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( úřadu popravců a konšelů krajských jednáno posud nejdůkladněji p. drem H. Jirečkem
v jeho spise „Základy zemského zřízení v koruně král, Českého za Karla IV.“ (str. 167 a násl.)
a od p. archiváře Brandla v jeho Glossarium v článcích Poprava, Popravce, Psanec a Kmet.
Dle zpráv v obou těchto spisech o úřadu popravcí sebraných a výkladů k nim připojených, jakož
dle povšechného tehdejšího stavu právního a politického v zemi koruny České může se tvrditi,
že úřad popravcův vznikl, když ústava župní za své bráti začala, když úřady župní neměly
již tolik moci, aby právu a bezpečnosti zjednaly průchodu. I jmenovávány pak králem osoby
v každém kraji, jimž se starati bylo o věci k tomu náležející. Bývaly to osoby nejvíce stavu
panského, později pak jedna osoba ze stávu panského a druhá ze stavu rytířského. R. 1351,
dne 22. srpna dána listy královskými poprava i některým městům královským. Nám v příčině
té jsou známy listy krále Václava, dané Malé straně Pražské, Mělníku, Kolínu, Litoměřicům,
Plzni a Lounu.

Úloha popravců byla hleděti k udržení veřejného pořádku a právní bezpečnosti, honiti
zhoubce zemské, v čem jim dle nařízení z 5. ledna 1405 měl nápomocným býti každý, kdoby
k tomu od nich byl vyzván; od nich vyžadována svědectví v některých záležitostech právních,
ukládány jim výkony všelijakých potřeb zemských, oni měli účastenství při vybírání berní a p.

Páni z Rožmberka (aspoň pan Jošt z Rožmberka) byli popravci v kraji Plzenském
a nepochybujeme, ač se nám o tom nezachovalo žádné listiny, že jim náležela i poprava
v kraji Bechýnském, jehož se nejvíce naše kniha popravčí týče, z níž poněkud lépe aspoň co
správy trestní, ústav popravcův krajských seznati možno. -Mimo to má kniha ta velkou důle
žitost i co stará památka soudní jazyka i co pramen historický, z něhož si důkladnější
názory o některých poměrech jižních Čech za doby války husitské učiniti lze, než jak to
dosud bylo možno.

Vzácná tato památka písemnictví českého, která se tu poprvé u veřejnost podává,
chová se v historickém oddělení archivu třeboňského pod číslem 49. a skládá se z 48 listů
papírových, z nichž první následující nápis z 16. století má: „Léta pánie 1390 a okolo těch
let za kralování Vácslava IV“ v Čechách pan Jindřich z Rožmberka, jsa jedním kmetem krajským
a trestatelem škůdců zemských, v této knize poznamenané osoby dle jich seznání na trápení
z světa zprovoditi poručil.“ Písař ještě pozdější přetrhl slovo „trestatelem“ a napsal „soudce“.
Druhý list jest zcela prázdný a na konci knihy jest asi 8 listů vyříznuto. Kodex jest v tuhých,
dřevěných deskách vázán, které koží potaženy a na rozích kováním a u prostřed sponou
k zavírání opatřeny jsou. Na přední desce napsáno toutéž rukou jako na listu prvním: „Vy
znání zločineuov“ a pod tím „i z těch muože se lecos k historii vyhledati“.



Písmo, v celku dosti čitelné a bedlivé, pochází od rozličných písařů. Vyznání zlo
čincův, jdoucí od r. 1389—1409 a 1420—1429, nebyla však přísným pořádkem chronologickým
zapisována, nýbrž často pozdejší výslechy vepsány bez ohledu na čas tu, kdež právě místo
bylo. Tak položeno Pravenie Mutinovo z r. 1406 na konec folia 9. hned po slovech „upra
venie za kostelem“, kdežto ostatní výslechové z toho roku se fol. 21“ a 22 čtou; proto po
ložili jsme v našem vydání oba zápisky po sobě. Nejinak má se i s tím, což fol. 12“ stojí,
a což též později na místo prázdné napsáno; neboť písmo folia 12 i 13 prozrazuje jednoho
písaře. Vyznání Chmelovo r. 1423 odděleno v originále zápisky folia 40 a 40“ ve dví a po
známkou na foliu 39 verte duo folia a in folio 41 habeantur ante duo folia presentium
naznačen pravý pořádek; pokynutí tomuto vyhověli jsme sestavením celého vyznání Chmelova.
Někdy nechána větší neb menší čásť listu prázdna.

Bližších udání o založení popravčí knihy není. Dle našeho zdání dály se výslechy
zločincův před místním neb vrchnostenským úřadém tu, kdež právě ten který lupič do rukou
spravedlnosti upadl, a odtud učiněna obšírná zpráva o jeho přestupcích pánům z Rožmberka.
Z této relace dostala se pak tato vyznání po vykonání ortele do naší knihy, do níž se též
psanci, veřejně pronásledovaní, zanášeli. Z toho dalo by se pak vysvětliti, že vyznání nejdou
přísně chronologicky po sobě a že ku př. r. 1391 čteme: Ozěp zloděj, jenžto oběšen v Při
benicích atd.



Všelikací * psanci Dětřichem purkrabí z Vlašimě k Uotradovi popravci z Vítanovic
psaní léta tisícieho třístého osmdesátého devátého od narozenie božieho.

It. Mařík Kabasta, mlynář v Mladonicích, Václav Pivoluštěk, pacholek Uhróv v Po
povicích, Pešík kovář z Tomic, Ondráček, ježto nynie sťat v Česticích, vybili mlýn poč
Načeracem. Petr žák v Jankově jest příjemce. Beneš z Štrhařov s Pivoluštkem na pustém
Vrbětíně vzeli vuoz se dvěma koňoma. Holík Kristofóv syn z Čirovic, pak Janek Hanspiléi

jemu sukni a plášť. Diviš Děrana vyznal na Svatomíra z Záhořie, že jsů vzeli šestero dobytke
krádežem. Jan krajčí v Bystřici, jako sédí ve páně domu, prodával sukno Vidimovo; a tú
jest Diviš vyznal. Také ten Diviš vyznal jest, že Lech pacholek jest jeho byl a jest zloděj
Také ten Diviš vyznal jest ná Václava řečeného Pivoluštěk, na pacholka Vidimova, že jes
zloděj. Ten Diviš vyznal jest na Vidimu, že jest zloděj. Ten Diviš vyznal jest na Václav:
ze Mlýnóv, že jest zloděj. Vidima dal jest sukni Ščírovi z Bedřichovic; to Diviš pravil jest
Ten Diviš pravil jest, že Vidima jměl jest sukno u Hlávky z Jiezvin, jakož jest byl u Netolic
pobral. - Ten Diviš pravil jest, že Svatomír a Janák jměli jsú stav u Hotíka z Medny. Te
Diviš pravil jest, že Rinhard a Václav, služebníci Hrabišovi, jsú zloději. Ondřej? z Jablan«
lúpil jest s Vidimů a s Divišem. Kuneš z Skalice, Beneš Pírek z Vilštaina lúpili jsů s Vidimi
a s Divišem.

V Přibenicich.

Václav Pivoluštěk, syn Matějóv z Bedřichovic, jakož jest v Přibenicích mučen, pravi
jest, že jest s Vidimů a s Václavem ze Mlýnóv jednomu člověku z Hořepníku vzal dva koně
ryzieho a plesnivého; jeden ryzí jsú prodali v Moravě a druhý vrátili. Také pravil jest, ží
s Vidimú a s Divišem a s Matějem pacholkem jeho u Pieska pět postavóv sukna jsú vzeli
Také ti jistí u Benešova jednomu kupci vzeli jsú dvě kopě grošóv, a na mnohých miesteci
jsú lúpili. Také pravil jest, že s Benešem z Borovného podlé Vlašimě a s Peškem kovářen
z Bystřice, s Ondráškem, Hojíkem, s Bedřichem a s Kochem z Postupic s krčmářem u Za
hrádky lúpili jsú a u Čechtic, a jměli jsú stav u Zdeněčka v Čechticích, a ten jest dobři
věděl o jich lúpežích. Také pravil jest, že jest s Peškem kovářem na Vrbětíně mezi Jankoven
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a mezi Benešovem oblúpil jednoho sedláka. Také pravil jest, že Oškrd, ježto jmá otčíma a
matku ve mlýně podlé Postupic, jest zloděj. Také pravil jest, že žák z Jankova bylť jest
jich přijimač.

Mařík Hájek pravil jest, že Kubec z Jiřima vedl jest jeho na jednoho sedláka tu do
Jiřima, a pravil jest, že Hlaváč z Mladonic, Klas z Novévsi a Beba z Holkovic jsú tovařišie
Bedřichovi a jsů zloději. Také pravil jest, že Rosík Pikna jest zloděj. Také pravil jest, že
Vintieř z Jankova jest přijimač. Také pravil jest, že mlynář z Novévsi jest přijimač.

Petr Žák z Jankova na mučení pravil jest, že jest přijal od Ondráška a od Vlka
sukni, meč a kabát,a věda, že jsúůukradli, a užíval jest jich, než meč ten jest zasě navrátil,
než za jiný meč. Ten * Petr pravil jest, že Vintieř a Oldra Maršíka z Benešova podlé Jan
kova olúpili jsú a vzeli jemu dvě kopě a kolikos gřošóv. Ten Petr pravil jest, že Pešek
kovář jměl jest u něho stav a lúpili jsú s Vlkem a s Ondráškem a' nesli k němu meč, kabát
a sukni, a Mareš pilař, ježto má ženu v Vožici, byl jest s nimi. Ten Petr pravil jest, že Velík,
ježto umie pískati nafloitnu a rád bývá v Prčici, jest zloděj a jměl jest stav u něho. Ten
Petr pravil jest, že Pivoluštěk a kovář podlé Jankova vzeli jsú jednomu kramáři koně a ti koni
stáli jsú u Bedřicha z Popovic a u muže Jany z Popovic. Ten Petr praví, že Vintieř s Jiřím
a Kubec z Jankova vybili jsú sedláka Zdicha z Jiřim a přitom jsú byli Petr kovéř (sic) podlé
Karmberka, Vlk, Mareš pilař z Vožice, Oldra z Hlivin, Filip Ondráček, jakož jest sťat v Vožici,
a Vintieř ten jest jim k tomu výboji pojičil samostřielu a jměli jsú u něho stav. Ten Petr pravil
jest, že Vintieř z Jankova, Šnorek z Pěčína a Crha ukradli jsú krávu panu Benešovi z Jankova
a tu jsů zabili u Šnorka v Pěčíně v pivnici. Ten Petr pravil jest, že Mařík krčmář z Popovic
že jest u Vidimy ženský plášť bielý za padesát grošóv a věda, že jest ukradený. Ten Petr
pravil. jest, že Maříček, syn Janóv z Popovic, přišel k něiu a vzal jest od něho pecen chleb
a jest také zloděj. Ten Petr pravil jest, že Maříček řečený Sponka ze Hvozlic jměl jest
u něho stay s dřévepsanými tovařiši a kradl jest a jměl tři miesta, podlé Jankova jedno,
podlé Želichovic druhé a podlé Popovic třetie, a jmievali jsú stavy v Popovicích u krčmářóv
u Maříka, u Blažka a u Jeníka. Také jměli jsú stav v Chotišanech u Duvalda krčmáře.
Ten Petr pravil jest, že Hlaváč z Mladonic kradl jest s nimi a jměli jsú stav u něho.

