáwá, že na druhého půl léta o těch 30 kr. které gim k lepssjmu
přigdau, méně na tyto nowiny zaplatj. Y aby swau wážnost a vctiwost
wdoůva s swými čtyřmi syrotky slowautným Čechům, Morawanům
a wssem Slowanům dokázala, postarala se o to, aby giný wiastenec
budaucně z lásky k wlasti tyto nowiny w dobré, srozumitedlné. a ply
naucý česstině psal, který se wssemožně wynasnažj, abynowými a wždy
rychlými članky Panům čtenářům se zaljbil, by tyto nowiny opět té po
chwaly dossly, kterauž gsau za nebožtjka Wáclawa Kraméryusa měli.
Též gsau gesstě nowiny tyto od Nra. 1. letossnjho roku k dostánj. —
Genowéfa Kraméryusowá.“
_
Též úvodní článeček Rulíkův v čísle 4., kdy se ujal redakce, pro
;památku zde podávám:
„Panům čtenářům, a milownjkům těchto wlastenských nowin. —
Že čjtánj nowin w swém mateřském gazyku gednomu každému národu
neypřjgemněgssj wěc gest, důkazý prawdu tuto twrdití, newidj se po
třebj. My sami Čechowé gsme toho swědkowé, kterak nasse wlastenské
nowiny s začátečným rokem 1786 zrostly, žef skutečně zemsko-Německé
přewýssjli. Weliký počet Panů Mílowajkůw byl toho w zrůstu přjčina.
Y takélibychom měli gim dát padnauti, že se ten týž počet poněkud
zmenssil? — Nikoli. Podlé vwáženj dwau znamenitých a včených mužů
swěřená gest mi práce tato, kterauž gedině proto na sebe sem wzal,
gednák abych osyřelé wdowě a čtyřem syrotkům nasseho prwnjho pů
wodce tohoto weřegného wlastenského listu, Kraméryusa, k ruce byl,
gednák abych z lásky wlastenské slowautným Čechům, Morawanům
& wssem bratřjm Slowanům njmi poslaužil. Gáf owssem negsem Kra
méryus: předce ale wynasnažjm se wssemožně, abych službu činil, gako
Kraméryus.“
Str. 4, pozn. 20. V předposlední řádce za slovem „Echlingen“ vy
:„padla v tisku slova: od roku 1812.
Str. 8, k pozn. 8. Neugarten, v Nov Naugarten, je správně Naugard,
město v pruském Pomoří, v kraji štětínském.
Str. 14, 2. řádka shora: Za arciknížetem Františkem Karlem jo
sefem má býti ještě nejmladší syn císařův Jan Nepom., jenž se narodil
:29. srpna 1805 a zemřel 19. února 1809. Viz str. 126. Pro leho jméno
:zůstala tu v R jedna řádka prázdná
Str. 14, pozn. 6. - O kapitulním děkanu vyšehradském Maršálkovi
jšou v tamější úmrtní matrice jen obvyklá data, potvrzující, že zemřel
:20. dubna 1807 ve věku 77 let. (Sdělil vd. p. Rudolf Fridrich.) Asi vše,
co o něm chová archiv kapitulní, zpracoval W. Ruffer ve své knize
„Historie Wyssehradská“, vydané v Praze r. 1861. Dle ní zvolen byl
Maršálek za kanovníka (venkovského) 30. června 1774. „Roku 1803 dne
30. srpna byl volen za děkana a r. 1804 dne 1. července od probošta
Hennígra installován &sice poslední. Velikou radost měl Maršálek, když
dostal list, že jest do stavu panského povýšen & rytířem učiněn. . .
Zůstaly po něm dvě sestry dědičky, a ty ubohé dost nouze a hladu se
natrpěly, poněvadž správa zemská ku vyjednávání pozůstalosti tolik let
potřebovala, až jedna dědička umřela a pro druhou něco málo zůstalo.“
((L. c. str. 414, 440, 441.) Měl-li Maršálek, jak Vk píše, kněžskou ju
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bilaci roku 1805, byl vysvěcen na kněze roku 1755; pak byl kaplanem
v Týně v Praze a 4. prosince 1761 byl jmenován farářem v Dobřichově,
kdež byl instalován 6. června 1762. Fary se vzdal 1. června 1799 a od
stěhoval se na Vyšehrad jako „starší residenciální kanovník“, jak píše
Vk v Pam. Ill-3, str. 47—8. Viz též Pam. 1-2, str. 53, Ill-3, str. 66;
i jindy se o něm Vk zmiňoval.
Str. 23, pozn. 3. Vd. p. prof. Jaromír Petržilka z Karlových Varů
laskavě mi ověřuje, že Vkův název „Hochhaussler“ je mylný a správně
místo to dosud slove Bergháusler, Bergháuser. Zájezdní hostinec Berg—
wirtshaus, nyní ovšem zmodernisovaný, trvá tam dosud.
Str. 24, pozn. 8. Dle děkanské pamětní knihy přijel do Karlových
Varů na léčení císař Karel VI. s celým dvorem a s princem Eugenem
dne 14. června 1732. Na stavbu nového kostela, jež se právě toho roku
začala, věnoval 1000 dukátů. (Sdělil vd. p. Jar. Petržilka.)
Str. 29, pozn. 13. Celou historii obrazu staroboleslavského sepsal
Vk v obšírně veršované skladbě ve „Zboru písní“, na jehož vydání
bohdá dojde.
Str. 34, odstavec třetí. Z kostela u piaristů v Ostrově přivezl si
Vk píseň, dle níž novou složil a do „Zboru písní“ zapsal, připojiv k ní

tento úvod:

„Marle Pannl leoereCžná
ChVáLa [1808] A WraVCná ŽáDost
We WsseleeM NebezpeCžensth ŽlWota [1808]. Touto nottou zpívá
se každodenně píseň německá k Panně Marii v kostele Pobožných škol
aneb u piaristů v městě Ostrově neb Šlakenwerdu v kraji loketskym:
kdež jsem já ji slyšel roku 1807 a na tuž notu tuto píseň jsem složil
roku 1808:

Zdráva buď, nejjasnější
královno nebeská,
Maria, nejslavnější
Panno, Matko bozská;
k tobě z srdce vroucnosti
s laskavou důvěrnosti
čest a chválu vzdáváme,
srdcem, ústy zpíváme:
Zdrávas buď, Maria,
zdrávas buď, Marial“
Celá píseň Vkova má 10 slok.
Str. 42, 1. řádka shora. Nov čís. 30, str. 119, píší: „Od před
wčereysska až do dnesska Sspanyelské wogsko v Artlenburku přes

lodnj most do Boicenburku táhne“.
Str. 44, pozn. 6. Titul knížky Krameriusovy lze dobře přečísti na
snímku zde na str. 193. Dal jsem jej i spolu titul vydání Korcova re
produkovati, ježto obě knížky jsou již vzácné a je to spis, který (ovšem
ve vydáních a v úpravách pozdějších) jistě i nám všem způsobil v dět
ských letech mnoho potěšení. První tato česká vydání by se ovšem
dnešní mládeži nezamlouvala pro příliš vtíravou tendenci výchovnou;
ale tehdy přišla jistě vhod všem čtenářům, jak Vk sám dále podotýká.
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Kaple Bolestné P. Marie v Sadské (část. stavebního plánu z r. 1771).

Paměti Vavákovy V.
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Mám po ruce pěkný výtisk ze Strahova (sign. P. K. IV. 94) 5 při

piskem: „Ex libris Godefridi Joan. Dlabacz: Can. Praemonstr. in Sion.
1808.“ A při začátku první kapitoly připsal týž vítanou poznámku: „Od
strany 305te a tak dále po smrti p. Matěge Wáclava Krameryusa počal
k ruce pozůstalé wdowy překládati Robynzona P. Frantissek Tomsa,
Léta 1808, dne 22. Března.“

V Nov jest první zmínka o této knížce, ještě z pera Krameriusova,
na konci čísla 11. ze dne 12. března.1808 takto: „Náwěsstj. K těmto
Nowinám pro Pány čtenáře, kteřj ge po posstě berau, přiložen gest
wyobrazený' Robinzon napustém ostrowě; gakož geg y Páni čtenáři,
kteřj nowiny z České Expedycý sobě donásseti dáwagj, giž w minulých
nowinách přiložený měli.“ V čísle pak 18. ze dne 30. dubna téhož roku
mezi jinými knihami oznámeno: „K Sw. Janu bude dohotowen Robinzon
Mladssj s čisrým obrázkem, za 1 zl.“ Jak to bylo s ním v dřívějších
letech, nemohu zde zatim sledovati. Jungmann praví v Historii litera
tury, 2. vyd., čis. Vl-1286-e, že „měl před sebou Kramerius čtvero jiné
přeložení, z kterých nejlepší_Rulikovo bylo, on páté ze všech způsobil.“
Lze stim dobře srovnati svrchu uvedený záznam Dlabačův, že (po
smrti Krameriusově) konec jest od Tomsy, t. j. stránka 305 až 362,
kterou kniha končí. Či prací jest obrázek, nevim; je na něm jen pode—