Petr * Žák na mučení Otradovi jest pravil najprv bez mučenie na své svědomie, že
Vintieř a Filip z Jankova ti jsú vším vinni, což jest na mučení pravil.

Gubec řečený Honče na mučení pravil jest, že jest pojičil samostřiela Maršovi pilařovi
z Vožice, než že jest nevěděl, by on byl zlý člověk; a ten Kubec jest bydlem z Jiřimě.

Jan Zúl, páně Myškóv syn z Uostředka, Beneš, Vidima, Václav řečený Dielo, holomek
někdy páně Ondřejóv, Václav páně Přisňákóvholomek z Kozmic, ti všickni na silniciech berú
i vzeli jsú jednomu měštěnínu z Vitoraze sukno podlé Leštna.

Jan mlynář pod Pácovem pravil jest, že s Jenkem Žákem z Pošné a s Holíkem vybili
jsú mlýn v Božejově, a co jsú tuvzali, to jsú všecko strávili u Petra v Pošnej u krčmáře,
ježto u Strašína bydlí v Libkověvodě. Tén Jan pravil jest, že "Hendl tesař jednooký, ježto
podlé Pacova bydlí, prodal jest jim železa ze mlýna vybitá. Ten Jan pravil jest, žeBláha
kostečník z Pacova a Pecha z Vožice; jakož spolu rybníkyděláta, a Kozlík zČeských Těchonic,
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Mikšík řečený Krajsa z Libkovavoda vzeli jsú jednej chudě ženě plátno, ana jde do Pelhři
mova na trh, a prodavše je v Pacově i dali toho diel Johancovi. Ten Jan praví, že Holík a
Jeněk Žák prvepsaný s ním vybili jsá mlýn podlé Konipasu a to všecko,, což jsú tu vzeli,
u Peška prvepsaného jsú protrávili v Pošnej. Ten Jan pravil jest, že Vavřinec mlynář pode
vsí Prosěč přijal jest od Holíka a od tovařišóv jeho dva šlapy a bruě a učinil sobě z těch
brní pancieř v Jihlavě. Ten Jan pravil jest, že Bláha kostečník dal jednomu člověku, tesařovi
z Pošné, za dielo dva kožichy, ale on jest nevěděl, kde jest on vzal. Ten Jan pravil jest, že
Kříž Znezvěčil z Pošné, při některém sváru byv, i vzal jest jednomučlověku šlap a nevrátil

jest. Ten Jan pravil jest, že Pešek řečený Zubiel z Zahrádky dal jest radu Johancovi radu
i tovařišóm jeho, aby zabili Damiana, purkrabi s Hrádku. Ten Jan pravil jest, že Bláha,
Kozlík a Pecha z Vožic ukradli jsú kuoň v Črnovicích a prodali jej v Pelhřimově Ondrákovi
sedláku z Kobylé podlé Prašivé. Ten“ Jan pravil jest, že Bláha s tovařistvem svým, ukradše
jeden kuoň i provedše jej k jeho mlýnu, ten potom prodali v Pelhřimově některému -sedláku
z Krepelova podlé Rynarce. Ten Jan pravil jest, že Michal syn Němcóv z Útěchovic, Kozlík
odtadž, Mixík Krajsa z Libkovavoda vzeli šest koní podlé Jihlavy i prodali je v Načeraci
i jinde na jiných trziech a Johanec jměl jest ve všem diel. Ten Jan pravil jest, že Bláha
kostečník a někaký Martin ukradli jsú někaký ženský plášť zelený a sukni blankytnů, v tu
dobu byvše u Johance, i. prodali plášť Petrově krčmářově ženě z Libkovyvody, z kteréhožto
pláště udělala jest sobě sukni, a sukni prodali jsá Maršovi kováři z Moravče podlé Nové
Cierkve. Ten Jan pravil jest, že Janek z Velikého Jiezva podlé Hor kúpil kuoň u Bláhy za

pět a za padesát grošóv, a věda, že jest ukraden. A tyto všecky věci pravil jest bez mučenie.
Šach pravil jest, že Tas se dvěma pacholkoma, s Šachem Těžkoš a s Linhartem,

s Vlkem, s Němečkem, s Mikulášem, s Zigmundem a s jiným svým tovařistvem podlé Svitavy

vzeličtrnadcete koní; tu,sé jsta dostala dva koně Tasovi, tu jest jeden prodal za sedmdesát
grošóv v Štěpanově, a druhý jest sobě zachoval, Ten Sach pravil jest, že podlé Hulic Tas,
Vlk a Linhard vzeli kuoň z rádla jednomu sedláku a stavili jsú sě u Jimrama s tiem koněm,
a on jest o tom dobře věděl. Ten Sach pravil: jest, že Vlk a Linhard s pacholkem vzeli
Janovi z Búšova šest kop a dvadceti grošóv a kuoň za tři kopy a meč podlé Črněvic v lese.
Ten Sach pravil jest, že jsú poslali pacholka Linhartova k Tasovi, aby přijel do Křivsúdova
a vzal oddiel svuoj. Ten Šach pravil jest, že VIk a Linhard s Tasem u Slavošova čtyři koně
Jsú vzeli. Ten “ Sach pravil jest, že s ním Tas, Vlk a Linhard jednomu půtníku u Jisteb
nice osm kop jsú vzeli. Ten Sach pravil jest, že mezi Štěpanovem a Vlašimí s ním Tas
Štěpánek, Mikulášek a Jimram z Javorníka, Beneš z Zuberštaina, oblúpivše jednoho súkenníka
z Štěpanova, jej zabili. Ten Sach pravil jest, že s ním Tas, Linhard, Vlk, Mikuláš a Stěpán
vzeli jsú dva koně a prodali je v Jamvičkách (sic) u Šimona, a Šimon ten jest věděl, že jsú
zloději. Ten Sach pravil jest, že s ním Tas a Jimram mnoho kořenie jsú vzeli a tu u Jimrama
dělili jsú sě o ně. Tas ten jest svině pokrad, i hnal je do Krut.

Jich stavy: u Jimrama v Javorníku, u Ludvíka ve Zhoři, u Tasa v Borovště, u Šimona
u Zahrádky v Jamvičkách, v Stráži za Počátkami; ti všichni jsú stavy u nich jměM.

Š fol. 5. — * fol, 5',
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Léta ac. devadesátého prvnieho.

Přibík Šibal pravil jest, že Maršík bratr páně Hynkóv z Velimovic, Plmule Zadákóv
z Bohova s Hlinkú z Šešitic “ kradli jsú. Ten Přibík pravil jest, že ten Maršík meč Mackovi
tesařovi jest ukradl a.ten jest pod pláštěm ven vynesl. Ten Přibík pravil jest, že Martin
řečený Sýkora z Šešitic dva náradlníky i s rádly v noci ukradl na poli a dal Mikulášovi
Livec řečenému, a ten jest přijal, a věda, že jest ukradl. Ten Přibík pravil jest, že Hron
řečník a Martin Sýkora puol mandlíka ovsa Markvartovi z Radic a len pod Jiříkovcem v noci
ukradli jsú; to jest sobě Hron zachoval. Ten Přibík ukradl jest Hodkovi v Jivém v noci
puol mandlíka ovsa. Ten Přibík pravil jest, že Zúlík, rataj Žepkóv, a Sýkora Mikulášovi řeče
nému Livec přinášeli jsú krádeže a ten dával jest jim za to sýry i radil jest jim, aby oves
kradúce i nosili k němu. Také “ pravil jest, že Vachut s synem svýma Vávra, všickni z Jivie,
S ním sukni žensků jsú ukradli, kterúžto sukni Vojek z Sedlce do Prahy jest vezl a vzal od
nich deset grošóv oddielu, a jemu Přibíkovi dostalo sě jest z toho deset grošóv. Také pravil
jest, že Vachut a Jan syn jeho a Vávra třidceti sýróv Křížovi v Čiešťovicích jsú ukradli. Také
pravil jest, že Vojslav z Končan a Martin Sýkora s ním čtyři mandlíky ovsa Adamovi z Šešitic
v noci jsú ukradli a k Vojslavovi.nesli a těm jest mátě jeho dala za to sýry. Také pravil
jest, že Vachut ukradl jest meč koželuhovi v Miličíně a ten jest prodal Vitanovi zeti svému
do Prčice za deset grošóv. Také pravil jest, že jsů stav jměli u Vojslava, u Mikuláše Livce
a u Vachuta. Také pravil jest, že Volfan a Vachuťts synem svým sukni a plášť Holubově
ženě jsú ukradli a jemu sě jest dostalo z toho patnádcete grošóv. Také pravil jest, že
Vachut a Jan syn jeho s ním desatero kur u Markvarta v Radicích jsú pokradli. Také pravil
jest, že Blahut z Jiříkovic, sestřenec Vachutóv, s nimi jměl jest diel a při jich krádežích byl
jest. Také pravil jest, že Pešek řečenýKrychl z Durdic s nimi kradl jest. Také pravil jest,
že Pešek řečený Kus z Prčice a Pešek Krychl s ním jeden buoch masa jsú ukradli a mezi
sě rozdělili. Také pravil jest, že ta dva a Zedranec čtyři„čebrysuché řiepy u Buksy u Prčice
jsú ukradli. Také pravil jest, že ta dva a Maršík z Neveklova s ním čtyřidceti kur panie
Hychně v Hermanicích ukradli jsú a tý kury Mařík v Praze jest prodal a z toho dostalo sě
jest jemu pět grošóv. Také pravil jest, že Ratajík z Radic, Maršík a Sýkora s ním Doma
slavovi tu v Radicích dvě břemeni cibule ukradli jsú. Také pravil jest, že Maršík řečený
Ratajík a Sýkora mák na poli jsú ukradli. Také“ pravil jest, že Zúlík, rataj Žepkóv, Ra

tajíky. Sýkora jednej vdově Žabákově jedno vědro ryb ukradli jsú s ním i spolu zžedli.*“
Také pravil jest, že Hron radil jest jim, aby kradli, a přijal jest od nich čtyři mandlíky ovsa
a někdyjim dal na propití čtyři a někdy tři groše. Také pravil jest, že Jan z Štírova, Ra
tajík, Zúlík, Ješek syn Vachutóv z Neščedic s ním třidceti loket plátna jsú ukradli a prodali
v Miličíně. Také pravil jest, že Kus, Zedranec, Krychl s ním červená sukni a šerý plášť
ženský v Újezdci ukradli jsú a sukni prodali jsú za třimezeietma.grošóv, a z toho jsú sě jemu
dostali jedenádcete grošóv. Také pravil jest, že Vojeek, bratr Zedrancóv, Petr Kus a Petr
Krychl s ním jednu trábu plátna v Sedlčanech ukradli jsú a z toho každému dostalo sě jest
pět grošóv.«eTaké pravil jest; že Vachut a Jan syn jeho v Búšově troje škorně jsú ukradli a

7 V orig. Sesiticze, Segsiticze, Siessiticze. — * £f.6. — * fol. 6. — ** T. j. snědli v. Jungman. slov.
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v Jistebnici za sedmnádcet grošóv jsú prodali. Také pravil jest, že Vanček, rataj Liškóv,
jmieval jest je u sebe a věda, že jsú zloději, a na ně pil a jedl.