psán vydavatel: „Kramen nákladem'í'
Korcův dřívější překlad a vydání (výtisk ze Strahova, sign. E. A.
III. 17, zachovaný, bohužel nevhodně svázaný), jehož titulniho listu
a první stránky snímek je tu rovněž na str. 193, posuzuje Jungmann
(Hist. lit., čís. Vl-1290) slovy: „jazyk podlý, chybný.“ (Zde „podlý“ dle
Slovníku téhož autora ve významu: nízký, nevelké ceny, prostý, špatný,
chatrný) Kniha vyšla rovněž'v osmerce, o něco užší, má 2 díly, z nichž
druhý — bez titulniho listu — začíná archem l.. (stránkování chybi).
Archy jsou po 16 stránkách, v prvním díle jest jich 11, ve druhém 13,
celkem tedy má kniha 384 stránky, z nichž poslední dvě jsou prázdné.
-— Krameriusovo vydáni má archů rovněž tolik, z nichž posledni jest
jen o 5 listech, celé pak dilo má zároveň číslovány (vedle stránek)
1 půlarchy po 4 listech, t. j. jak vycházely jako přílohy Vlastenských
novin, jejichž jeden list má velikost dvou listů knižní přílohy.
Obě první česká vydáni Robinsona vznikla z německého zpracováni
původního díla anglického (Robinson Crusoe od Daniele Defoe z r. 1719),
jež pořídil pedagoglcký spisovatel Joachim Jindřich Campe (zemřel
22. října 1818vBrunšviku). Jeho „Robinson der Jůngere“ vyšel po prvé
r. 1779 a od té doby v přečetných vydáních a překladech.
Str: 44, pozn. 8. „František Vincenc Korec působil v Kutné Hoře
v letech 1774—1808. Imprese či tiskárna jeho nalézala se v domě čp.
92 za rathouzem. Přejal ji od svého předchůdce Jana Frant. Šlereta,
u něhož se vyučil. Po velikém ohni v Kutné Hoře r. 1770, o 2. hodině
odpoledni dne 12. srpna, přenesl impresi, oženiv se s vdovou Šleretovou,
do domu „průjižditého“, naproti němuž se nalézaly obecní chlebnice či
pekařské krámky a obecní dolní kuchyně. Byl zde na blízku koš pro
trestáni pekařů za malou váhu a nedaleko do ulice Vinné pranéř. Dům,
v němž impresí zůstávala, slul napřed u Haluzů, potom U černého lva,
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a že tam nocovali i někteří panovníci, dostal název Kaiserhaus, pózději
Císařská hospoda (po převratu Carda). Nárožní dům je velmi přesta
věný a má nyní čp. 174 na bývalém Zelném trhu či nynější Šultysově
třídě.“ (Sdělil p. jaroslav Červený, spisovatel a redaktor v Kutné Hoře.)
Str. 48, vrchní odstavec. Nedostatek duchovenstva byl tehdy vše..
obecný, kořenící z reforem josefínských, církvi nepříznivých. Generální
semináře byly sice již odstraněny, ale duch jejich učení ještě nezanikl
a ostatní vyšší školy nedbaly úpadku náboženského cítění. ] pohroma,
jež dolehla za Josefa ll. na kláštery, jistě nezůstala též bez následků
pro duchovní život lidu nedobrých. Někdy po roce 1802, kdy odešel ze
Skramníka kaplan Frant. Skalický za faráře do Kounic, rozpisuje se
farář Puchler v pamětní knize o katastrofálním nedostatku duchoven—
stva, pro nějž ani on prý nemůže se domoci nového trvalého kaplana.
Není prý skoro nových kněží. Studia nejsou téměř žádná, mládež na
nich příliš rozvolněná (dissolutissima), na universitě stěží se najde
student-bohoslovec. Na liechtensteinských panstvích (v Čechách) bylo
prý roku 1796 kaplanů 26, a dnes prý je jich všech 5 a ti ještě téměř
neschopní. Kláštery nejsou na tom lépe, neboť nemají kandidátů. „Bu
doucí časy poučí, co škody bude míti církev v Čechách z nedostatku
kněžstva.“ (Z pamětní knihy skramnické.)
Str. 54, nahoře. V textu měla býti po slově „způsobz“ ještě věta
(o kometě): „Tak šla k západní straně,“ jež jest ovšem na připojeném
obrázku též.
Str. 61, pozn. 5. O zrušení trhů byla asi jen pověst mezi lidem.
V kalendářích tištěných (asi jen některých) byl seznam trhů vynechán
tehdy asi pro úsporu příliš zdraženého papíru. Z tehdejších kalendářů
má snad Vk na mysli „Nowau Minucý Hospodářskau“, zcela to stručný
kalendářík osmerkového formátu, anebo větší (ve kvartu) „Kalendář ho
spodářský“, ten však již i se seznamem trhů i 5 články hospodářskými.
Oba vydávala „cýs. král. wlastenecká hospodářská společnost w králow
stwj Českém“ a tiskl je v Praze „Bohumil Haase, Panů Stawů králow
stwj Českého Ympressor, na steroměstském rynku, wedle knjžec. Kyn
ského domu v půl zlaté hwězdy w Nře. 607.“
Str. 62, pozn. 9. Zákaz půlnoční mše vánoční nesl lid asi těžce a
tak již dvorní dekret z 1. února 1810 (opětovaný 3. února 1817) hlásí
rozhodnutí císařovo, že se povoluje tam, kde o ni biskup zvlášť požádá
a zaručí se za klid a pořádek při ní. A guberniální dekret z 25. listo
padu 1825 všeobecně jíž oznamuje, že není proti půlnoční mši vánoční
námitek, uznávají-li biskupové, že se srovnává s pravou zbožnosti a
mravností, vrchnostenským pak a magistrátním úřadům se přikazuje, aby
se v době těchto bohoslužeb postaraly o zdvojení, a třeba-li, ještě
o větší rozmnožení nočních hlídek, aby se zachoval dobrý pořádek.
Str. 63, v pozn. 2. Za slovem „Německý . . .“ vypadlo (snad jen
v části tisku): Grazen.
Str; 72, pozn. 10. Místo „Gehevá“ čti: Gehová.
Str. 79, pozn. 2. Z matrik chotouňských učinil jsem si hojně vý
písků, ale dalšich potřebných původních pramenů dosud jsem se nedo
mohl a tak o Chotouni opět odkládám na pozdější příležitost—
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Str. 97, obrázek. Podávám tu snímky titulních listů a po jedné
stránce tekstu dvou spisů, jež vyšly o Vkovi za jeho života, Fryčajův
právě v letech páté knihy Pamětí. je příznačno pro Vka, že se o těchto
dílech, pro něho tak čestných, v Pamětech vůbec nezmínil, ač mu jistě
byly známy.
Německý spis z roku 1796 na titulní stránce autora neuvádí; je
to František Němeček, rodák ze Sadské, tedy blízký krajan a dobrý
známýVkův, jenž se o něm i v Pamětech zmiňuje (Pam. IV, str. 15). Tehdy,
roku 1802, nastoupil Němeček profesuru na filosofické fakultě v Praze,
před tím byl profesorem gramatiky na malostranském gymnasiuv Praze.
Pam. lil-4, str. 44, 60 a 61; ve článku „Vavákovi uděleno měšťanství
plzeňské“ ve 2. řádce místo „Paroubek“ má státi: Němeček.) Na konci
předmluvy podepsal se autor jen značkou: N—k. Kniha má 8 stránek
předmluvy a 152 stránky tekstu, je na menší osmerce (výška a šířka
sloupce tisku cca 13 a 7 cm) a rozdělena na 5 kapitol: „Von dem
Geburtsorte und der jugend Wawaks. Wawak als Mann und Laudwirth,
Wawak als Vorsteher und Vorgesetzter. Wawaks Kenntnisse, Ehren
bezeugungen und Belohnungen. Von den Sitten und der Lebensweise
Wawaks.“ Je tu mnoho zajímavého materiálu dějinného, propleteného
ovšem poučnými výklady hospodářskými ] výchovnými (jak životopisu
Vavákova ještě ve větší míře použil k témuž cili Fryčaj ve své knize,
o niž tu dále). Z knihy Němečkovy, na jejíž rozbor není tu mista, uvá—
dím alespoň poslední dva odstavce 2 páté kapitoly:
„Tak žije Vavák ve své dědině šťastně a k prospěchu všech svých
sousedů, kteří jej milují a cti, a protože se od něho naučili a zakusili
mnoho dobrého; on jen dobro vůkol rozsévá a jeho jméno, jež se již
za jeho života vyslovuje s úctou, bude jednou v jeho sousedstvui da
leko široko ještě u jeho pravnuků v ustavíčněpamátce. Blaze mu, tomu
muži řádnému, který jde tak pravou cestou ke štěstil Kéž najde ve
svém stavu hodně mnoho následovníků! Blaze též celému stavu, jenž
se může honositi mužem takovým!
Tato malá upomínka, o níž on docela nic neví a nemá tušení,nemá
býti chvalořečí na něho, nýbrž jen dokázati, jaké lidi i u nás Čechů
máctihodný stav rolnický; má každého zemědělce naučiti, jak je to
snadné, státi se i u pluhu řádným, spravedlivým a šťastným člověkem.“
Fryčajovo „Zrcadlo wýborného sedlského obcowánj“ vyšlo v Brně
r. 1807 (díl první) a r. 1803 (díl druhý a třetí). První díl, jak na titul
ním listě oznámeno, je rozšířené zpracování životopisu Vkova podle
knihy Němečkovy (pro moravské poměry hospodářské dává spolu za
vzor svého krajana Antonína Sládka), další pak dva díly, zcela samo—
statné, mají svůj vlastní titul: „Pravidla wýborného sedlského Žiwota“.
Obsahují „povinnosti sedlského občana“, mravní, stavovské a spole
čenské. Kniha tištěna ve větší osmerce (výška sloupců cca 15 cm, šířka
8 cm) a má stránek v prvním díle 210 a v předmluvě XXlI a 2 nečíslo
vané vzadu s obsahem, ve druhém dílu 282, ve třetím 350 a na konci
14 s obsahem dilu II. a Ill.a s opravou tiskových omylů. Ve svém zpra
cování spisku Němečkova drží se Fryčaj jenom předlohy, nic nového
nepřidávaje, ač píše o 11 let později. Jen v předmluvě dovolává se mužů
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Moravanů, kteří osobně znají Vka, a to: „Pan Karel Rudčinský, Knjžecý
Lichtenssteinský Inspektor a Archytekt, Pan Alfons Pflannenkuchen,
Přewor v Milosrdných, gakož pak y Frantjssek Breuer, Měsstěnjn
a Železo-kupec brněnský (obá wlastency česstj) Frantjsska Wawáka
osobně znagj, v weliké wážnosti magj a prawdiwost wsseho toho mi
doswědčugj, co se zde o něm wykládá.“
Tomáš Fryčaj narodil se r. 1759 v Kelči na Moravě, kdež mu na
rodném domě zasazena pamětní deska. Vysvěcen na kněze kaplanoval
v Bystřici pod Hostýnem, ale záhy musil se vzdáti duchovní správy
pro churavost. Později se stal českým translátorem u moravského gu
bernia v Brně a duchovním správcem v trestnicí, až roku 1819 šel za
faráře do Obřan u Brna, kdež 28. června 1839 zemřel. Z jeho 'děl
Zvláště několikráte vydaný Kancionál duchovních písní rozšířil se po
Moravě v 60 tisících výtisků.
Roku 1813 vyšla v Brně v jeho úpravě „Muza Morawská - v pa
tero Oddělenjch - obsahugjcý duchownj, mrawnj, polni, wesko-občan
ské_ a staro-wlastenské hanácké pisně . . . Složená od jozefa Heřma
na Galasse, penzyonyrowaného cýs. král. wrchnjho polnjho Lékaře. ..“
(Na knihu tu mne upozornil a půjčilmí ji p. vl. rada Dr. Miloslav Ne
doma.) Na stránce 379 je tam Galašova „Oda k geho [Fryčajova] gmé
na - swátku po wydánj žiwota - sedfského občana Wawáka k prospěchu
swé - wlasti morawské roku 1807“, z níž tu několik slok uvádím:
„l. Kdyby ti to osud dáti měl —
Cobych tobě wyžádati chtěl
Od něho můg negmilegssj!
Byltby gsy negblaženěgssj.

2. W čisté a stálé radosti, wěk
Tvůg by do wěčnosti tek —
Zdrawj by ti stálé zrálo
A sstěstj se na té smálo. .. .

13. Pjsně twé se teď rozljhagj
Po Morawě —-tak gako w rági
Wraucý Angelé zpjwagj,
A twé knjžečky ljbagj.
14. Teď sy nám zas wydal Wawáka
Žiwot přjkladného sedláka _
Auhlawnj prawdy k časnému
Sstěstj y také k wěčnému.
15. Kdy se ti wlast dost wyděkuge:
Každý ti wsse dobré winssuge —
Gen že negsau mocnj Pánj
Ti twogi zprostnj Slawanj.
16. Nicméně předce přinássj swůg
Dareček milý Tomássi můg
Srdce anož tě miluge —
Od toho genž se gmenuge N. N.“
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Podle spisů Němečkova a Fryčajova vydal dr. Vácslav Řezníček
ve zkrácené úpravě „Selské Zrcadlo - představující život a působení
Františka Vaváka, sedláka a rychtáře v Milčicích“. Kniha vyšla v auto
rově „Modré knihovně“, jako její číslo 26., v Praze r. 1895 při příleži
tosti Národopisné výstavy.
Str. 105, obrázek. V knize sign. A. 0. lX. 33 na Strahově, kterou
si dal Dlabač vázati r. 1800, za zmíněným spisem Němečkovým je při
vázán „Krátký Spísek“ Rulíkův, Vkovi věnovaný, jehož titulní list
a první stránku předmluvy tu otiskuíi. Knížka má 32 stránky formátu
osmerkového (výška sloupců cca 13 cm, šířka 75). Ježto íe na obrázku
první stránka předmluvy dobře čitelna, otískuíi zde íeíí pokračování,
pokud je Vkovi věnována:
„Nemínímťgá o wassich spisých a zásluhách tuto hlásati. Aniž
gsem toho vmyslu znamenitých zásluh wassích rodičů, dědů,—pradědů
zde připomínali. Gedno proto, že gste těch znamenitých zásluh předků
wassích obraz žiwý. Druhe': swědčí wrchnost wasse duchowní y swětská,
že gste muž bohabogný, w vřadu swém příkladný a bedliwý. Ano
y wassí sausedé, pomezní a hraniční mužem včínným, pokogným, spra
wedliwým, bližního swého milowným Wás nazýwagí. Myslíte, že prawdy
nemám? A nebo že Wám pohlebugi? Nikoliw. Wyzneyte sám, a řek
něte mi: čí gest ten obraz, který na prsech swých nosýte? Neníli to
znamení patrné poctivosti a zásluh wassích, kterýmž gste byl obdařen
od Pána země Cýsaře Jozefa ll. r. 1786?*) Zapřete mi to můžeteli?
A kterak gste weliké milosti dossel v nyněgssího slaWně panugícýho
Mocnáře, neymil. Krále nasseho Frantisska ll.: a proč wěrností zname
nité král. město Plzeň práwem měsst'anstwa Wás obdařilo, mlčením
pomígím, nebo to wssecko gesstě 'w čerstwé paměti gest.
Tak se stáwá Příteli! Kdož o swá předsewzetí s Bohem radu
béře, poctiwě myslí, a swé powínnosti slussně koná, že býwá ssfastný,
a dobře se mu powede, byt pak někdy y wůle y mínění chybowalo.
Ale kdož se genom s'swětem radí, prawím, kdož saudu lidu wrtkawého,
nepokogného, zpurného poslauchá, nebude mu tak, byť se mu zdálo, že
se mu vsse dobře a ssfastně wede. Nediwte se tedy, že tento krátký
spisek, písse gá o stawu sedlském aneb woráčkém, ku poctiwosti wassí
wydáwám. Wasse poctiwost, dobrá powěst pohnula mnau k tomu, kte
ráž bude za neydražssí dédictwí dítkám, příbuzným wassím, z čehož
netoliko se těssím, ale také Wám srdečně toho přegi, a na Bohu žá
dám.“
Spisek svůj rozdělil Rulík na těchto 6 kapitol: „O poctiwosti
stawu sedlského, wlastně woráčkého. Kteří lidé aneb osoby w obcy
potřebné gsau. Staw sedlský neb woráčký gest ssťastný. Dalssí pokra-
čowání o ssťastném stawu sedlském. W čem pozůstáwá powínnost
stawu sedlského, aneb woráčkého. Kterak obec w dobrém a ssfastném
stawu ostáti může.“ Z konce druhé kapitoly vybírám drobnou vzpo
mínku na Laudona: „Slawný hrdina wogenský Laudon, kdykolíw na
svém panstwí w Čechách tak řečeném Bečwárky býwal, každodenní
*) Omyl. Záslužný peníz obdržel Vk r. 1789. Viz Pam. Il-2, str. 93.
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téměř práce geho byla w poli pracowati, a woráčům po ruce býti. Tak
řjkáwal sedlákům Laudon: „Když meč w posswě odpočjwá, a zbraň
mlčí; přjslussj stawu sedlskému se oddati a chleba dobýwatí; a wssak
přitom wlastnjho zysku nehledati.“
Str. 108, v pozn. 2. čti: Naxera.
Str. 109, pozn. 11. Po jméně nového inspektora v Černém Kostelci
dotázal se mi laskavě pan inž. Dr. Arm 1.1Balzar, kníž. liechtensteinský
lesmístr v Úvalech, ale ani v ústředním kníž. archivu v Bučovicích, ani
v archivu černokosteleckém (chovaném nyní ve státní správě tamního
školního statku lesního) nepodařilo se žádané jméno zjistiti-.
Str. 115, pozn. 13. Ignác Václav Steinbach, rodilý ze Staňkova
městyse, byl farářem v Staňkově od r. 1793. O jeho zavraždění napsal
jeho nástupce, farář Mikuláš janka, obšírnou zprávu. Vražda se stala
dne 24. listopadu 1808 kolem 12. hodiny noční. Lupíčů bylo 9, mezi
nimi i měšťan, mlynář a voják, skoro všichni z městyse Staňkova, kteří
se již před tím dvakrát o loupež pokoušeli, ale marně. Konečně zmíněné
noci vnikli oknem do prvního patra, zatarasíli nejprve dvéře kaplanky,
aby zamezili pomoc kaplanovu, & pak vrhli se do pokoje, kde spal farář,
jehož po hrozném zápase svázali, bili, škrtíli, až mu í vaz zlomili. Světlo,

právě vstala žena k plačícímu kojeňátku; její muž učinil poplach, ale
zatím lupiči utekli. Prozradila je však pohozena jimi na cestě lucerna,
nedávno opravovaná sklenářem, jenž poznal jejího majitele. Lupiči schy
táni, odvezeni ke krajskému soudu do Plzně, kde dlouho tvrdošíjně
zapírali, ač mnoho ran dostali, až se jejich vůdce přiznal dobrovolně,
„že prý zavražděného má pořáde před očima, že se ho nemůže zbavíti
a že jeho postava jej více trápí než všecky jejich rány.“ Všichni byli
odsouzeni k smrti kromě jednoho, jenž byl proti zabiti faráře; i ten
však zemřel ve vězení a z druhých ještě dva. jeden z lupičů z vězení
utekl, voják byl u svého pluku zastřelen a ostatní oběšeni. (Sdělil vd.
p. Frant. Hruška, dékan v Staňkově)
Str. 115, pozn. 14. V témž přetisku Kancionálu Šimona Lomnického
7 roku 1808 jest na konci knihy „Poznamenánj dlé žádosti některých
Pánů - Pánů Předplatitelů, gména y přjgměni“ (je jich celkem 34),
z nichž jsou z okolí Vkova: Z Kostelní Lhoty jiří Šafránek, josef
Kuchař, Václav Sládek, František Šafránek, Matěj Šafránek, Václav
Plačak (asi Plaček) a Václav Potměšil. Ze „Sadcký“: Václav Šauer.
Str. 116, pozn. 12. Druhou a třetí píseň Lomnického cituje tu Vk
nejasně. Dle „Zboru písní“ je druhá vlastně „Sedlské vítání osvíceného
knížete . . . Fridricha falckrabího z Rejnu, voleného krále čechského,
spolu s Lamentací o křivdách, které se mnohým chudým, vzlášt vesni
ckým lidem dály, — též s vinšem k štasnému jeho panování ]. P. 1619.“
Začíná verši: „Vítej, náš králi Frídriše, ve jménu Pána ježíše . . .“
Třetí písní myslí se „O příjezdu do Prahy téhož Fridricha a ko
runováni na království čechské“, jež začíná: „Král nebeský požehnej
nám krále nového . . .“
_Čtvrtá píseň „0 vítězství na Bílé Hoře . . .“ začíná slovy: „Po
slouchejte, mill páni, tohoto mého spívání . . .“ Vk si opsal písně ty r.
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1807 v Čes. Budějovicích z přepisu ]akuba Maria a do „Zboru písní“
je znovu zanesl, dílem rozmnožené a poznámkami doprovozené, r. 1809.
Str. 121, obrázek. Úhledný spisek Rybův (na nějž mne upozornil
p. prof. Jan Kubišta) mám ve výtisku strahovském, sign. F. P. N. 24.
Jest o 80 stránkách vyšší osmerky (výška sloupců cca 13 cm, šířka 7),
z nichž 2 připadají na předmluvu a poslední 4, nečíslované, na obsah,
seznam omylů tiskových a „Poznamenánj spisků, které ]. ]. Ryba až do
roku 1806 gak w muzyce, tak w liteře wydal.“ Po druhé vyšly „Pohřební
písně“ r. 1822 u Jos. Fetterlové v Praze. Pokračování písně Vkovi vě
nované (na snímku jest jen první sloka) zní takto:
„Prw pak, mogi sausedowé!
Než mne w hrob můg složjte,
Posledni mau radu slysste —
Daufám, že gi splníte.
Že w nj nenj žádný klam,
Před Bohem zde přjsahám.
Že wás Bůh zde k plauhu vrčil,
Wraucně zato děkugte! —
W bázni Božj s dobrau myslj

Sprawedliwě pracugte;
Neb kdo wěrně pracuge,
Tenf giž k nebi putuge.
Necht gste na poli, neb doma,
W sadu, w stágjch, na louce,
Wssudy Bohu djkv wzdeyte,
Dary Geho widauce!
K tomu napomjná wás
Každá trawka — každý klas.
Mocnářowo nařízení
Neyochotněg přigmeyte!
Co wám Geho rozkaz welj,
Wěrně, rádi koneyte!
Wězte: Že gest Země Pa'n
K ochraně wám s nebe dán.

Swého Pána: mistni Wrchnost
Gako děti milugte,
Gemu, gakž gste zawázáni,
Gako Otcy pracugte;
Když mu wěrnj budete,
Pomoc v Něg nagdete.
Auřednikům wyšssjm, nižssjm
Choweyte se poslussně;
Proti Nim nic nerepteyte,
Aniž mluwte neslussně:
Poddaného každý zdor
Pro něg, pro obec co mor.
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Pastýře pak Duchownjho
Slysste, co On radi wám;
Geh'o ctěte srdcem, vsty! —
Nawsstěwugte pilně chrám!
Tent' gest sskolau pro wás zde!
Tenť hřjch držj na vzdě.
Včiteli, kterýž .wassjm
Djtkám druhým otcem gest,
Wděčnj buďte, by moh těžký
Auřad swůg tim lépe west;
Přjtelem geg měgte wždy,
Nevtrhugte mu mzdy.