V tom sě jest Telec seznal, že ukradl ženě Zóřeně plášť ženský i zastavil v Bene
-šově. Opět ukradl jest Mikulášovi z Březie kuoň i prodal v Příbrami. Opět s Maříkem
hudcem a s Michalem ukradl tři voly. Také vzal ženě Zvíkovic plášť. Také pravil, že
Šebkóv syn Ondřej z Stražovic ** spálil Přibíkovi Stajiči stohy senné. Také právil jest, že
Michalec s tovařiši vzěli jsú dva koně podlé Mnichovic. Také že Přibík z Neveklova ukradl
Janovi odtadž kuoň. Také že Šlap z Benešova jim špehoval všecko i prodával všecko, což
jsú jemu přinesli a dal jim penieze.

V Přibenicích.

„„Ozěpzloděj, ježto jest oběšen v Přibenicích, pravil jest, že s Matějem řečeným
Zajieček z Huorky pět ovec Alšovi v Dražicích ukradli jsá a Mikeš syn Hanušóv řečníkóv
z Dražic podal jim jest těch ovec s chléva. Také pravil jest, že pastucha z Meziřiečie tři
ovce z stáda Vavřincovi sedlákovi ukrad, jest vydal jim. Také !* pravil jest Ozěp, že jest
ty ovce prodal Štanderovi masařovi a jinému druhémumasaři v Milevště a Šandera tent
jest věděl, že jsú kradené. Také pravil, že s Matějem prvepsaným v Jistebnici tři čebry žita
Malovci jest ukradl. Také tu v Jistebnici z mastných krámóv maso jsú kradli, a to jest
jim vydával Tuzen masař řečený z Týna.

Léta devadesátého čtvrtého.

Václav pastýř z Kašovic, syn Mixóv, tesař z Předbořic, jsa mučen v Jistebnici před
Jindřichem purkrabí a Řešetem rychtářem, pravil jest, že jest ukradl v Hórce sukni a pás
s tobolků Matějovi synovi Mixovu, a S tiem jest jat. Také pravil jest, že s Petrem s pa
stýřem z Kašovic a s Pětrem synem Vojslavovým odtadž ukradl jest dva čebry žita a jednu
hus Mamákovi tu z Kašovic. Také pravil jest, že s Petrem Vojslavovým synem ukradl jest
Kuklíkovi z Libořovic kabát (ocreas et togam) **, škorně a kytli a prohrál jest to v vosmi
nádcete groších, a to jest vyplatil od něho Kluot krčmář z Údim, a Staněk súsed jeho řekl
jest jemu: Tento kabát tenť jest někde ukraden. K tomu jest Kluot odpověděl: Budiž,
třebali ukraden.

Mikšo syn Hanušóv z Dražic pravil jest, že s Uozěpem a s Matějem z Huorky
řečeným Zajieček pět ovec v Dražicích jest ukradl Alšovi.| Viece pravil jest, že S nimi a

s Jiříkem a s Ješkem z Borotína a s jedniem pastýřem řečeným Holec osmnádcete ovec
Ctiborovi panoši ze Lhoty jsů ukradli a prodali Šandeře a Němečkovi masařóm do Milevska,
a tak že jsú věděli, že jsú ty ovce ukradli; a ty ovce hnány jsúů do domu Šanderova, a
o ty penieze dělili jsú sč v Kostelci. Také pravil jest, že s Kristanem z Bernhartic, jakož
jest v Bechynioběšen, kuoň Velíkovi z Druhoniček jest ukradl, a ten jest Kristan prodal.
Také pravil jest, že Hodáček z Bernartic byl jest tovařiš Kristanóv. Také pravil jest, že

s Svatúšem, jakož jest umřel, a s Mackem, ježto za Vožicí bydlí, pokradl sýry Velíkovi
ve Druhoničku (sic). Také pravil jest, že Petr sladovník z Dražic ukradl jest meč a rukavice

I V orig. Stragsouicze. — *ž fol. 7, — ** Slova v závorce jsou v originale přetržena.
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Hudějovi odtadž. Také pravil jest, že jest s někakým Prokopem ukradl plášť a sukni Bal
kovi v Dražicích. Také pravil jest, že jemu a Ozěpovia Matějovi z Huorky pastýř z Mezi
řiečie vydal jest tři ovce z stáda. Také pravil jest; že jest v Dražicích byl ukradl jednu
hus -a Petře jedno břiemě cibule.

Léta devadesátého čtvrtého.

Petr z Petřína jest pravil, když jest rubáše a jiné klakoly kradl, tu jest žena Oldři
chova z Dynova ty věci jemu uracovala a prodávala.

Václav z Črnovic, jakož v Engelantě jest oběšen, když jest rubáše a jiné hadry
kradl, to jest jemu také ta Oldřichová uracovala a prodávala a když jest byl dva pláště
v Deštném ukradl, ta mu jest Rýsek v Veselí prodal a za to jest od něho vzal čtyři groše

na propití. Také jest Šeplachovi mnoho rúcha pokradl, a to všecko rúcha u Jakoba v Roj
šíně jest choval,

Léta devadesátého pátého. V Miličíně.

Kněch v Miličíně na mukách jest pravil, že jest s Soxem z Kůúta v Ratiboři jeden
kuoň ukradl jednomu sedláku. Také pravil jest, že jest s Šindelem jednoho člověka ve vsi
Vřesec zamordoval a z toho dostala jsta jemu sě dvě kopě grošóv. Také pravil jest, že
jest s Deborem z Pobíbuk vozatajovi jednomu jeden kuoň vzal a uratil. Také pravil jest,
což jest kur okolo Pohnánie ve vsech pokradl, ty jest v Pohnání u krčmáře strávil, jemužto
řiekají Kolář, a ten jest od něho přijímal, a o jeho krádeži dobře věděl. Také '* pravil jest,
že jest kolikos kokotóv ukrad i nesl a dal je Kuně Polánce; také s Vilémem řečeným Rúno
sétky ptačie farářovi v Hrobiech jest ukradl. Také že jsú jemu jeho páni z Polánky přiká
zali, aby faráře z Pohnánie zabil, by byl které slovo proti nim na kázaní řekl. Také ukradl
jest kuoň Janovi Hrabi podlé Budějovic a ten jest od něho Dížek kúpil a věda, že jest jej
ukradl, za devět kop grošóv. Také pravil jest, že s Adamem řečeným Němec šest koní jest
ukradl a prodal jest je té z Polánky. Také pravil jest, že s Voldřichem z Moravy, u ně
hožto jest byl, vždy jest ukradl, což jest mohl; také že jest v Praze lebku ukradl.

Léta devadesátého šestého. V Krumlově.

Henzl zloděj z Eršláku na mukách jest pravil, že jest buoch masa v Myšlanech ukradl.
Také pravil jest, že Chemnater a Henzl zeť jeho, Bavorčicóv, v noci koně jsú pokradli na
klášterském zboží z Vyšňového brodu. Také pravil jest, že Šturm z Dúdleb a Bláha a
Václav, pacholci Benešovi Macútovi z Eršláku, tři krávy mlynářovi pod Myšlany jsú ukradli
a z těch jedna kráva jest vzata v moc Macůtovu a jiné jsů zabili.

Václav pacholek Macútóv pravil jest, když jsú jemu chtěli oči vyvrci, že s Buddá
s vozatajem z Důdleb brali jsú přikázáním Macútovým v noci dobytek mlynářovi a Pnav (sic).

V Přibenicích.

H«k kněz v Přibenicích, jsa u vězení, pravil jest před Buškem Jindřichem a před
Maršíkem, že Jakub Adamóv syn z%Přiedolé přivedl jest dva koně plavý. a ryzý a ta jest

14 £ 8.
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ukradl v Svinech Petro(vi) řečenému Krepl; jeden jest prodal v Praže za LXX gr. a druhý
v Milevště za LXXX gr.

Jeden pacholek, ježto jest v Třeboni pánu svému mnohé věci ukradl i spustil sě se
zdi po provaze, ten jest na mukách pravik Také ** pravil jest, že Ješek kovář zeDvorce, do
Třeboně přišed a dóm sobě kúpiv, od něho krádeže přijímal a s ním chodě .do sladoven i
kradli maso.bochové, hrách a sýry a k němu do domu nosili.

Také i jiní pravie na toho kováře, že umie ryby v rybníciech loviti.
Mikuláš, Uhléř řečený, z Přiedolé na mukáchpravil jest, že Václav je stříčený

bratr s ním, čtyři čebry ovsa Johancovijsá ukradli.
Robě pravil jest, že jest byl s Sokolíkem v Němčicích, jakož jsú Hruozu z Vlhlav

v kostele chtěli jieti; tu jsú jemu koně vzali, a přitom jsú byli Koza a dva Němce Twergl
a Petr, Čapek, Artleb z Herartic a Doman. A pravil jest, že jest Sokol u Johana v Mezném
a Diviš syn Johanóv byl jest u Sokola v Herarticích a pan Hašek byl jest s Sokolem,
s Benešem střelcem a Hanušem krajčím, ti jsú do Čech vedli,.a posly slali, a sami jezdili
k Tomanovi rychtářovi dó Pištína.

Na Novémhradě.

Biček z Uotěvek na Novém hradě před Zúbkem a před Petrem Žestovcem na mu
kách jest pravil, že kuoň kradený byl jest kůpil, a tomu, číž jest byl, navrátil sě jest.

Léta devadesátého sedmého. V Borotině.

Jan syn Jaroslavóv v Ústie na mukách pravil jest, že Jan řečený Šlechta a Pilát samo
střiel jednomu súkenníku řečenému Pehm z Borotína jsú vzeli a ten jest sobě Šlechta opravil.
Také pravil jest, že syn Vojslava Českého a Frianso, Martin řečený Holý z Bohušic a Jan
řečený Holý z Moravy s ním pútníky rakúské jsú lúpili a z toho lápeže dostaly jsú sě třidceti
zlatých jeho dielu. Také pravil jest, že Martin a Bušek Kulhavý a Jan z Moravy s ním ra
kúským pútníkóm dva koně, dva pancieře a samostřiely jsú vzeli a z toho dostal sě jest jemu
jeden kuoň a samostřiel jeho dielu. Také pravil jest, že VIk a Martin byli jsú s ním častokrát
a strahovali v Krsově lese, ale nic nevzěli. Také pravil jest, že Marván z Moravy, Jíra
Mařík, Petr Hovno, Petřík řečený Bzdina a Svach, ježto jest byl u Vlaška, s ním u Bušova
kořenie jsú pobrali. Také pravil jest, že Matěj Smrduch, Vítek Knap z Ústie, ježto byl u Pr
Jlence v Újezdci, s ním rúcho a penieze lidem jsú brali. Také pravil jest, že Chudý a Jan
řečený Čelistka, Žák a pan Petr s ním chtěli jsú do Pacova jíti a tu kostel a faráře oblúpiti.
Také pravil jest, že Vítek a Matěj prvepsaný, Holeš z Hradiště Rakúsicóm jeden kuoň jsú vzeli.
Také pravil jest, že Jindřich, kterýžto jest u pána z Lanštaina, a Martin Holý, Mathias de
Ledeč, Vlk, Sovinec, Kota podlé Štěchovic s ním nočním běhemlidi vybíjeli jsú, je mučili a
oblúpili. Také pravil jest, že Filip, bratrHavránkóv z Morava (sic) bylť jest tovařiš jeho. Také
pravil jest, že Šlechta, Vítek Knapa synové páně Sazemini, Jan a Sazemá, vyšedše z hradu
z Hradiště v noci, jednomu člověku z Údimě plášť a dvadceti grošóv vzeli jsú, a ten plášť
poznán jest na páně. Také pravil jest, že Martin Holý a Petr Hóvno, Jíra Petřík, Lóšek

15 £, 8, .
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dva koně jednomu panoši jsú vzeli z Uodrance, a ty koně Zúl jim jest vzal. Také pravil
jest, že Matěj Patavec z Jankova, Mikuláš písař, ježto šenkuje v Benešově, Martin a Jeněk
synové Damianovi ze Lhoty jeden meč člověku z Vlašimě jsú vzeli a ten jsú pod Kono
pištěm propili. “

V Miličině.

Matěj syn Patavcóv z Jankova na mukách pravil jest, že Přibík bratr jeho, ježto
bydlí v Březnici, pancieř, ježto jest ukradl pacholek Zůlóv jednooký, ten jest vzal a dal jest
jej schovati Benovi v Jankově. Také pravil jest, že Plchta, Petr z Křinpo..c, Petr z Chyšek
s ním z Uolešné vycházejíc i lúpili jsú. Také pravil jest, že Martin a Jeněk synové Da
mianovi ze Lhoty, Mikuláš písař, krčmář jsa v Benešově, s ním meč jsú ukradli a propili
jej pod Konopištěm. Také pravil jest, že jsú měli u Kříže v Skrýšově to tovařistvo. Také
pravil jest, že Petr Petřík Škanda bývají na Blaníku a tu stav jmají. Také pravil jest, že
Zdeněk řečený Rohan, Petr Vilém z Vezlic pět koní Štěpánovi z Jankova jsú vzeli a Mareš
Šibal s nimi jest byl. Také pravil jest, že Trdlo krajčí s ním kradl jest, Taképravil jest,
že pastýř s nimi jměl jest stav u sedláka v Pravoníně za kostelem. Také '“ pravil jest, že

. ve
u mlynáře pode vsí Křížov s svými tovařiši jměl jest stav, a ten mlýn jest proboštóv z Lúněvic.

V Chrumlově.

Hensl z Frimburka na mukách pravil jest, že s Ješkem s pastorkem Kyselcovým,
stodolu farářovi tu v Frimburce jsú zapálili a s tiem Ješkem v Kališti jeden vuol jsú ukradli
a v Šmidšláku krávu jsúůukradli. Také Adamovi v Frimburce dvě ovci jsú ukradli. Také
pravil jest, že Michal zeť Štefl jim pomáhal jest krásti.

V Benešově.

Malý panoše na mukách pravil jest, že jsú vzeli jednoho měštěnína v Sedlčanech
střelce a s nimi jsú byli Bohař mlazší, třie Vlasákové, Huplík, Leskovec z Skrýšova, syn
Štěpánkóv, střelec Zúlóv Molešek, Petr řečený Bališ, Koza, Čečetka, Hvězdář; [ti jsú toho
střelce na Zúlově voze. pryč vezli. Také jsů pobrali sukno jednomu měštěnínu z Miličína
mezi Miličínem a mezi Sedlčany, a tovařišie jsú jeho všickni Vlasákové a z Uolešné Marván,
Michek Němec, -Kotě, Trdlo, Friauf písař, a jeho jsú na Olešnú nesli. Také pravil jest,
že jest kořenie mezi Prahú a mézi Benešovem pobral,-a při tom jsá byli všickni Vlasáci,
Huplík, Mareš řečený Holý, hrnčieř, Marván, Michek Němec, Vádek střelec Ahníkóv, Procko
z Bělčic, a ten lúpež vyjeli jsů od Zúle, a s nimi vyjeli jsú střelci '* Zúlovi a Ahníkovi, strýce
jeho, a což jsú pobrali, z toho jsú Zúl s bratří svá a Ahník byt vzeli. Také pravil jest, že
jsá u Prahy na silnici od Hory deset koní vzeli a jeden tlumok s rúůchem, a v tom tlumoce
byla jsta dva ornáty; tu jsú byli při tom všickní Vlasáci, Huplík, Marván, Michek Němec,
Lošek, Jiřík, Maleška, Petr Bališ, Vadek Ahníkóv, a všickni jsú vyjeli z Uostředek a Zúl
s bratří a Ahník vzeli jsú z toho byt, a své vlastnie střelce s nimi jsá slali na ty lúpeže. Také
pravil jest, že ta jistá prvepsaná dva ornáty Zúl jmá. Také pravil jest, že jsú sobě všickni
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přisiehli, když by který z nich minul, aby druzí po něm jeho mstili, doněvadž najdál budá
moci. Item Vlasáci všickni, Hainraich Němec, Vilém Němec, Friauf písař, ježto jsú byli
u Dobeše, žežto jmáženu Jeníkovu, Rokyta, Marván, na ty jest na všecky Malý pravil, a sám
jest oběšen. Václav někdy Majnušóv střelec pravil jest, že jest s Václavem z Žimuntic
člověku páně Oldřichovu z Roseče pod Žimuntici kuoň vzal a ukradl, a tak jest řekl, ež jest
mněl, -by byl páně Jindřichóv z Hradce; a to sě jest stalo, jakož jest byla posádka v Bu
dějevicích.

V Přibenicích.

Mikulek na mukách pravil jest, že jest s Petrem Zachařovým synem, purkrabiným
synem ze Zviekova, před Lomnicí dva koně ukradl, jeden ryzý a druhý vraný; a s nimi jsú
byli Matěj a Petr z Moravy.

Petr s svými u Božetic vzal jest šest koní, a prodal jest Petrovi z Březniceje; tu
jest s nimi byl Petr Kadeřavý a Mareš bratr jeho z Záhořie *“ blíž od Kamýka a Mikuláš
Dobešin blíž od Novéhohradu.

V Krumlově.

Rybka pacholek Rackóv z Hlavatec na mukách jest pravil, že jest s svým pánem
Rackem a s Rachelem řečeným Němec, kuchařem, s Mikú rynéřem Rackovým oblúpili jsú na
KuříchhorkáchStracha a Miku řečeného Železník z Ústie, jimžto jsá vzeli dva koně a dva
samostřiely. "Také pravil: jest, že on aBernart Rúbík syn Buňóv, Sekrka, Jenek a Hanek
z Tučap vybili jsú v Brandyně jednoho člověka řečeného Vlašec. Také pravil jest, že Cipín
pobral jest koně v Malšicích a vedl je do Vodňan. Také pravil jest, když jest byla rada
o Helfmburku o hradě, že jest Jindřich Šindel o tom dobře věděl. Také pravil jest, že jsú
vzeli čtyři postavy sukna črné, šeré.a bielé barvy mezi Hradcem a Deštným, a přitom jsú
byli Racek z Hlavatec a Polák pacholek Filipóv z Zelče a Němec řečený Karel, a to sukno
nesli jsú do Hlavatec, a tu sě o ně dělili. Také pravil jest, že jsú za Hradcem v Pěnnej kuoň
ukradli a přitom jest byl Racek z Hlavatec a Markus pacholek jeho z Nedvědic. Také pravil
jest, že Vachovi z Soběslavě, ježto jest někdy. v Svinech seděl, Bernhard syn Buňóv a Cipín
meč na cestě jsú vzeli. Také ** pravil jest, že jest slyšal, než za jisté jest toho nevěděl, že
Jan z Hlavatec zabili jsú jednoho člověka vyklamavše z jámy, jako žrnovy dělají, podlé Bu
dějovic, a tu jsú jemu smrt učinili v jednom. lese blíž přitom. Také pravil jest, že mezi

Bukovském a mezi Zalším vzeli jsá meč jednomu člověku z Dubie s Maříkem pacholkem jeho,
a ten jest byl pastýř u Kunrátova syna v Tučapiech.

Ondřej z Hlavatec na mukách pravil jest, že Racek z Hlavatec s Polákema s Karlem
řečeným Němec vzeli sukno mezi Hradcem a Deštným a to sukno nesli jsá do Hlavatec
a Vilém jich nechtěl jest přijieti; tu jsú sě © to sukno v lese dělili.

V Mýtě.

Kubín řečený Zajieček na mukách pravil jest, že kuoň jednomu mnichu z S(t)řiebra
'v:Mýtě s Mikulášem a s Blahutem z Chozňovic jsú ukradli. Také pravil jest na Levce a
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né"fana'syna jého, že jsú zabili“rychtářé Z Holábkova;-4 "táké“jsú *lůpili. "Také pravil jest
na Řehoře:bratrá Mikšova prvepsáného,'že: jest: Jlúpeždík'á jtúřevali:jsů“ stav u Jana rychtáře

v:hozňovicícha's Karlem kuchařem“polis“ 'jsú“Slojíčřea:Jiné klenoty“paní Židově.
v. Krumplově.

Oldřich z Katoya'na mukách pravil:jesť na :Martiná pána svého, že dvakrát. jest byl
u bradu u Helfmburka a chtě zlézti, a Jindřich Šindel dával jest k tomu jim potřebu. Také

pravil jest, že Mikuláš písař podkomořieho-;dal-jest: jim láhev Romanie, aby tiem pilnějšie byli.
Také pravil jest Kúkol pacholek Alšóv na něho na.Alše, že s. jeho věděním-a 8 jeho

volí tam jest jezdil k Helímburku. |.
Václav pacholek Mikulášóv písařóv také k Helfmburku jest s jeho věděním a. volí.
„Nácko..pacholek. Vilémóv.z, Hlavatec pravil jest, že Cipín tři koně v Malšicích jsú

ukradli a do Vodňan knězi Jenišovi faráři jsú dovedli.

V Benešově.

Malý na mukách pravil jest, že -Roháčilažší, třie Vlasáci, Huplík, Leskovec z Skrý
Šova,:synŠtěpánkóv, „střelecZúlóv, Maleška,:Petr řečenýVališ, Koza, Čéčetka, Hvězdář, ti jsú
střelce z: Sedlčanjeli; Také pravil;jesť, -Žejsú sukno.-v Miličíně pobrali, a "tovařišiejebo
byli jsú z: Uolešné, všickní 'Vlasáci;-„Huplík,Márván; "Michek Němec, Kotě; -Trdio- a':Friauf
písař. Také pravil jest, že jsú brali a lúpili mezi Prahúů a' mezi Benešovem; „přitomjsá
byli. všickni, Vlasáci, Huplík, Mareš řečený Holý, Jindřich, Marván, Michek Němec, Vadek
střelec Ahníkóv, Procko z Bělčic. Také pravil jest, že na silnici od Hory u Prahy déset
koní jsú vzeli a jeden tlumok s růchem, a v tom tlůmoce byla jsta dvá -ornáta soběpo
dobná; "přitom jsú byli všickni Vlasáci, Huplík, Marván, Michek Němec, Hošek, Jiřík Ma
leška, Petr Bališ, Vadek Ahníkóv, a ta dva ornáty Zůl ještě jmá.