Strahov.
Obcowánj mezy sebau
Budiž sworné - bratrské!
Odstup od wás hadrowánj,
Klenj, rwanj nelidské!
Swatá swornost bytům rág,
Obcým to, co roljm mág.

Dětj swých nic nessperkugte,
Nemažte se s nimi nic;
Záhy hned gich !( prácy weďte,

K nábožnosti naneych!
Do sskoly ge vweďte,
W tom gich nezanedbeyte!
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Starssj nedopust'te w obcy
Seznat karban mládeži!
Karbanjka — nedopitu

Tresteyte gak náležj!
'K wystřjhánj sskodných wád
Držte w. obcy ostrý i'ád.

Nůže, milj sausedowé,
Bohu wás zde poraučjm —

Co wám radjm toho držte!
Po ničem ch netaužjm,
Nežby Bůh wždy s wámi byl,
Geg pak každý wěrně ctilll!
Str. 124, pozn. 13. Dosavadní fišmistr poděbradský Vojtěch Čech
stal se právě roku 1809 důchodním. Po něm téhož roku byl fišmistrem—
Bartel. (Sdělila pi. MUDR. Jarmila Hellichova v Poděbradech.) Zpráva
Vkova, že tišmistr odjel se zeměbranci jako jejich hejtman, týká se snad
spíše již nového ——
mladšího — fišmistra Bartla.
Str. 133, pozn. 12. Snad Karl von Rey, jenž byl však do rakouského

stavu hraběcího povýšen až roku 18ll. (Sdělil p. Dr. Ladislav jonáš)
Str. 133, pozn. 20. Ještě jedno, odlišné, vydání vyhlášky Karlovy
obdržel jsem ze Strahova. Jest rovněž na půlarchu,nadpis má: „Rozkaz
pro Armádu - prOSSlý we Wjdni dne 6tého Dubna 1809.“, začíná vě
tou: „Obrana wlasti nás wolá k nowým hrdinským skutkům -“ a na
konci podepsán jest „Arcyweywoda Karel - Generalissimus“. ] přes
své chyby svědčí tento překlad o tom, že vyšel z pera dobrého češti
náře, je samostatnější a výrazově bohatší nad překlad v Nov. Pro
srovnání, alespoň částečně, i z něho zde otiskuji druhý odstavec:
„Na wás mogj milj wogensstj kamarádi! oči wssech vtiskaných
národů hleděgj, genžto gesstě negaký smysl, k zachowánj gich národu
přjslussné cti a wlastnjho gměnj a zbožj w sobě pocytugj. Wy nemáte
tuto truchliwau čest s Francauzemi dělili, gim za nástroge vtiskowánj
giných národů slaužiti — Wy nesmjte, we wzdálených od nás této země
podnebjch bezkonečné wogny wésti, kteréž gen nenasycené a každau
dobrau zpráwu bořegjcý ctižádostiwost wymeysslj. — Wy wassj krew,
za cyzý zápletky a nábytky nemáte wylegwat. — Na wás onen hrozný
nářek nemá padnauti: Žet gste newinné národy, genžto wám nevbljžili,
wniwec vwedli, aby se cesta na zabitých vmrlčjch tělech statečných
wlasti hágitelů, k trůnu laupežně vchwácenému negakému střesstěnému
Cyzakowi otewřela! — Wás milj wogansstj kamarádj pěkněgssj los
a gemněgssj poWolánj očekáwá. Wraucý žádost wsech obýwatelů Europy,
po oswobozenjm od cyzýho otroctwj, k nassjm wlastenským korauhwěm
autočisstě hledagjc se vtjká — wasse budaucý wjtězstwj, gich okowů
ge sprostěgj — a wassj němečsstj bratřj, ačkolwěk teď gesstě nuceně
do nepřátelských řádů sestawenj, swé wyswobozenj, od wás bolestně
očekáwagj. Wy k sprawedliwému bogi se strogjte — syc bych gá před
wámi nestál a wás sám do pole a bitwy newedl.“ Čtverý soudobý pře
klad téhož. originálu jistě láká k podrobnějšímu srovnání a rozboru.
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Str. 142. pozn. 5. Čáslavská děkanská kniha pamětní je teprve
1 let 1840 a o starobylém procesí boleslavském v ní nic není. (Sdělil
'.vsd. p. vikář a děkan Alois Dostál.) Dle „Pamětní knihy škol čáslav
ských“ „1. 1715 město král. Čáslav začalo slavné procesí do Staré Bo
leslavě každoročně o svatodušních svátcích vésti na vyplnění slibů svých
'v čas moru r. 1713 a 1714, na poděkování Pánu Bohu za všelijaké mí
flosti udělené a jiných vyžádání. V roce 1764 v půl věku aneb 150letech ta

kové procesí s převelikou slávou a 3 tisíc lidua 12 duchovními osobami
obnovilo.“ (Sdělil p. Dr.Prant.Škrdle, profesor a městský archivář v Čásla
vi.) S daty Vkovýmí se tato zpráva neshoduje; nejspíše by se dalo vše
srovnati ze zápisů staroboleslavských (jsou-li tam zachovány), o nichž
viz 1 Vkovu zmínku zde na str. 142, těch jsem však zatím nedosáhl.
Písně pro čáslavské poutníky složené přepsal si Vk do „Zboru
rpísní“ čtyry. Ke každé z nich připojil jako úvodem chronogram, ale
“léta v nich nejsou vždy stejná s dobou v Pamětech uvedenou; buď
tedy byly písně složeny již dříve, nežli je Vk Čáslavským věnoval,
anebo, skládaje chronogramy až při opisu písní ve „Zboru“, zapomněl
již na správná léta jejich vzniku. Však ani ve „Zboru“ nezapisoval jich
podle let.
První je tam uvedena na str. 114 píseň, o níž tu v Pamětech
psáno roku 1810 na str. 197: „Po/„DraWeňl PrWňllCh MILoWnIkV
Obran BoLesLaWskeho . . . 1805“. Má 10 slok a první zní:
„Budiž pozdravená, svatá Lidmillo,
pros za nás, aby se Bohu líbilo
naše náboženství, naše pokání,
v smrtelné ouzkosti chraň od zoufání.“

Na stránce 147 má „Zbor“ píseň „MILo-ereCžnI

HLas CfI

Panně Marigí . . . 1803“, o které psal Vk v Pam. lV, str. 36 (zr. 1804).
Má 16 slok, z nichž první:
„K tobě, ó milostná.

sličná, krásná, ctnostná
Panenko Maria, přicházíme;
tebe v tomto chrámě
důstojně & slavně
v tvém zlatém obrázku nacházíme.
Vzhlédni na nás
přítomné zas
a slyš sjednocených upřímný hlas!“
Další ve „Zboru“ na str. 148 je „K Panně MarIj oD CžásLaW—
skICh PthnIIkVW NoWI SpIěW“ (tedy z roku 1807),jenž má 11slok
(první písmena v nich dávají větu: „SLOŽlL WAWAK“) a začíná takto:
„S velikou srdce vroucností
k tobě putujeme,
ve vší možné pobožnosti
tě chváliti chceme,
ó Rodičko bozská,
královno angelská,
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ó Maria, Paní naše
Staroboleslavská !“
Posléze čtvrtá píseň — o níž se tu Vk zmiňuje na str. 142 — je
ve „Zboru“ na str. 149 „PthnIkV CžásLaWskICh Ve StV LetteCh
MIILe pLessagICIj OhLas W Staré BoLesLaWI . . . 1808“. Má 13slok,
z nichž první zní:
„Tisíckrát tě pozdravujem,
královno nebeská,
vroucně ctíme a milujem,
Panno Boleslavská;
s velikou srdce vroucnosti
přicházíme k tvé milosti
tvoji milovníci,
čáslavští poutníci.“
Zatím jen tolik o těchto písních; dá-li Bůh, dojde na úplné jejich
vydání s celým „Zborem“ či aspoň větší části jeho.
Str. 145, obrázek. Na druhé straně obrazu (chovaného nyní ve
farním sále skramnickém) je latinský zápis vlastní rukou kanovníka
Petsche, jehož překlad tu uvádím : „Tento [Puchler] dal malovati obrazy
svůj a svých předchůdců a na věčnou památku k uchování ve skram
nické faře je odkazuje roku 1802 dne 12. května. To dosvědčuje, jenž
toto napsal, Ant. Prokop Petsch, kanovník vyšehradský, kdysi[?] Tova
ryšstva ježíšova, s panem odkazatelem bratrskou láskou nespojenější.“
Viz též dále v seznamu vyobrazení. Z předchůdců Puchlerových jsou
na faře obrazy farářů Mikulovského, Horníka a Zelenky. (Sdělili vd. p.
farář Karel Naxera a p. Josef Procházka.)
Str. 147, pozn. 8. Spisy „Akanthy do - Mitysa jakuba, farlářel
w Dřjnowě“, jsou v Indexu knih zapovězených tyto: „l. Asylum Piorum,
Traktátek skrowný o prawém Autočisstj Lidj pobožných . . . 1613. —
2. Catechesis verae Religionis Christanae: Katechysmus Náboženstwj
prawého Křestianského pro Djtky, w Praze 1619. w Krosně 1723. —
3. CVnae Theantropl MVnDo natl. Spis kratičký o Narozenj P. Krysta. —
4. Modlitby a Pjsně. — 5. Kázánj Pohřebnj nad P. P. Albrechtem Smi
řickým. 1614.“ Při tomto spisku je autor uveden jako „farář v Kramnici“,
t. j. ve Skramníku. Všecky knížky jsou formátu o'smerkového.
Str. 150, pozn. 6. Z knihy H. Fabriciusa „Požehnaná památka . . .
sv. Prokopa“ vybírám od str. 303 některé zprávy o svatoprokopské stu
dánce a lázních v Chotouni:
„jiná studýnka s.o Prokopa se v Chottounl spatřuje [jejíž původ
se připisuje sv. Prokopu ještě za jeho dětství, když chtěje matce vodu
přinésti, dotkl se proutkem země a z té vytryskl pramen,] . . . ta až pod
dnes [kniha sepsána r l764] ze čtýrhraného bílého kamení jest vykle
nutá, a na ní obraz sv. Prokopa vytesaný též z kamene bílého. O kte
rým se toto praví: Že jednoho času jistý nevážný sedlák vyjdouce
z hospody ožralý, klobouk svůj z potupy a pohanění na hlavu toho
svatýho obrazu kameného, jakoby jej k opatrování odevzdal, postavil,
a odešel. Po nejaké chvíli zase se navrátíc, klobouk (kterýžto se ne
vědomě stratil) nenalezše, jakožto hance a potupník s.o obrazu, jemu
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hlavu urazil, jakoby se nad tím sv. obrazem mstíti chtěl, že mu lipe
jeho klobouk nehlídal; potom pak zlém a nešlechetném skutku sv. Pro
kop neprodlival s pomstou u Boha vyžádanou toho zločince ožralého
trestati; neb ten nešlechetník, odejdouc, po malém čase nalezen jest
bez hlavy, *ale kdo jemu hlavu jeho zstrhl : věděti se až dosaváde
nemůže.
'