Syn Vojslavického pravil jest, Friauf řečený**, že on a Martin řečený Holý z Bohušic
a Jan řečený Holý z Moravy půtníky rakúské oblúpili jsú .a vzeli jsú jim třidcet zlatých.
Martin a' Bušek Kulhavý, Jan z Moravy oblúpili jsú půtníky z Rakús; vzeli jsú jim dva koně,
dva pancieře a samostřiely.

Vlk a Martin byli jsú. mnohokrát s ním s Malým, bývali jsů v strážiech i lúpi(li).
Pravil jest Malý,.že Martin z Moravy, Jíra, Maník, Petřík řečený Pizda a- Šváb po

brali jsú kořenie u Bénešova s-ním. Také pravil jest; že Matěj Smrdůch, Vítek- Knap
z Ústie, jakož jsú u Prlence v Újezdci, s ním růcha a penieze lidemjsú brali. Také pravil
jest, že Chudý a Jan Čelistka, Žáka ;'pan Petr chtěli jsú spolu jíti do Pacova a oblúpiti
kostel a faráře. Jindřich,ježto jest u pána z. Lantšťainá, Martin Holý, Matěj z Ledec, Vlk
a Sovinec lidi v noci vybíjeli jsú.: Vítek Knap, syňové páně Sázemini Jan a Sazéma v noci

jednomu člověku farářovu vzali jsú dvacetigrošóv.OV í
++,„Léta dovadesátého, osmého.

Přibík syn--Volkéřóv z'-Řehovic ina; mukách pravil: jest, najprv,** 'že jest oblúpil
Šanderu a vzal jemu tři kopy, a přitom byl Jan Hol a Javor. Také pravil jest, že jest

2 f,11. — 29Slova „že on“ byla v originálepřed slovemFriauf ještě nápsáná; ale jsoupřětržená. — **£11".
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s nimi,pojal kuoň za Drahovem. Také pravil jest, že podlé. Lúňovic pojal s těmi tovařiši
kuoň Hradeckého člověku,a s nimi bul Jan Rynda řečený. Také.pravil jest, žejal, člověka
arcibiskupova z Příbramě, i vzeli jemu dva koně. Přitom -byl Jan Hol a bratr:Přibíkóv vlastní
Jan; než tak praví, že jsú jemu byli odpověděli. Taképoznal na Matěje ana Jana, -že-jsú
jeli Bartuše z Četoraze. Také pravil jest na Vlnáka,z Radvanova, že jest s Čapkembýval na
Stajici a Volkéře jeho otce vyžehl a vzal s něho pancieř, lebku, meč; i jiných. pravie na

něho mnoho zlodějstvie. Také pravil. jest, že. Ondřej „řečený Šafář pojičil Volkéřovi dvú

střelcí, ježto byl vzal vdovu i nesl ji do lesa i jměl s ní svů vuoli; ale tak pravil, že to
byla smluvená věc.

Jan Kostin na mukách pravil jest, že Beneš a Mrakeš z Příbramě a Jindřich z Ka

mene s nimi v Zahrádce jsá: brali, a s nimi jsů byli Mikuláš a Petr Trdlo. "Také pravil
jest, že Michekz Pacova, Nácek a Přibík bratr jeho s Dobešemz Úostrovo (sic)vzeli'od nich
třetí čést 'dielu z -těch vozóv, jakož jsú je v Ústie vzebrali a u Hradce.

Jan z'Domašína na mukách jest právil, guod čum Krchone a Kuchákone od Dobeše
Otradovi Popravci:"jsů brali“ a's nimi Jest byl Vádek sýn Ahníkóv. Také pravil jest, že se
Vchynú břatrem Vlašimovým,s 'PřibiekemBřelým“a s Šimonem, pácholkem:Bolechem ž Nesper
vlů s vozem á s jedniem koněmvzeli, a z'toho lúpeže dostala sě jest třetina Dobéšovi
á“ jiným po puólu. kopy grošóv. Také ti všickni 'vzebrali jsú vozu z Ústie ; Z toho lúpeže
dostala sě jest Dobešovi opěttřetina.

Bušek na mukách:pravil jest ná sě' ana Viléma, že oni a Mikuláš z Proseč(e),Nácek
a Přibík bratř jeho, Václav, Matěj, pácholci Mikulášovi' Z"Proseče, ti všickni spolu jsú lápili.
Táképrávil jest, že jest s Janem řečenýmŽentšťejk“as Hukem ze Lhoty táké spolu lápili.

Tys*5na mukách pravil jest, že Kubec z Jektanovic á Strašík z Planýu Strkova

pod rybníkem podtrubie S ním jsú podkopali, a že jest s ním Buzko z Plané: jeden vuoz sena
ukradl a prodala jsta to seno v Ústí.

Telček na mukách pravil jest na svů přísahu, ještě nejsa mučen, že jest ukradl plášť
v Strážovicích některej ženě řčenej Zuořena a ten jest vNešově zastavil; také jest ukradl
kuoň Mikulášovi v Březie a prodal jest jej v Příbrami. Také že jest s Maříkem a 's Mi
chalcem s hudci ukradl jest -dva voly a prodali jsú je v Mnichovicích u svatého Prokopa.

Také ukradl jest jednej ženě v Vojkovicích plášť, a prodal jest jej v Praze. Také pravil jest,
že Ondřej syn Šebkóv z Strážovic s ním Přibíkovi Stajiči tři stohy sena jest spálil. Také
pravil jest, že s Maříkem a s Michalcem s hudci s níin ukradli jsú čtyři voly v Mokrém

a 've Mnichovicích Hajnušovi masařovi je prodali; také jsú spolu podlé Mnichovicdva koně
ukradli a v Příbramiprodali. Taképravil jest, že Jiřík z Neveklovas nímukradl jest Janovi

odtadž Jeden kuoň, a ten jsta prodala v Milevstvě. Také pravil jest, že jeden z Benešova
jménemSlad byl jich proradce, a co jsú k' němu přinesli, to jest prodal'a jim penieze dal.

V Vóžici..

"Tožek na mukách pravil jest, že Mikuláš ze Zhoř přijal Jest. od něhó jedeú čber žita
a"Kulhan přijal jest také od něho dva čebry“slaďu. Také pravil jest; že Václav řečený

25 fol. 12.
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Janek tovařiš jeho vydával jest jemu slad farářóv ze Zhoře. Také Pešík syn Ondřejóv
z Třieteže oblúpili jsú súkenníky podlé Zahrádky. Také Zdebor z Poděbuk lúpil jest s nimi.

Také Pešík a Zdebor ukradli jsú tři koně s Tožkem podlé Benešova, a podlé Týna vzeli jsů
jeden vuoz sukna. Také Tožek s Pešíkem vzala jsta kuoň podlé Brna.

Hangl řčený z Urbachu s bratrem svým vlastním pana Simona legáta papežova
oblůpili jsú.

Léta dovadesátého devátého.

Holúbek ?“ z Neveklova na mučení jest pravil, když jsú Hradečtí váleli, tu jest on
Holůbek a Hacník a Matěj Zahradník z Benešova k tej válce běžéc i vzali za Vožicí jed
nomu hrnčieři pláštík, snad za groš, a když Čapek byl na Stajici, tu. jest jim Holúbek šil,
a bral za dielo kuože a jiná věc, co jsú jemu dali. Také jakož jsú sě tyto války počely,
tak u Bárty v Neveklově a u Jindřichova člověka z Ploskova všichni zloději stavovali jsú sě
do této doby. Také pravil jest, že Petr krajčí z Neveklova jezdil jest na Voldan a býval
jest na Stajici. Také Marek měštěnín z Neveklova jezdil jest na Voldan; to jest Holůúbek
naň pravil. Také pravil jest, že Zajieček, Bořek a Maršík z Neveklova a Vaník z Dubové
Lhoty a. Hacník, pro něhožjest Miličín spálen, ti jsú bývali na Stajici a dobytek pro kóže
dřeli a honili, a nevie, kupovalili jsú či brali sami (se) Stajickými. Mikuláš, ježto jest v Praze
odpraven, a Hacník a Zajieček z Neveklova a někdy sám Mikuláš s rynéřem, kdy pan.Ctibor
Tista k nim poslal, tehdy jsú vždy dobytek přihonili (ze) Stajice, a což Mikuláš. jest bral, to pan
Ctibor Tista jest přijímal, a vídal, ježto Mikuláš vtlumociech přinášel lecikakévěci.. Ježto Mik
šovi češieřovi koně na cestě, jedůce z Neveklova, vzěli po válcé, tu jsú byli přitom Kučera;
Spinda a Kaleš, ježto jest u Jarohněva, a ten Kaleš i (se) Stajickými i s Kozlenskými i také
na cestách bral. Mikuláš z Březie, Ambrož z Jabloně a Svachen panoše jeho na. Stajici
bývali, a s nimi jezdili a brali. Zdeňček Ryšavý často s nimi býval sám třetí; v noci jeli
pryč, a zítra opět přijeli, a měnil sč jednů v črnů sukni, druhé v červenů, a tak vždycky
s nimi býval. Růúbenie, ježto jest byl u Heřmánka a již jest u Petra u Hvozdického, ten
jest častokrát na Stajici býval, ale nevie, bylli jest v ta doba u pána čili nic. Jiřík T(v)ořidlo
z Sedlčan býval jest často na Stajici, a řekli, by kúpil krávu plavú od nich, tu mní Holub
by mu ŠStajici za něco dali.

Vachek *"v Praze na mučení jest pravil, — 4 ten jest byl nízký, tlustý, a na nose šrám
jest jměl — ten jest pravil, že jsú lůpežníci: najprv Václav, tlustý, ostarožný, na piknos, a jeho
střelec Václav Kadeřavý z Čech; Šprincl, nízký ; Nechvíle, napřed svrchu bezzubý; Hanalík,
chromý na levů nohu; Ryneš, suché tváři, dosti vysoký; Cikán, črný, Ondřejóv pacholek;
Hubenek s bratrem, mají máteř hokyni u Hory; Němec střelec Hubenkóv; Jindrák, kabelatý,
tváři okrúhlé, načrný, vlasy prosté; Zdeněk. řčený Rohan, tesař; Mikšík Šad; Petr řčený
Otaš, vysoký; Jan Otaš, jenžto byl u kniežete u Vikéře; Václav Vacata, nízký, literát; Kro
čata, vysoký, jenžto byl na Humpolci; Léva bratť Dóřin, nízký, kabelatý z Mňovic, Rynda
s trženú chřiepí, kadeřavý, jako byl u Kazilisky na Uzenci, a jsta oba s Lévů z Milešova ;

Petrman, hlavatý, Hlavóv panoše; Hašek a Bušek jeho střelce; Markvart Vítkóv masařóv

28 fol, 18. — 7*"fol. 18“. — ?5 fol. 19.
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střelec; "Sich 'kuchmistr Sokolóv; Črný Valentin; Jan sestřenec Haškóv; Sědal, ježto byl
u SuchéhoJáňa; Suchý Jan, ježto byl s svým-pacholkemv Evančicích; Prdelík, střelec Haškóv;
Vítek pivovar z Prahy; Myškajeho tovařiš; Valentin ** střelec Haškóv, črný, chodit v bielej
čepici; Rokyta, šilhavý, ježto byl na Mezimostí; Artléb, Smil, Bohuněk, Jan Tlačisvět, bratřie
z Heraltic; Ujec z Evančic, Kuželóv střelec; Jan. piknosý z Evančic, jeho střelec; Havránek
z Evančic; Kostečkaiz Novévsi, syn panie Ofčin; Hrnček z Uostrova; Vilém Hrabin přietel ;
z Hradeka (sic) mladý, šrámek má na líci; Chunc Němec, ježto jmá ženu v Lešovicích; Petr
Němec, vysoký, črný, zbodán po líci; Matěj črný střelec Mrakšóv; Mertlík, suchý, s kade
řavú hlavů, střelec Mrakšóv ; Petr literát, střelec Kraptóv z Pohořelic; Záblý, ježto byl na
Mezimostí, ševcóv syn z Leděnic; Jan Maršálek jeho tovařiš; Chlestoň zloděj, ježto u. Su
chého Črta, suché tváři, obvýšný; z Benětic Ctiboróv bratr; Ctibor řčený Zloděj od Třebíče;
Hanuš, šilhavý, nízký, jeho střelec; Vlasáček, Janek; Šilhéř střelec Črného Jana Pražáka,
ježto. jemu v Praze oko vyťali; Nácek; Mikuláš střelec Janov Pražákóv, ježto jmá ženu
v Telči; Kát od Vožice; piknosý Racek z Hlavatec, ježto chtěl ztéci Helímburk; Prokop
Bernartóv bratr, -ježto byl u Jevišovského; Jan Kast z Vartmberka; Sigmund z Jevišovic
a Běk a Přech; Petr Črný Dobešóv, ježto sedí v Načeraci; Jakeš Dobešóv střelec; Matěj?*
Dobešóv otčím; Vilém střelec, vysoký, nosatý; Markvart střelec; Opička podkonieDobešóv;
Jakub Halibů sestřenec; Kuorka, nízký, suchý, z Litovan ; Ščetín; Janek Lapáček; Jan Hře
bének, suchý, s ryšavů bradú; Šerpéř.má šrám přes nos; piknosek Ondřejóv; Doman; Petr
Holý, Sokolovi.

Služebníci Suchého Črta: Koza; Jan Žíla; někaký Živótek; Pešek Škřeklavý;: Kuneš
Lysý; Hynek Čech; Prokop; Snirpekker Němec z Rakús; Janek Poláček a Václav jeho švagr.

Palůček krajčí v Soběslavi na mučení pravil jest na Matějíka hajného z Stráže a na
Mikuláše purkrabie z Lompnice a na Paclíka:z Lompnice, na Kunšíka na Němce, na Hanzle
podkonie Sokolova, na Jindřicha panoši páně Jindřichova z Stráže, ti jsú všickni byli s So
kolem i Palúček, když jsú pobrali s Sokolemu Budějevic Českých.

Sokolova čeleď: Kliment od Pieska, tlustý, veliký, hlavú třese; Jan Předence, střiedmý
člověk, krhavý na oči, bradu naryšav; Petr, kadeřavý; Čubera pacholek, ohrošitý, s kadeřavů
hlavů a má šrám na líci; Hamburk, pacholek Ondřeje Lysého, štíplý, nosatý, vlasy prosté,
narusé; Aleš, tlustý, Petróv ručieho bratr; Racek obtlústný, vlasy na běl, nemá dvů zubů
napřed svrchu; Filip Němec z Evančic, vysoký, vlasy na črn; Mikšík, vysoký, ježto na pravů
ruku nemuož; Pivce, nízký, ježto u Heraltických jest střelcem; Václav *“ Šindeléř, nízký, ježto

panu Pótě z Častolovic od jiných tovařišóv utekl, jmá vlasy narusé; Synek, štíplý, nosatý,
Němec, klecavý na levů nohu; Jakub, Petr bratr Kadeřavého z Evančic; Řehák kolář; Lam
preda písař Sokolóv, vysoký, štíplý, s črnů bradú; Kút, piknosý, od Vožice.

Václav Suchého Črta.

Také Václav, panoše Suchého Črta z Jevišovic, vyznal před mukami, že Chlestoně

zloděj, Jan Žíla, Živótek, Racek, Rúbík, Pešek Křeklavý, Mnišek z Čech, Koza, Záblý, Kuneš
Lysý, Hynek Čech, Prokop a Polák, služebníci Suchého Črta, ti jsú byli s Sokolem, když jsú

29 fol. 19“. — *0 fol. 20.
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Hobzie stekli. Opětvyznal, ež Kút Čech, Kubova dva z Litovan, Buzek, Tluksa, Nácek,
Kanček střelec Bělůškóv, Václav Kobyla Přibíkóv z Božejova, Artleb, Smil, Bohuněk,bratřie

z. Herartic, Smicperger Němec z Rakús, Janek Poláček a„Václav švagr jeho, pan Plgmund
z Jevišovic a Bořek, ti všickni byli jsú v Hobzí..

Také Pikúšek z EBvančicna ty všecky jest vyznal, ež jsú, ti, všickni byli v Hobzí
a odtud jsů jeli k Třeboni, a odtud do Deštného, a ten jest tu bit a-jat.

Hřiezóv služebníka Sokolova pravenie na mučení.

A tak jestpravil, že jeden Žák, ježto.jmá ránu za loktem, ten jest špehéř.. Také
že Filip, střiedmý člověk, starý snad o čtyřidcieti létech, ježto jmá ruku levů ugchlů,jest
špehéř. Také někakýkrajčí, nízký s bielú bradkú, kadeřavý s bielými vlasy, jest :špehéř.
Také Kovářík, vysoký, starý, šeplavý a bradů holý, také jest vuodce. Také. Ctibor, vysoký,
mžůravý, jest špehéř. Také Čáslav z Vožice kožišník také špehéř, a ti všickni, mají stav
u Přibíka v Božejově.

Jakeš ze Zhoře na mučení jest pravil, že on a Šiška a Mikuláš a Petr, služebníci
páně Vaňkovi z Dubé, Petra kupce z Lubik a čtyři jeho tovařišie kupce. se vším „jich ku
pectvímje zjímavšei vedli je ku panu Vaňkovi na Dubů, a Vaník purkrabie ten. jest je přijal
na Dubú ty kupce i jich zbožie. A to jisté těch kupcóv zbožie s.těmi -nynie. psanými'tovařiši
do Prahy jest dovezl, a tu prodal, a z toho zbožie dali jsú tomu Jakšovi jeho bituňku.jednů
kopu grošóv. Také že Zúl z takových lúpežóv dal jest panu Vaňkovi z Dubé sto :kop-grošóv,
a z toho sě jest dostala jedna kopa grošóv.jemu Jakšovi.

Psanci od konšelóv Novoměstských z Prahy,

Petr řečený Múcha na mučení pravil jest, že on a Mikuláš Peniezek, Vaník Šedivý
purkrabie z Dubé a Mikuláš Habart a Petr s svů bratří z Vozlic, Jan Zpěvák, Jindřich ře
čený Uher, Jindřich komorník páně Vaňkóv z Dubé, Sigmund Šiška a Petr s Habartem
bratrem svým, Hrubec podkonie páně Vaňkóv, ti jsú zlápili kupce z Libeka z jednoho města,
a to zbožie v noci jsů dovezli do Prahy k Sýkorovi, purkrabí Vyšehradskému; atenť dobře
vie o tom zboží, kterakť jest je -spósobil; nebť jest toho jistého zbožie kupectvie dále podal
Pešíkovi řčenému Vrbička na Koňském trze.

Jan z Sudoměře na mučení pravil jest:

Ondřej Měřička ukradl jest tele ve mlýně Kunatlíkově z Bavorova. Petr Lapák po
kradl jest některé věci v Vodňanech a plášť. Martin Črný'přietel jednoho kováře ženy
z Vodňan s tiem Petrem kradů. Jakub pivovar z Vodňan kradl jest ryby v rýbníce v Chél
čicích. Hudec Sosnovec s Volkem a Dobešem ryby jsú kradli. Kříž z Bavorova ukradl jest
sukni v Sviněticích. Vácha z Krašlevic ukradl jest krávu v Chvaleticích svakovi. Šidloch
z Pieska ukradl jest kožich a oškrd mlynáři Janovi.

Jorgl Haucenperger na mučení jest pravil, že Goldner švec Goldner od Jirgle

31 fol. 20“
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přijal jest “dvá.postavy sukna;'a ta postavy dostala 'jsta: sě-tomu, kohož'jsta býla. "Také že
jest Yorel'oď ženy Mravencovykuoň'za penieze kůpil. Jol krámářze vsi Wežnuorfra kúpil
jest od Jirgle tobolky, ježto jest je Hanzlovi kramáři z Krumplova pobral. Také Hanzl
Haučenpergéř přijal jest od Jirgle jedenpostav sukna. Takéten Jorgl jedenposťáv sukna
za penieze jest rozkrájel. Také ten Jorgl s tovařiši páně Valkánovými sukno jest pobral,
a'toho' sukna dal jest panu Valkůnovi jeden postav sukna. Takéten Jorel vzem kuoň podlé
Budějevic, i prodal jest jej faráři z Workirchin.

Divišovo.“*z Hrádkua jeho tovařišóvpravenie lóta čtrnádeetestéhoprvnieho.

Najprv že jest jej Sazema, Ruzín a Mrzavka vědli jsú jej do Žirovnice. Také

pravil jest, že Petr Zpěvavý, Kabát, Matěj Kadeřavý žák, Vidima, Zróstek, Sigmund Kade
řávý z Kládrub, že jsú ti všickní byli při tom lúpeži s ním v Žiróvnici.

Janek řečený Kolo a Václav z Rukštaina byli jsú vuodceDivišovi na pánóv z Rožéň
bérká a z Stráže zbožie.

Merki starý purkrabie v Bystřici a jiní služebníci Krajierovi jeho Krajiérovým kázáním

bývali jsů''s Divišem na braní, ježto' jsú brali pánu z Rožmberka u Čřnovic.
Bořita z Půutecten jest chtěl Stráž zlésti anebo ztéci.
Mareta a Polka, tě dvě běžně žence, tě jsta chtěle Kamenici Divišovi zraditi; také

zrazovale jsta lidi' pánóv z Rozmberka, z Hradce, z Ústie a z Stráže jemů Divišovi i jihým
zlodějóm z peněž.

Také mladý markrabie Prokop přikázal jest Divišovi, aby pána z 'Rozmberká' húbil,
kdež by mohl, a jeho lidi, panoše, kněží, měšťanyi sedláky jímal, mučili šacoval.

-V Mikuláš z Protivína byl jest vuodce Divišóv na páňě z Rožmberka zbožie, a ten jest
chtěl Soběslav Divišovi zraditi. .

Francůz, byv v službě pána z Rozmberka, i vzal jest od Diviše šest kop grošóv, aby
Soběslav jemu zrádil a jej proti pánu z Rozmberka vystřiehal.

Jan, črný a tlustý pacholek, jakož štětky prodáva na trziech, a Mikuláš, črný a suchý
pacholek Kovárčic, ti jsá z peněz v Soběslavi hlásajíc chtěli Divišovi Soběslavi zraditi, a pe
nieze jsú od něho za to vzeli.