O též studnici chottounští obývatelové tuto správu dávají: když
nejaká suchota přijde, a dlouho neprší, že se všichni zběhnou, k vy
čištění jejimu v brzkým čase že tichý dešt' následuje. jakož i to při
pomínali: že to místo chotounský nikdá netrpělo hladu skrze zásluhy

svatého Prokopa.
V tyto léta Pán Prokop Dubenecký jakožto usedlý v dědictví s.o
Prokopa při té studýnce vystavěl pohodlné lázně, kterýchžto oučinek
dle libosti jedenkaždý ctitel—3.0Prokopa užíti může.“

Dále vypisuje autor zázračné působení vody z té studánky; z udá
lostí uvádím ty, jež byly z okolí: Okolo roku 1720 poděbradský du
chovní jan Stokl, když se mu voda ze studánky po dvakráte v červe
nou proměnila, poznal, že brzy zemře, což se stalo. Roku 1725 soused
Rudolf Tuček, v údech velmi neduživý, byl vodou tou náhle uzdraven.
Okolo roku 1726 byla při té vsi držena „Rectificationis Commissy“, při
které byl i rytíř Chlumčanský; stižen velikou podagrou, užil vody
svatoprokopské a hned cítil úlevu. Na poděkování přes 22 léta posílal
do kaple chotouňské po šesti pololibernich voskových svicích. Léta 1728
Alžběta, dvouletá dcerka souseda Václava Sixty z Chotouně, „která
skrze neopatrnost chůvy, když polívku pro ni vařila, znenadání nejaká
částka té vřelé polívky té dceři do očí vstříkla, tak že skrze dvě léta
nic neviděla; když ale rodičové její . . . své outočišlě k sv. Prokopu
jsou vzali, a s tou svato-Prokopskou vodou oči její promýli, též ke cti
toho velikého Divotvorce a Patrona českého s.o Prokopa mši svatou
čísti dali; hle! nenadále dceruška prohlídla, a od té doby na oči zdravá
se vynachází, a několikráte za rok na znamení vděčnosti do té vsi
Chotouně chodi, a Pánu Bohu v kapli předř[eč]ené děkuje, že prostřed
kem té vody skrze orodováni sv. Prokopa k předešlému zraku jest
přišla.“ Léta 1746 uzdravil se v Chotouni z nebezpečné palčivé zimnice
.pan Vojtěch Ostrovský, bývalý sirotčí brandýský, „kterýžto na poděko
vání obětní obraz malovaný k věčné památce do kaple svato-Prokopské
v Chottouni zavěsiti dal, který až posavád v té kapli se nachází.“
Str. 151, pozn. 5. V Chomuticich byl Josef Rousek od prosince
1807 kaplanem a po smrti faráře Josefa Bílého v prosinci 1808 admi
nistrátorem. V červnu 1809 přišel tam za faráře František Matějka,
jenž zemřel v lednu 1816. Po něm nastoupil jan Matějka. (Sdělil vsd_
Msgre; Frant. Melich, vikář a děkan v Chomuticich).
Str. 156, za pozn. 4. Dle sdělení vd. p. faráře Karla Naxery ve
:Skramníkách jméno Prokopa Dvořáka z Tatec v matrikách nepřichází,
Dvořákově jsou vesměs z Chotouně. Mohlo by se jednali o Prokopa
Dvořáka, syna Martina Dvořáka, výměnkáře v Chotouni, jenž byl oddán
s Annou, dcerou Jana Moce (Mootz), souseda v Chotouni, 31. ledna 1805—
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Str. 165, za poznámkou 4. Že by Přibík z Klenového (sám tehdy
člen strany táborské) Žižkovi oko vystřelil, jest Vkův omyl. Tamže vy
pusf slovo „příjmí“ a čti: „někdy jeden, jménem Přibík“ atd. Rovněž
pod čarou uprav poznámku 4. takto: „') Tehdy již hraběcí. R: Rábij.
. . . Familiae“ atd.
Str. 166, pozn. 13. Antonín Jakub Suchánek byl velmistrem od
r. 1755 do 1795.

Str. 171, v 7. řádce shora místo „buď, jako“ čti: buď, jak.
Str. 175, pozn. 6. V pamětní knize janovické zapsal si sám Zá
kora, že po kaplanských 4 letech ve Slušticích a 6 v Přistoupimi po
tvrzen byl na faru janovickou 4. dubna 1803. Deset dní nato (14. dubna)
tam přišel a téhož dne ráno vypukl v Janovicích oheň a strávil 21 dům.
Na faru skramnickou potvrzen byl dne 28. prosince 1809. (Sdělil vd. p.
Josef Smath, děkan v Uhlířských Janovicích.)
Ve farní pamětní knize skramnické zapsal Zákora verše, jimiž
ho uvítal Vk, uváděje k tomu latinsky: „Když jsem byl obdržel pre
sentaci od knížete [Liechtensteina], tu František Vavák milčický, muž
nade vše vážený, poslal mi tato chronographica:
'
ZAlíbiž se tvé lásce ovčinec náš —
KOřen spasení od Hor nesoucí jména —
RAtolest pokoje již jest rozprostřena —
ŽlW BVD — a sice
Ma Dost CžeCh, Co geg sVžVge,
však pokoj obveseluje.
lo Peán! — Vždy věrná škramnická ovce Frant.
Vavák.“
Str. 181, v poslední řádce tekstu vypusf slovo „dne“ a čti: „byl
r. 1769“ atd.

Str. 189, pozn. 5. Místo „str. 18“ čti: str. l$.
Str. 194, pozn. 7. Anna M. Sidonie hraběnka Kinská byla manželka
Antonína Isidora knížete z Lobkovic (mělnického), jenž r. 1808 velet
praporci zemské obrany, stal se plukovníkem a r. 1810 vystoupil z ar
mády; zemřel r. 1837. Alžběta hraběnka Pálfyová z Erdódu provdala
se za Jana hraběte Lažanského, pána na Manětíně a Rabensteinu, jenž
zemřel r. 1830 jako nejv. sudí český. (Sdělil p. Dr. Ladislav Jonáš.)
Str. 200, pozn. 14. O nešťastném požáru v Paříži je zpráva v Nov
čís. 29 z 21. července tato:
„Z Pařjže 3 čerwence. (Z Monytera) Předewčjrem cýs. rakau. wy

slanec, knjže starcenberg,

dal w swém palácu welíkau slawnost, při

kteréž G. G. M. M. cýsař & cýsařowna přjtomnj byli. Zahrada byla

oschena, a opery tanečnjcy, w rozličném krogu obywatelů rakauské
monarchye oblečenj, prowáděli tance swé, pak strog ohniwý hořel, ku
kteréžto slawnosti 1200 osob pozwáno bylo. Aby ale tak weliká spo
lečnost pospolu býti mohla, knjže starcenberg
dal dřewenný taneěnj
sál postawiti, kterýž wnitř krásným malowánjm, flogjřem, musseljnem
etc. ozdoben byl. Králowna Neapolská začala prwnj tancowat s knjžetem
Esterházý, a mjsto král Wlaský s pryncezkau Paulínau z starcen
bergku s manželkau starssjho bratra rakauského wyslance. Mimo nadánj
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zapálily se koltry a opony od woskowých swjček, cýs. komornjk, hrabě
Dumanoir, a někteřj oficýři chtěli oheň hasyti, kterýž ale w tom oka
mženj s welikau čerstwostj se rozssjřil. Na prwni pokřik spjchal cýsař
k cýsařowně, a wedl gi při prowázenj rakauského wysiance a giných
osob wysianctwj cýs. rakau. ze sálu, a wssickni přjtomnj následowali
gak kdo mohl w čerstwosti; rodičowé hledali děti a děti swých rodičů.
Králowna Neapolská padla, ale weliký wýwoda Wircpurský s swým
přitomným duchem retowal gi z bljž hořecýho ohně, králowna West
falská wywedená byla ze sálu od swého manžele krále a hraběte Me
ternicha, mjsto král a geho pani, nemohauce giž skrze sál gjti, poněwadž
weliký dolu wysecý schen hořel, & strop padali začal, měli to sstěstj,
že postranými dweřmi vssli. Asy 20 osob bylo ch neb méně poraněno,
ney[ne]bezpečněgi ale pryncezka z Layen, paní ruského konsula, pani
generálowa Tusard, a prefekta z lstrye. Ruský wysianec, knjže Kurakin,
měl to nesstěstj, že na schodech, genž gdau ze sálu do zahrady, a giž
hořeli, vpadl, 2 osoby rakau. wysianstwj, a 2 oficýři od gardy nesli ho
omdlewagjcýho pryč, trpj weliké bolesti, asy půl hodiny trwalo to
w prostranné a sylně oschené w zahradě podiwné diwadio; muži, panj,
dětj hledali a wolaii geden druhého, a při nalezeni obgjmali se. Cýsař
prowázel cýsařownu až do wozu, kterýž na elizeyských polj stál,a běžel

nazpět k knjžeti Swarcenbergovi. Kněžna Pauline : starcenbergu

byla

poslední z dám w sálu, držewssj swau mladau dceru w rukau; w tom
na malau dceru padlo hořjcýho kus dřewa, kdosy neznamý nesl gi do
zahrady, a matka následowala, ale w tlačenicy dceru ztratila, ona wolá
na ni s bolestným křikem, někteřj chtěli gi vpokogiti, ale nadarmo
nýbrž nucená od mateřské lásky, běžj zase do hořecýho sálu, a za
celau noc nebyla k nalezení, gegj manžel, knjže _lozeif starcenberg
hledal gi wssudy. Mezy tjm oheň byl vhasen, a palác pana wysiance
obhágen; ráno nalezlo se w spáleném Sál-l tělo zohyzděné, a doktor

Gall poznal, že gest tělo pryncezky Pauliny z starcenberga;ona

byla

dcera wýwody Ahrenberga, matka 8 děti žiwých a na 4 měsýc těhotná,
panj gak pro swau sljčnost tak y milowáni hodné powahy wážená, bo
lest gegiho manžela gest newyprawitedlná. Cýsařský rakau. wysianec
y geho osobné wysianstwj w tom nesstěstj činili wssecko, čehož gen
od přjtomnosti gich ducha očekáwati se mohlo, obzwlásstě Francauzowé
panu wyslancy magi co děkowati, že cýsaře & cýsařownu w takowém
nepomyssleném nebezpečenstwj, gsa on s celau swau familij w nebez
pečenstwj, až do wozu prowázel. Cýsař nessel spat, nýbrž často se
dotazowal na pryncezku Paulinu, ráno dossia ho ta zpráwa o smutném
osudu této dámy, kterauž w obzwlásstnj vctiwosti měl. G. M. cýsařowna
při tom vkazowaia na sobě pokognau mysl, až když ráno vslyssela
o smrti pryncezky Pauliny, splakala.“
Z čis. 30. z 28. července: „Odtud 8. čerwence. Wčera odpoledne
tělo kněžny Pauliny z starcenberga při slawném pohřebním průwodu,
gegž znamenitěgssj osoby s odkrytau hlawau následowali,nesseno bylo
do kostela swatého Rocha, a zde w gedné kapli tak dlauho pozůstane,

až na gedno knjžetcy panstwj starcenberské

w Čechách odwezeno

bude; množstwj lidj při tomto smutném p)hřebném průwodu se nalezalo,
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a wssickni přjtomnj bolesti welikau byli pogmutj,kterauž gim ten nes
st'astný osud této znamenité kněžny způsobil.“
Str. 201, pozn. 2. Uhořelá kněžna Pavlína byla dcera Ludvíka
Engelberta vévody z Arenberka, rovněž neštěstím postiženého, že po
střelen na honbě do očí oslepl; zemřel r. 1820. Vk mluvě o generálovi
myslil snad jeho otce, vévodu Karla M. Raimunda, posléze polního mar
šálka rakouského, majitele českého pěšího pluku st. čís. 21 (viz Pam.
l-l, str. 11), jenž zemřel r. 1778. Za knížete Josefa Schwarzenberka,
hlavu rodu toho v Čechách, vdala se Pavlina r. 1794 a měli 8 dítek.
Nejstarší z nich byla M. Eleonora, manželka Alfreda knížete Windisch
grátze, jež byla nešťastnou náhodou zastřelena v Praze při známé re
voluční bouři r. 1848. Nejmladší byl syn Bedřich, při smrti matčině

teprve jednoroční,a to byl potomní kardinál a arcibiskup pražský blahé
paměti. Princezna Pavlina, za níž matka obětovala život, provdala se
za Eduarda knížete ze Schónburg-Hartensteinu. Po její brzké smrti
(r. 1821) oženil se týž s její mladší sestrou Ludvikou Eleonorovou, jež
byla při smrti matčině sedmiletá.

Seznam vyobrazení.
]. (Str. 9.) Titulni list Vavákova rukopisu páté knihy Paměti.
Výška listů v knize 21.4, šířka 17.1 cm. Zde v tisku je to str. 1.
2. (Str. 13.) Půlzlatnlk. Pětígroš. Náčrtek Vavákův na str. [14].
Původní šířka 17 cm.
3. (Str. 17.) Vavákúv rukopis s kresbou Andělské Hory. V origi
nálu je to str. (281, zde v tisku 22. Rozměry jako u čísla 1.
4. (Str. 25.) Karlovy Vary r. 1801. Úvodní příloha z knihy „Karls

bad und die umliegende Gegend zum Unterricht und Vergniigung fůr
Fremde und Kurgáste beschrieben von Hubert v.Harrer. . . . Prag 1801
in Comission Karl. Earth.“ Ze Strahova, sign. B. V. V. 43. Podpis ry
tiny: „]os. Peter del. - Koch sc. - 1. Der Hirschensteinfels. 2. Die
Sprudelquelle. 3. Miihlbadgebáude. - _Karlsbad. - 4. Der Sch'ossbrunn.
5. Der Stadtthurm. 6. Der Tóplfluss.“ Výška 11.5, šířka 24.5 cm.
5. (Str. 33.) Zámek Ostrov r. 1808. Kolorovaná rytina z Wolfových
Abbildungen. Ze Strahova. Podpis: „Schlackenwerth - A. Pucherna del.
et sculpsit 1808. - Prag bey F. K. Wolf 1811.“ Výška 14.3, šířka 20.1 cm.
6. (Str. 41.) Husaři. Z Národní a universitní knihovny, čís. 2133.

Podpis: „N-37. - K: K: Oesterreichische Husaren. - Prag bei W.
Hoffmann.“ Celý list, vysoký 18.4, široký 27 cm, má tři řady, každá 6
postav; zde otištěny jen první 2 postavy ze všech 3 řad (jsou tedy asi

v původní velikosti.)
7. (Str. 49.) Svatý Prokop podle obrazu sázavského. Z Národní
a universitní knihovny, čís. 3856. Podpis: „H. Prokop. - Selig ist der
Mann, der die Versuchung mit Geduld iíbertrágt, denn nach dem er
wird geprůft seyn, - wird er die Krone des Lebens erhalten. Jacob. l. 12.
- N-l7. - Prag bei W. Hoffmann.“ Výška 23.7, šířka 18.2 cm. Rytina
je pestře (i zlatem) kolorována, barvy lakovány.
8. (Str. 54.) Kometa. Vavákův náčrtek na str. ]71], původní velikost.
9. (Str. 57.9 Karlovy Vary: Mlýnské a nové zřldlo. Kolorovaná ry
tina 2 Národní a universitní knihovny, čís. 3552. Podpis: „Das M'úhlbad
und der Neubrunn in Carlsbad. - Vue de Můhlbad et de la Source
neuve a Carlsbad. - Postl sc. - Prag bei Franz Zimmer & Sohn.“ Výška
29, šířka 41.5 cm.

10. (Str. GS.) Vojáci francouzští (granátnik, mušketýr, myslivec
jizdní myslivec). Barevná příloha v knize „Neueste Lánder- und Včlker
kunde. Ein geographisches Lesebuch fůr alle Stánde. Zweiter Band.
Frankreich. Mit Charten und Kupfern. Prag 1808 in der Diesbachischen
Buchhandlung.“ Na rytině: „Franz'ósisches Militair. - Grenadier. Mus
Pamětl Vavákovy V.
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quetaire. Jáger. Chasseur a Cheval.“ Ze Strahova, staré čís. 3816.Výška
29, šířka 35 cm.

11. (Str. 73.) Pražský hrad od Prašného mostu. Z Národní a uni
versitní knihovny, čís. 925. Kolorovaná rytina s podpisem: „Die Schloss
kirche. St. Veit mit dem Spanis. Saal u. der Staubbriicke - gegen Mittag. 
Gustav ad nat. del. - ]. Berka sc. - Verlegt bey Franz Zimmer & Sohn
in Prag.“ Výška 11.3, šířka 16.6 cm.
12. (Str. 81.) Ruští vojáci (mušketýr, granátník, kyrysnik, donský
kozák). Ze Strahova, staré čís. 3517, z téhož díla jako zde číslo 10,
„Dritter Band. Russiand.“ Kolorovaná rytina s podpisem: „Russisch
kaiserl. Militar. - Musquetier. Grenadier. Curasier. Donischer Kosack.“
Výška 17.5, šířka 28.5 cm. _

13. (Str. 89.) Staroměstské náměstí. (S Mariánským sloupem a kaš
nou Krocínovou.) Z Národní a universitní knihovny, čis. 924. Koloro
vaná rytina s podpisem: „Die Theinkirche mit dem Fiirst. Kinskischen
Palais - auf dem Altstadter Ring gegen Mitternacht. - Gustav ad nat.
del. - ]. Berka sc. - Verlegt bey F. Zimmer & Sohn. Kunsth. in Prag.“
Výška 11, šířka 16.4 cm.
14. (Str. 97.) Němečku'v a Fryčajúv spis o Vavákovi. (Titulní listy

a ukázka tekstu.) Viz v dodatcích, str. 212.
15. (Str. 105.) Vavákovt věnovaný spisek Rulikův. (Titulní list a první
stránka předmluvy.) Viz v dodatcích, str. 214.
16. (Str. ll3.) Dělostřelci. Z Národní a universitní knihovny, čís.
13970. Podpis: „Prag bei V. Lhotsky.“ Výška 11.5, šířka 34 cm.
17.(Str. 121.)Rybova píseň Vavákovivěnovaná. (Titulní list a stránka
tekstu.) Viz v dodatcích, str. 216.
18. (Str. 129.) Bitva u Aspern (vitězství arcikníže/e Karla) 21. a 22.
května 1809. Kolo.ovaná rytina ze Strahova. Nadpis: „Metkwiirdige
und blutige Schlacht zwischen der k. k. Oestereichischen und k. Franzó
sischen Armee, bei Aspern und Esslingen am - 21. und 22. May. 1809.“
Výška 15.5, šířka 25.3 cm.

19. (Str. 137.) Kutná Hora. Z Nrodní a universitní knihovny
Podpis: „Die kónigl. Stadt Kuttenberg. —]. Venuto del. - G. Dóbler
sc. - Prag bei G. Dóbler.“ Výška 15.5, šířka 22.5 cm.
20. (Str. 143.) Erb Leopolda Puchlera. Náčrtek Vavákův na str.
[195] v původní velikosti.
21. (Str. 144.) Kanovnický křížek Duchlerúv. Náčrtek Vavákův na
str. [196] v původní velikosti.

22. (Str. l45.) Čestný kanovník František Duchler, farář skram
nícký. Olejový obraz na faře skramnické ve starém černém rámu. Ve
likost samotného obrazu (včetně 5 podpisem pod ním): výška 91, šířka
72 cm. Fotografii originálu pro zinkografií laskavě mi vyhotovil pan
Josef Procházka, úředník banky Slavie v Praze. Pod podobiznou jsou
na bílém poli olejovou černí napsána jeho životopisná data a v pravo
dole podepsán malíř obrazu: „Johann Brosch pinxit Prag 1802.“ O Pet
schově zápise na zadní straně viz v dodatcích, str. 220.
23. (Str. 153.) Černínský palác a Loreta. Kolorovaná rytina 2 Na..
rodní a universitní knihovny, čis. 929. Podpis: „Das Czerninische Palais
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und St. Loretto gegen Morgen. - Gustav desc. - Gr. p. ]. Berka. - Verlegt
bey Franz Zimmer & Sohn in Prag.“ Výška ll, šířka 16.2 cm.
24. (Str. 161.) Bitva u Wagramu (vítězství Napoleonova) 5. a 6.
července 1809. Kolorovaná rytina ze Strahova. Podpis: „Schlacht bei
Deutsch Wagram am 5.ten und 6.ten Julij 1809. - Wien bei E. K.“ Výška
16.5, šířka 31 cm.

25. (Str. 169.) Vojenská hudba (první část). 2 Národní a universitní
knihovny, čís. 13998. Bez podpisu. Výška figurek 9 až 12.5 cm, šířka
celku 19.5 cm.

26. (Str. 177.) Papež Pius VII. Ze Strahova. Podpis se znakem:
„Pio VII. Pont. Mas. - Dedicato al merito Impareggiabile di- Sua Ecce
lenza il Sig„ - D. Domenico Grillo, - Duca di Mondragone, di Monte
Rotondo, e - dell' Anguillara, Marchese di Trevignano, Gran - de di
Spagna di prima Classe, Magnate d' - Ungherla, Cav.re dell insigne
Ord.ne di S. Gennaro &c &c. - da Giuseppe - Nave. ,- ln Roma presso
il Sud.o nel suo Negozio di Stampe e Libri al Corso. - Bernardino
Nocchi dipin. al vivo. - Domenico Cunego incise. 1801.“ Výška 41,
šířka 29.5 cm.