Hechtl z Giligenperka chtěl jest Bielkov zlésti, a jeden hlásnýchtěl jest jemu tu
tvrz zraditi.

Martin vozataj z Vožice vystřiehal jest Diviše proti pánu, a za to jest úd něho
peňieze vzal.

Také Francůz prvepsaný byl jest vuodce Divišóv na pána z Rozmberka.
„„Mléčko** mladý pachbólek, jako jest byl v službě u pana Jana mlazšieho z Hradce,

ten jest Divišovi mnohokrát páně z Rozmberka lidi zrazoval, a za to jest od něho penieze bral.
Petr Ryšavý žák, ježto jmá duom v Říši, ten jest zrazoval a zrazůje vozyi lidi

pánóv z Hradče. :
Jakeš pacholek Alberóv z Těchobuz ten jest mnoho lidí páně z Rozmberka Divi

šovi zrazoval, a za to jest od něho dvě kopě grošóv vzal.
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„Sokolík z Bystřice a .Maiksner Holý odtadž ti jsúů chtěli pánóv Puchomeřóv město

Ličov zraditi Divišovi, a jinýchmnoho lidí těch pánóv jemu jsú zrazovali a za to penieze:od
něho brali.

Mareta běžná žénka v Miličíně ta jest také Diviše proti pánu vystřiehala, a za to

jest od něho penieze brala.

Ondřej z Prašivé, Přibík z Božejova, Fikna, Chval a Horčice ti jsúů Divišovi, když
jest k nim přijel, píti a jiesti dávali. i

Hannuš řečený Babka z Lipé, Divišóv tovařiš pravil jest, že on a Halda a Petr Zpě
vavý, Sigmund, přietel Zubákóv, Zróstek, Markus, Jakeš a Mléčko vzeli jsú čtyřikoně u Hory,
a byli jsú na braní u Črnovic a u Stráže.

Petr z. Třebíče, kadeřavý, žák, Divišóv. tovařiš, přítel Ctiboróv.z Volfeřic, pravil jest,
že on a Sigmund z Říše, Vlašek Kadeřavý, Petr Zróstkóv pacholek, Matěj z Heraltic, Jíra
Črný a. Holý vzeli u Znojma. čtyři postavy sukna: a herynky měšťan z Hradce podlé. Črněvic.

Štěpán z Božejova Divišóv tovařiš pravil jest, že jest herynky u Črněvic vzebral
a také byl jest tu, ježto jsů Leskovcovikrávy pobrali. Také pravil jest, žePešek šafář
Tluksóv, Kyselo z Božejova a.Vlašek-Tluksóv.jsú velicí' lápežníci a. zloději. Také *“ pravil jest,
že Ryšavý Sokolík, Vidima, Krauspek z. Bystřice, Meiksner, Jíra a Hannuš Holý vzeli jsú
šestmezcietma postavóv Šteflovi měštěnínu z Hradce-podlé:Žiče.. Také pravil jest, že Kabát,
Mikuláš řčenýStanoravský depredaverunt,oblúpili jsú, panoše páně z Rozmberka :podlé Vožic.
Také pravil jest, že Škrábal z Bystřice mnoho jest mordéřstvie učinil a mnoho lidí jímaje; na
nich penieze jest vymučoval. |

Vidima tovařiš Divišóv pravil jest, že- jest byl na braní u Črněvic a u Stráže a,:že
Sazema, Ruzín a: Mrzavka vedli jsú Diviše na branie do Žirovnice. Také pravil jest, že Mikuláš
z Protivína vystřiehal jest Diviše proti pánu a chtěl jest Soběslavě Divišovi zraditi, a:ten
jistý Mikuláš vzal jest šestnádcete kožichóv u Kunžáka. Také pravil jest, že Meiksner pa
cholek Vidimóv a Ryšavý Sokolík byli jsú tu, jakož .jsú Šteflovo sukno z Hradce podlé
Žiče vzebrali.

Hotaše, tovařiš Divišóv, pravil, že jest byl na braní u Črnovic a uStráže, a. že jest
Loner s uosmi tovařiši z Bystřice byli jsú tu, ježto jsú sukno Šteflovo z Hradce podlé Žiče

pobrali. Toho sukna dostalo sě jim do Bystřice.jedenádcete. postavóv. Také pravil jest, že
Petr krčmář z Bystřice zradil jest jim sukno Štefovo. Také pravil jest, že Štrial. krajčí
z Žiče přijímal jest je do domu-a hospodujim.dával i potřebu.a lůpeže jich přijímal; a
z toho sukna dali jsů jemu jednoho postavu třetinu za stravu a spropitie. Taképravil jest,
že mlynářnad Žičem kjich těch lúpežníkóv libosti most podlé sebejest smetával, aby kupci
k němu k tomumostu přijedúc, tu sč zmeškájíc szlůpení byli;.a za to jest ten mlynář od
lůpežníkóv propitie brával. Také pravil jest, že Král,- Chomút, Racek,.a,Bušek pacholci Bo
huškovi z Holubku, byli jsú tu, ježto jsú to sukno Šteflovo pobrali,

Petřík z Čence podlé Mýta, Divišóv tovařiš, pravil jest, že jest u Diviše Jedno tři
neděle byl.

35 fol, 14.
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Hanuš **Meiksner, Divišóv tovařiš, pravil jest, že byl na braní u Črnovič a u Stráže
s Divišem.

Hanuš Reiter, Divišóv tovařiš, pravil jest, že jest byl na brání u Črnovic a ú Stráže
s Divišem.

Hanzl von Wizen pravil jest na tři bratry, na Dietraicha, Andrle a na Albrecht
řečené Izle, a na Hofhanzle jich pacholka a na Faintle von Oczpek a na Tušle von Perstain
a na Jindřicha Puochpergara, že ti jistí zlůpili jsú půtníky a je i to, což jsú jim pobrali, na
hrad na Puochpergaróv nesli a u Dvořiště dva vozy s zbožím vážným vzeli a u Prachatic
súmy vzebravše s kořením, i prodávali ve Wrdinku a ve všech těch lúpežích tovařistvie jměli.

Čieč 3" v Budějevicích, jsa mučen a sťat, pravil jest, že Alšík řečený Kovářík, Dominik

a Oldřich Křečka pobrali jsá kupcóm sukno, ježto jsú jeli z Sušice z jarmarku. Také že
jest s svými tovařiši měšťanóm z Klatova tři koně a penieze pobral, a to Kočička také praví.
Také pravil jest, že Alšík Kováříkvzal jest šlojieře u Plas a ty jest položil u Poláka, a Polák
ten jest to Čiečovi vyznal. Také pravil jest, že Alšík, Jan střelec Anichóv a jeden sedlák
řčený Kovář, také střelec Anichóv, vzeli. jsá koně biskupovi. Také pravil jest, že Němec,

střelec Polákóv, a Jan krajčí, ježto jest byl u pana Póty na Rabí, pobrali Jsú šlojieře u Su
šice a ty šlojieře poslali jsú prodávat do Prahy.

Dominik pravil jest, že on sám Dominik a s ním Alšík Kovářík, Roprecht, jakož jest
byl s Alšíkem v službě pánů z Rozmberka, Chunrat z Čavakova a Hrdoň bratr jeho 'odtadž,

Kovářík střelec Anichóv, Mikuláš Kadeřavý, ježto jest u Hrocha v Březnici, Manholt z Dálče.
Henslík střelec Jandóv, Bobuška malý, syn Oldřich(a) z Vlachňovic, ježto jest nynie u Vikéře
v Strakonicích, a Oldřich Křečka, ti všickni vzebrali jsú sukno kupcóm, ani jedů z jarmarku
z Sušice, a to sukno vezli jsú do Mostóv.

Kočička pravil jest na mukách, že jest s Alšíkem Kováříkem z Nevestic a s Uoldřichem
řčeným Křečka a Smilem z Těchonic vzebrali jsú sukno u Sušice, a ten Křečka bydlí na
hradě na Skále. Také pravil jest, že on a Čieč z Těchonic a Francůz z Bludova se dvěma
svýtna Čiečovýma střelcoma a s Čáslavem a s Zismů a s Janem střelcem Francúzovým a s'Uon
dřejem Kočičků, ti všickni jsů penieze konšelóm z Klatova, jakož jsú do královy komory nesli,
pobrali. Také ti brali jsú na svobodných cestách kramářóm podlé Plzně kořenie, pepř, šafrán,
zázvor, barchany a jiné rozličné věci; to jsú učinili Alšík Kovařík mlazší z Nevestic a Polák,
ježto bydlí na hradě na Skále. Také *“ pravil jest, že Viecomil vzal jest jednomu měštěnínu
z Klatov čtyři kopy grošóv. Také pravil jest, že Matúš a Janek střelci Anichovi vzeli jsú
klíčníkovi z Nepomuka dva nová samostřiely. Také pravil jest, že Jan Švamberk, syn Cun
konis z Švihova, a Němec střelec Poláčkóv vzeli jsúů jeden kuoň podlé Klatova. Také pravil

jest, že Jan a Jiera vzeli jsú samostřiel a puol kopy grošóv podlé Piesku kuchaři Hankovu
starého kancléře. Také pravil jest, že Mašek z Vodokrt, Jindřich, ježto bydlí podlé Mýta,
Valentin, gui fuit u kostela, Hrošék, ježto bydlí podlé Horaždějevic, vzeli sukno kupcóm podlé
Koluci, a to sukno položili jsú u rychtáře'v Švihově a u Krojíka krajčieře tudiež; ti jsú je
od nich přijeli, a jim je prodali. Také pravil jest, že Čieč z Těchonic, Dominik a Jan syn
Vidlákóv pobrali jsáú sukno'u Mýta. Také právil jest, že Otík z Tróbčic et Tukléř s střělci

86 fol. 14“, — 5" fol. 15'; neb první stránka tohoto listu jest docela prázdná. — ** fol. 16.
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svými vzeli jednomu člověku penieze, ježto jest byl za ně svině prodal. Také pravil jest, že
Mašek a Jakúbek z Březnice, ti jsú byli vuodce na silnice Otíkovi a tovařišóv jeho. Také
pravil. jest, že Čieč a Otík lúpili jsú kramáře podlé Plzně. Také pravil jest, že Přech řčený
Kadřavec, Velík střelec Homberkóv, Kabát z Črnovic za Kladruby, Daník z Holubka, Václav
střelec Anichóv, Sigmund střelec Anichóv, a dva střelce Homberkova pobrali jsú sukno
měšťanóm z Rakovníka.

Také rychtář, purgmaistr a konšelé z Sušice psali jsú pánu z Rozmberka, že Alšík
s. tovařistvem svým jménem Kovářík jejich lidi na silnici jest lúpil a vzal jim jedenádcete
koní a dvanádcete postavóv..sukna o jarmarce Klatovském.