27. (Str. 185.) Vojenská hudba (jiná část). Z Národní a universitní
knihovny, čís. 13996. Ostatní jako u čísla 25.
28. (Str. 193.) První čeští „Robinsoni“. (Str. 44.) Viz o nich V D0
datcích na str. 208.

29. (Str. 201.) Pavlina kněžna Schwarzenberková. Ze Strahova.
Mědirytina z roku 1797 s podpisem a znakem: „F. Oelenhainz pinx. 
Pauline - Fůrstinn - zu Schwarzenberg - gebohrne - Herzoginn von
Arenberg. - Junker scripsit.“ Výška oválu 16.5, šířka 14 cm.
30. (Str. 209.) Kaple Bolestné P. Marie v Sadské (část stavebního
plánu). Před lety jsem kr upil u starožitníka mezi jinými věcmi i2 půl
archy s původními kolorovanými nákresy sadského stavitele Jana Václ.
Smutného pro stavbu zmíněné kaple, o níž viz Pam. l-l, str. 61 a 132-4.
Znázorňuií půdorys, dva průřezy, příční a boční, a zevnějšek; tento zde
otiskuji. Původní výška 26 a šířka 18 cm. Podpis: „_loannes W. Smutnj
- delineavit 1771.“ Na druhém listě (s půdorysem a příčním řezem) je
podpis obšírnější: „Joannes Wenceslaus Smutnj Baumaister delineavit
1771 - Abriisz Na KaPly Wsadsky ubožy Wody Pod (titz) Marie Panny
Bolestne.“
V předmluvě (tištěné naposledy):
31. Pohled na Praha z Wimmrových sadů. Z Národní a universitní
knihovny, čís. 8759. Aquatinta, výška 16, šířka 25.2 cm. Podpis: „An
sicht der Stadt Prag aus der Wimmerischen Anlage. - A Pucherna del.
et sc.“

Přehled obsahu.
(Aby přehled přiliš nevzrostl, vynechávám zde zahraniční drobné
a hlavně válečné zprávy vypsané z novin, jichž je tu tentokráte nad
míru a jsou většinou pro celek Pamětí přiliš odlehlé a často i nespo
lehlivé.)

Roku 1807.
Vkova předmluva o Pamětech, ].
Obec Chotouň koupila kapli sv. Prokopa, 5. — Do Milčic noví
vojáci (pluk Vogelsang), 5. — Vk o válečných zprávách v novinách;
radí užívati mapy, 7. — Veliká bitva u Eylau, 8, 12. — Prof. Meissner
zemřel, 10. — Svatojosefské přání Pingasovi, 10. — Nové cejchování
všech zlatých a stříbrných předmětů, ll; prodlouženo, 15. — Dovolená
vojákům, 12. — Nové peníze po 15 a 30 kr., 12. — Císařovna Maria
Teresia zemřela; její rodina, 13. — Vyšehradský děkan Maršálek ze
mřel, 14. — Množství chroustů, 18.—KošciuszkovPaříži, 19. — Vkova
cesta do Ostrova k synovi Ivanovi: Veze tam 2 vnuky, 19; popisuje
místa na cestě od Prahy, zvláště Andělskou Horu, 20-2; Karlovy Vary,
město, lázně, 23-7; Dalvice; o dceři Beierweckově provdané za majora
Dalvice, 28; Ostrov (Schlackenwerth),'město, hrobka, zámek a zahrada,
panství, 29-35; odtud 2 stromy nejv. purkrabímu, 35. — Dobytí Gdán
ska, 35. — Žně; úhory na liechtensteinských panstvích osety, 37. —
Požár v Dolní Chvátlině, 37. — Zemětřesení v Lisaboně, 37. — Boje
Srbů s Turky, 37. — Schůzka císařů Napoleona a Alexandra v Tylži'
38-40; podminky míru, 42-43. — Bibliotekář Ungar zemřel; Vkův známý,
39. — Vzpoura janičářů v Cařihradě, Selim llI. svržen, Mustafa IV. na
stolen, 40. ——Napoleon v Drážďanech (jako Prokop Holý v Basilei),
42.—- Prudká parna; málo ženců, 43. — U Milčic vojenská cvičení,
43. — U Milčic vojenská cvičení, 43. — Krameriusovo a Korcovo vy
dání „Robinsona“, 44. — Duchovní v Kostelní Lhotě a Vrbici, 44. —
Vystřídání vojáků v Milčicích; u Kolína polní cvičení, 45, 47.— Polské
statky generálům Napoleonovým, 46. — Evropa: rozloha, obyvatelstvo,
příjmy, 48. — V Paříži sjezd o náboženských a státních reformách, též
o Židech, 50. — Výpisky z Historického kalendáře ke dni 8. září, 51. 
Množství myši, 51. — Od Kolína (str. 45) vrátili se vojáci, 52. — Arci
kníže Karel na přehlídce vojska, 52. Direktor Šimek ze Sv. Hyppolita
piše Vkovi, 52. — Platnost starých sedmnáctníků a sedmíků omezena,
53. — Zemřel ruský generál Michelson, 53. — Francouzové dosud
v Prusku, 53, 54. — Kometa, 53. — V Sasku více svobody katolíkům,
54. — U Milčic 2 vojáci pro krádež šlehání pruty, 55. — Nová reforma
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trhová v Praze; stesky sedláků, 55-61. — Oheň ve Vykáni, 61. —Vno—
vých kalendářích nejsou trhy, jež budou prý omezeny; odsudek kalen
dářů nových, chvála starých, 61. — Frant. F. Procházka bibliotekářem
universitní knihovny v Praze; známý Vkův, 61. — Půlnoční mše sv.
zrušena; její vznik; posměch nekatolíků, 62-6. — Vojáci v Milčicích;
nový podpluk0vník, 63.

Rok 1808.
Výpisky z Histor. kalendáře (i odjinud) ke dni 1. ledna, 67; o Ži
dech, 68. — Potupa městské rady v Sadské, 68. — Vynález výroby
cukru 2 vinných hroznů, 69. — Drahota zámořského zboži, protože an
glické lodi nemohou do evropských přístavů ; druhá příčina drahoty: banko
cedule v cizině bez ceny a zde ozlaté a stříbrné mince nouze; dvacítníky
dostanou jen úředníci a vojáci a od těch je skoupí Židé, 69. — Škvo
rec městysem a dostal trhy; tamní kostel, 70. — V Praze utonuli na
Vltavě 3 studenti, 7l. — Kolínský vrchni Hoffmann zemřel, pohřeb
v Poděbradech; o rodině jircháře Jehe v Poděbradech, 71-2. — Vojáci
v Milčicích: podplukovník Málek do Vídně; oddavky adjutanta Schauppa
s Monikou Skalickou; její rodina, 72-4. — Nové bankocedule 15 a 100
zlatové, 74. — Hudby v hospodách dovoleny jen do 10 hodin v noci,
toulky mládeže zapovězeny; 75. — Deputace českých stavů blahopřála
ve Vídni k císařskému sňatku, 75. — Vražda hocha ze Židovic, 76. —
Svatojosefské přání Pingasovi a sirotčímu Soudnému, 76-9. — Oheň
v Chotouni, 79. ——
Vypsání držitelů dvoraa(kapie) svatoprokopského za
dvě stě let, 79-92. — Poklady patriarchálního chrámu v Lisaboně, 92
3. — Angličané zajímají rakouské lodi, proto kupecké věci drahé, 93. —
Šavle Tamerlanova a Nadirova darem Napoleonovi od perského šacha,
93. — Francouzové dosud v Prusku (str. 53-4), 93. — Veliké mrazy
(verše), drahota obilí; nebyl však hlad, žebráci chléb prodávali, 93-5. —
Hájek a Paprocký o velké zimě r. 1258, 95. — Výměnkář Kratochvíle
z Vrbčan zemřel náhle v Hořátvi, 96. — Zemřel ;švédský král Kristián
VII., 96. — Zemřel Václav Kramerius; Vkův známý, 96-8. — Novinky
z listu Vkovi ze Sv. Hyppolita (str. 52), 99. — Plaňanský děkan Skři
vánek zemřel: Vkův známý, 99. — Ke konci dubna po prvé teplý čas;
mnoho myší, 99-l00. — 0 sv. Janě v Praze množství poutníků, 100.—
Poutní slavnost skramnická; jen staří kněží, mladších nedostatek, 100.-
Mladí lidé na domácí vojenské cvičení (zeměbrana), 100-1. — Slavnost
v Invalidovně na oslavu císařova sňatku, 101-3. — Pád meteorů u Sto
nařova, 103. — Vk u syna Vojtěcha v Bystřici; hrad Leštno, 103-4. —
Patent o zemské obraně; cvičení, 104-5. — Silné odvody k vojsku,
104. ——
Vývoz obilí ze země zapovězen, 105. — 0 sv. Prokopu v Cho
touni množství lidu; posvěcen nový kříž, 106. — V papežských zemích
neobyčejné úkazy v ovzduší, 106. — V Písku 3 lidé bleskem zabiti,
106. — Vzbouření lidu v Přerově při prvním losování odvedenců
k zemské obraně; v Poděbradech vše prošlo klidně, 106-8. — Papež
odmítá válčiti, 108. — Vzbouření proti Turkům v Řecku, 108. — U Mil
čic veliká bouřka, 109. — Cvičení zeměbranců v okolí Milčic, 109. —
Na liechtensteinských panstvích (str. 37) ještě stojí obilí, 110. — Pád
meteorů u Stratova, 110; komise tam; Vk poslal kousek Pingasovi,
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111. — Nová bouře v Cařihradě (str. 40): Selim Ill. zabit, Mustafa lV.
svržen, Mahmud ll. nastolen, llO. — V Sadské první cvičení země
branců, 110. — V Plaňanech děkanství; nový děkan, lll. —_ Dražší
pivo, 111. Uherský sném rozmnožil „vojsko, 112. — Sjezd panovníků
v Erfurtu, 112. — Velkovezír pořádá “janičáry, 112. — Velká bouře
mořská v Terstu, 112. — V Sadské nový kaplan, 112. — Rozvrh magacínu
na rok 1809, 114. — Švenda poslal Vkovi své kázání při slavnosti dě
kanství v Mnichovicích, 114. — Vkův syn Vojtěch cestním komisařem,
114. — Z „Učené Čechye“ o biskupu Rychlovském (& Kindermannovi),
114. — Kněžický fořt zákeřně postřelen,' ! 15. — Loupež v kostele dou
dlebském, 115. — V Horšově Týně farář zavražděn. — Nově vyšel
Kancionál Šimona Lomnického; Vk v Ševětíně; 4 historické písně Lom
nického, ll5-6. — Chebsko vtěleno do pražské arcidiecése, 117.

Rok 1809.
Ovesný magacín z Milčic do Lysé, 119. — Francouzi dobyli Mad
ridu, 119. — Popis rakouské monarchie, 119. — Velkovezír podlehl ja
ničárům (str. 112), 119-20. — Odmítnutý list sultánův ve Vídni, 120. —
Povýšení do řádu Leopoldova, 120-2. — Nové platy kněžstva ve Špa
nělsku, 122. — Popis monarchie pruské, 122. — Síla armády francouz—
ské a spojenců, 123. -- Napoleon ve Spanělích, l23.— Spotřeba potravin
a topiva ve Vídni za rok 1808, 123. — Přesun pluků; též přes Milčice,
123-5. — Pruský král do Petrohradu, .124. — Zeměbranci z Poděbrad
ska do josefova, 124. — Odvod koní do jičína ; nocleh granátníků,
124. — Pochod dalších pluků, 125. — Český sněm pro vojenské potřeby,
125. — Mír mezi Anglií a Tureckem, 125. — List arciknížete Karla zvoucí
zeměbrance do pluků; špatně chápán; horlení Vkovo, 125-6. — Popis
Etny; sopky v Evropě, 126. — Zemřel nejmladší syn císařův, 126. — Ve
liký požár v chrámu Božího hrobu v jerusalemě; Krištof Harant a jeho
„Putování“, 126-7. Pochod vojska (modří husaři), 127. — Odvod volů
k vojsku z Milčic a z celé země; jejich utrpení, 127-8. — Odvod sena,
ovsa z Milčic, 128. — Odvody zeměbranců k řadovému vojsku, k mysliv
cům, k legii Karlově, 128. — Pochod vojska přes Milčice, 130. — Mnoho
zeměbranců jde k legii Karlově, kde dostanou šaty a peníze, 130. —
Z Milčic peníze za spachtovaný magacín, 130. — Compostela; pouti k sv.
jakubu, 131. — Popis Ruska, 131. — Vk o svátku Nanebevstoupení Páně,
131. — Pověst o rozložení vojska v Čechách, 131. — Zeměbranci odtáhli
z josefova (str. 124); veselý příběh, 131-2. — Nová vojenská opatření
stavů uherských, 132. — Sbírka na zeměbrance ve Vídni; čeští stavové
jim přidělují pozemky a j., 132-3. — Karlovo ohlášení pro armádu o nové
válce, 133-5; Vk dostal 2 výtisky, 136. — Proklamace císařova, 136-8.—'
Změny na trůně švédském, 138. — Rakouské vojsko do Bavor, 138. —
Pobožnosti za vítězství a mír, 138. — Hessenský kurlirst verbuje vo

jáky v Praze; v Bavořích již bitvy; zeměbranci z Prahy tam; nejv.
purkrabí k armádě, 139. — Vozy a koně do Prahy; silnice plné vozů,
139. — Skramnická pout, 139. — Z Kouřimska fůry do jindř. Hradce ;

armáda celá nyní v Čechách; 2 Poděbradska koně do jičína a Pardu
bic; i Vkovi vzata klisna, 139. — Císařův obšírný manifest o vojně,
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139. — Ve vsi Pátku požár, 140. — 0 sv. Janě nebylo poutníků, 140.—

'Veliká sucha; stálé transporty, l40.— Oslava vítězství u Aspern, 140.—
Z Histor. kalendáře o velikém meteoru, 140. — O bitvě u Aspern;
Francouzi u Prešpurku, 141. — Návrat některých for z bojiště; zeť
Vkův tam, 141. — Množstvl poutníků svatoprokopských v Sázavě, 141. —
Čáslavské procesí do St. Boleslavě; pamět o něm; Vkovy písně pro ně,
141-2. — Císař v Praze (?), 143. — Zemřel skramnický farář kanovník
Puchler; jeho životopis; hrob ,jeho předka v Kutné Hoře, Vk okreslij
znak; pohřeb; staré náhrobky a krypta na hřbitově skramnickém, Vkova
snaha o záchranu jich, 143-6. ——
Posloupnost p. p. farářů škramnických,
146-9. — V Milčicích a v okolí i dále veliké krupobití, 149. ——O zru
šeném klášteře sázavském; poslední mniši; prodej statků, 149-50. — —_

O dvou krvavých bitvách u Vídně zmatené zprávy; Vk' nechce je za
pisovati, 151-2. — Napoleon odňal papeži všecky jeho krajiny a vykázal
mu plat, 151. — Noví kaplani ve Skramníku; vrbický farář do Chomu
tic; kostely sv. Diviše Areop, 151-2. — Popis a osudy bývalého státu
papežského, 152-3. — V Berlíně kometa, 154. — Dobytek nemocen,
154. — Těžkosti s vracejícími se vojáky, 154. — Papež v Grenoblu;
nová vláda v Římě, 154. — Arcikníže Ferdinand v Praze, 154.— Stesk
do válečných svízelů; nedostatek potahů k polní prácí, 155. — Zemřel
arcivévoda Karel Ambrož, arcibiskup; v Praze slavné exekvie, 155. —
V Hořelicích svěcení 4 kněží, 155. — V jičíně veliký oheň, 156. —
Vkovi vnuci přijeli z Ostrova domů na prázdniny, 156. — Větší drahota
plodin i ovoce, 156. ——Ves Dřevčice vyhořela, 157. — Poloha obojího

vojska; císař v Budíně; nejv. purkrabí v Litomyšli; náspy u Prahy
a Brandýsa; brzy přestaly; mír ujednán, 157. — Tří vnuci Vkovi odjeli
do Ostrova učit se německy, 158. — Po ujednaném míru odejel Na
poleon z Vídně; tam se ruší francouzské zákopy; v Tyrolsku dosud boj,
158. — Klatba na uchvatitele papežského státu, 158. — Oslava míru
v Sadské; v Praze, 158-9. — Napoleon do Paříže; císař v městě Dotis;
do Prahy opět pravidelná pošta z Vídně, 159. Učení vlaštině v Praze,
159. — Generální pardon pro sběhy, 159, 68. — Podmínky míru, 159-64.
——Císař děkuje vojsku a slibuje odměny; výklad jména Dotis, 164. —
Návrat pluků do mírových sídel; rod z Klenové, 165. — Panstvo na
honě v Kersku, 166. — Francouzi odešli, 166. — Zemřel křižovnický

velmistr Zeidier, 166. — Obdarovaní vojáci, 166-7. — Papež nynívSa
voně, 167. — Koperníkova slavnost v Toruni, 167. — Ranění Francou
zové v Brně mají býti dobře ošetření, 167. — Francouzové rozbořili
hradby Rábu, 168. — Napoleon o svém poměru k církví, 168. — Kníže
Schwarzenberg, vyslanec u francouzského dvora, slavně vítán, 168. —
Odpustky pro pomocníky umirajících, 168. — Oslava korunovace Na
poleonovy v Paříži; podivné zvolání vyslance v Římě, 169. — Návrat
vojska přes Milčice, zvlášť myslivců, též vyhojených vojáků ze špitálů,
169-70.

Rok 1810.
Novoroční verše o vojně, 171. — Zlé cesty, těžkosti s potahy; ná
silnosti vojáků, zvlášť myslivců; někde se sedláci bránili; Vk sám ne
spravedlivě udeřen, 172-3. — Podruzi k přípřežím pro dělostřelce,
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173. — Rozvod Napoleonův, 174. — Pravý výpis všech platů obce mil
čické za rok 1809, 174-5. ——Ve Skramníku

nový farář, 175. — V Di

višovicich 5 chlapců utonulo, 176. — Příjmy císařovny ]osefiny po roz
vodu, 176. — Nařízen odvod zlata a stříbra na úhradu válečných vy
dání; sběrny, 176. — Dar císařovnin chudým, 176. — Evangelické bo
hoslužby v Praze i pro helvetskou konfesi, 178. — Proroctví nekatolíků
o současných poměrech, 178-9. — Horká nemoc se rozmáhala, mnoho
lidí mřelo, 179. — Vkův syn Václav ve Velence zemřel; jeho rodina,
179. — Vesuv opět soptí ; vykopávky v Pompeji, 180. — Zemětřesen
v Uhrách, též ve Vídni, 180. — Ukořistěné rakouské peníze do Paříže,
180. — Rulíkova „Historie turecká“ při Nov, 180. —Vrbický farář náhle
zemřel, 180. — Zemětřesení v Budějovicích a jinde, 181. — Zlaté a stří—

brné předměty odvésti i z kostelů a modliteben (str. 176); radost
nekatolíků, 181. -— Zemřela manželka Vkova syna Martina; hrob ve
Skramniku, 181. — Svatojosefské přání Pingasovi, 182-3. — Sňatek
Napoleonův s Marií Ludvikou, popis obřadů a slavností 183-9; Vkův
chronogram 189-90. —Stálé pochody vojska; násilnosti vůči lidu, 190.—
Náhrobek sv. jana Nep. zachráněn od zabrání. 191. — Císař a císa
řovna v Praze: Množství poutníků; osvětlení města; císařova cesta
Prahou, nadšeni lidu; úvaha Vkova; císař u sv. Víta, spolu zpíval; po
božnost na mostě; slavné bály, nové dvorní dámy; císařovna u ostatků
sv. Jana Nep.; poručení o zachování stříbrného náhrobku světcova;
císař u slepých dětí; na Střeleckém ostrově; odjezd z Prahy, 191-5. —
Řezno sekularisováno, 195. — Zákaz spisu „Ranní posel“, 195.—Tabák
dražší; tresty za neopatrné kouření, 195. — Prodej kávy ztížen,195.—
Verše o počasí a úrodě, 196. — Množství housenek, 196. — Poutní slav
nost skramnická, 196. — Mnoho poutí a procesí do Staré Boleslavě,
na Svatou Horu; i staré pražské procesí obnoveno, 196-7. — Čáslavské
procesí (str.——14l-2);čáslavský děkan a j. u Vka; biskup Rychlovský
Vkovi vzkázal pozdrav; nová píseň Vkova, 197. — Nový probošt ve St.
Boleslavi; Vk tam, popis zvonů, 198. — Císařovna do Karlových Varů
a Teplic, 197-8. -- Císařova cesta přes Beroun, Příbram, Sv. Horu, Pisek,
Budějovice, Stříbrné Hutě do Rakous, 197-8. — U Paříže chycena veliká
ryba, 198.— Sucho; pohroma housenkami (str. 196), jichž bylo pět druhů,
199. — Množství poutníků v Sázavě, Vk snad prý tam naposledy, 199.
— Opět mnoho procesí ve Staré Boleslavi, 199. — Oheň v Toušeni, 199.
— „Veselé &smutné hody v Paříži“: Hrozný oheň při slavnosti u knížete
Schwarzenberka; uhořela i kněžna Pavlina Schwarzenberková; její rod,
umění, její pohřeb, 200-2. -— Závěr Vkův o Pamětech, 202. — Přípisky
0 místech a obyvatelstvu Čech; o anglickém králi ]indřichovi Vlll.
Rukopisná vložky v páté knize Paměti, 203.
Popis rukopisu téže knihy, 203-4.
Dodatky a opravy, 205-24.
Seznam vyobrazeni, 225—7.
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