, Motyčka,**v Soběslavě jsa mučen a tu oběšen,pravil jest, že on a Francúz a některý
Petr písař, řčený Hladihlávek, jenž sě praví z Zálužie, Košík střelec Motyčkóv a Jan Palček
pravým úmyslem jeli jsú z Moravy do Čech, aby na silniciech lúpili, i jeli ku Piesku. Tu
mezi Krčí a Pieskem potkali sě s kupci, i vzeli těm kupcóm za osmdesát hřiven grošóv litého
střiebra a. kopu grošóv a pět zlatých a mnoho páteřóv akštainových, a vzali jim tři koně, čtyři
samostřiely, a ty kupce zejímali i nesli je s sebů do Moravy, a s těmi kupci byla jsta dva
kněze, tu jednomu knězi vzali kuoň a druhému knězi vzali nuož a deset grošóv. Pak Motyčka
o tom pověděl, že ihned vzal toho střiebra dva kruhy, i dal jeden kruh sřiebra v puol čtvrtě
hřivně děkanovi z Týna,,a druhý kruh prodal v Ústí za šest kop a za dvadceti grošóv; a viece
toho sřiebra dali jsú schovati Henzlovi řečenému Holič, měštěnínu z Jihlavy, tudiež témuž
i páteře akštainové. Viece pravil jest, že vzal někakému člověku čtyři kopy, jako šel z trhu
z Přeštic, a toho člověka zradil jest jemu Krajík měštěnín z Švihova, neb jest jemu toho
jměl polovici Motyčka dáti. Viece pověděl, že jest slal Nička střelce svého s jinými na
silnici k Hoře, aby lidi lúpili; i lúpili jsú lidi a koně brali uhléřóm i jiným lidem nasilnicích,
a to. všecko Motyčka jest od nich přijímal a to požíval. Viece pravil jest, že tovařišie páně
Sigmundovi Křižanovského bývají s Sokolem na pána z Rozemberka i také s Divišem z Hrádku
byli jsú na braní u Črnovic;. a jménem tito bývají vždy: Hovorka s svými se všemi, jako
jest haupmanem v Třebíči, Jan z Herartic s svými se. všemi, Vozka Vlk rychtář, Jíra bratr
Martinóv, Martinek Ližkepek, Sazema Ruzin, ti všickni pánu berá a jsú u Křižanovského.
Také byl jest Motyčka v NěmeckémBrodě s Suchým Črtem. Viece pravil jest, že markrabie
mladý tázal. jeho velmi pilně, jestli svědom, dobřeli hradu Chúsníka chovají a Soběslavě a
Třeboně, neb o. to velmi pilně ukládají, zdali by kterého páně zámka mohli. dosáhnúti.

Martin “ .z Štítař na mukách pravil jest, jakož jest byl pacholkem u Jakuba ze Lhoty,
tu ve Lhotě prošpehoval to, což jest bylo od lidí na tu tvrz snešeno, i šel do Moravy do
Štítař. Tu sě ustanovil s Peškem tesařem z Štítařóv, aby Jakuba ze Lhoty, pána svého, jal
1 nesl jeho na Bietov panu Litoltovi; i přivedl s sebú na ten účinek dva tovařiše, Martina

Kopáče, Michala Krumpové syna, Martina Dětřichové syna, všeckny z Štítař. Ty vedl s sebú
do Lhoty, i chovalje tajně .v stodole, a když by Jakub přišel do stodoly na mieru, tu jeho
jměli svázati a utéci sě na tvrz; a tu jměli Jakubovu ženu s jejie sestrú zamknúti v pivnici.
Tu jměli pobrati všecko,. což by na tvrzi bylo, a pět koní jměli Jakubovi vzieti i samého
Jakuba, i jměli jeho nésti na Bietov ku panu Litoltovi. Viece jest pravil, .že jest jměl tova

39 fol. 164. — © fol. 17.



1401. 16

řistvie' s těmito: s Matějem řečeným Mitan z Štítař, syn Petróv, Štefl tkadlec 'z Štítař, jako
sě přibral z Vranova, Henzl svak jeho, Henzl z KozimaváHertlové syn;' Václav Zdichové syt
Matras, jako nynie jest na Znojmi; Havránek Knnrátóv podkonie; :-Václavz Jakábkova: Mf:
šenský, Hubáč, podkonie jest byl u Kunráta. "Tijsů lúpili na: silniciech, 4 mlýný v noci 'jsá

vybíjeli, a ti jmají stav u Nikale kováře z Uolbramová kostela, ''a tó všeho ten Nikal“$ nimi
požívá, a Matěj z Štítař také od nich přijímá. sí

Ujček na "mukách jest pravil, že s Janem zBatělova a s Janem z Vlašimě, :s-Mikuž
lášém z Dvořiště a S Humpolcemvzeli -jsú:jednomu“ měštěnínuz: "Humpolce řčenémuKrajíček
tři "kopy a samostřiel. Také pravil jest, že Blažek farářóv.přietel z Lidmaně'a Sazema Ruzíá

a Mrzák byli jsú vuodce, jako jsú brali| VPoříně a'v Cietoraze. Také pravil Jestyče Bruněk

Sál jest, že Jaxo z Kúta býval jest vždy s Sokolém, když jest pánuz Rozmberka:brál,
i'bral jest s nimi také, i bituňky bral. Také“ pravil jest, že on s Mařákema sněkakým
Rečkem, jako jest byl u Povrázka a jest nynie na Zhoři v Sokolově rotě, vzali jsú někakému
kupci dva koně na silnici u Miličína"a že někaký Žák "řečený Dolista na silniciech lpí.

Ti ježto jsů faráře z Dúdiebic jeli i vypálili.,

Vanira z Sedlčan na mučení jest pravil, že Sokol jeho a Črného Jana, Tómu, Vác
lava Črta, Jana bratra jeho, Bracha a mlynáře z Lamberka -na branie jest vyslal a z Hobzie
k tomu jest vydal haupmana Smila z Herartic; ten byl i s bratrem a.s mnoho jinými, a když
jsá mimo Brod Německý jeli, tu Suchý Črt dvadceti svých s nimi jest poslal, najprv Rohana
haupmana nad ně, Poláka, nízkého s bieláůhlavú, ježto pana Martina zaklál, Pešíka kadeřa
vého, Mže (z) Zápražie, Jana šrámovatého, řčeného Purkrabie, Vchynu.s nadřeným okem od
Miličína, Marka střelce, Kuřetin Jan řčený Kuchmaister rodem od Hobzie, Šěrbu z: Uotic;
a také s nimi byli jsú tovařišie Čarchanovi, Helm s jinými jeho tovařiši. Ten pátek před
svatým Jiřím stáli jsú za Zbraslavici v lese, a tu noc leželi jsú u Zúle na Hrádku; v sobotu
ráno poslal Zúl s nimi svých vlastních pět tovařišóv a tenden jsů. stáli v lesiech u Neve
klova ve dvů haufů, a vzeli jsú kolikos pecnóv chleba ve Lhotě: Dubovej. Tujedce, odtud
jsú v noci rozdělili sě, jedni na Hrocha na Zrůbek, a druzí.na faráře do Důdlebic, a všech
bylo jest pět a padesát. A když jsú faráře dobývali a vypalovali, v ta doby jest Vanira stál
v stráži na vrchu mezi Dúdlebici a mezi Břehovů Lhotů, a odtud jedůce a faráře nesúce, roz
dělili jsú sě na dvé, jedni do Radíče a druzí do Knovic. Tu jsů pili u Duchoníka a u Neska
u krčmáře, a Helm Duchoňóv přietel dal jest jemu Vanirovi pancieř.

Ondřej Žák, ten jest vedl a zradil a zrazoval faráře s někakým sedlákem, ježto. pod
rybníkem v Dúdlebicích sedí; a na tej jiezdě byli jsú z Hobzie, z Holúbka, z Lamberka
a z Hrádku, ježto Zúl drží.

Také Vanira pravil jest, že- tovařišie z Hobzie,: jeden Němec a Jan Šilhavý, Maříček
z Plzeňska, Sťtmelíkod Pacova, Václav “* Črt vzeli jsú v- Rakúsiech jeden: kuoň a opět: dva
koně, i dali jsú jemu jeden kuoň prodávati, a jeho, ježto byl také vzal, tam nechali, snad. za
padesát grošóv.

*1 fol. 17'. — +? fol. 18.
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Anno “* IIIT- VI? pravenie Mutinovo hauptmana těchto, jenž sú ztekli Stajici. Prokop,
Jan, Mikeš řečený Buben pravili a vyznali sú, ež sú zjednáním páně Hervrtovým, jenž sedí
na Ročově, a Pešík purkrabie z Selmice a tu jest Bedřich bratr Mutinóv, ten jest tyto také

vyjednal, a měli jim ihned retunk dáti. Vyznali všickni, že by měliodtad ihned škoditi pánu
z Rozemberka, a to jsú vyznali přede mnú, Otradem popravcí. Aes'r+4% Ftvf 1 Ktfy Ésyfe

Michalovo pravenie z Rovného, ježtoj v Soběslavi na mučení pravil, ježtoj' dvě krávě
v Budějovicích+“ ukradl na píle, pravil na Tatka a na Bedřicha a na Hace de Lhota, že jsú
ryby kradli, a ty mají v haltéři. Týž pravil na Tatka z Bošulce a na Němce pacholka Jan
kova, že jsú někakého lékaře oblúpili a rácho jeho propili. Týž pravil na Tatka a na Str
niště, že jsú slaniny a sýry kradli.

Chocovcovo pravenie, ježto v Vlašimi oběšen, ten jest pravil, že zamordovali pravým
úkladem noční věci jednoho panpši u Ježova v jeho vlastniem domu, a toho je zradil Petr
z Ježova, a při tom mordu s tiem Chocovcem byl jest Jindřich z Chocova a Vilém z Lompné.

Pivcovo ** pravenie.

Ten pravil, že krajčí přišel ve čtvrtek ku panu Valkůnovi, a ten Hensl dobýval jim
obroku a stravy. Pak krajčí pravil, že jest byl jich špehéř a měli jsú stav u pana Valkúna
a tu jsú léhali a stravu měli jsú u Hensle u krčmáře. Potom opět pravil, že Sýkora a Se
dláček a Jam Holý vzěli jsú postav zelený a pás střiebrný a jiné věci. A. na Žižku Jan Holý
pravil, že Žižka, Jindřich a bratr Žižkóv vzěli jsú herynky, a že on a Troskovec odpověděli
pánu, a že Žižka vzebral vozy a pánu odpověděl. Opět pravil, že mlynář a Mikeš syn jeho
v Zibřidově mlýně těch jsú u sebe chovali a dávali jim potřebu, a že mezi nimi býval syn
Zibřidóv. A také že Matěj kupcóm vzal zlaté a Žižka zabil páně člověka. A také že mlynář
Zibřidóv sám vzal jest koně panu Markvartovi z Pořešína. Také pravil, že lébali jsú u pana
Valkůna a on jim potřebu dával. Také pravil na Vieru z Milevska a na Matěje, ježto nikda
byl u pana Markvarta z Pořešína, a také že jsú u Tluka v Dvořišti bývali a trávili. Opět
pravil, že jsú koně brali na páně zboží u Filipa, a tu jsú byli Mikeš mlynář, Tóma z Jaromírov
a Kříž. Také že Matěj často ležé ve vsi podlé Kaplice v Rozpútí. A také že ten Matěj vedl
je k hrádku Velešínu a tu jest měl provaz utieti u mosta, a přitom jsú byli Nohavka, Jan
Kramářík. A také že jest ležal u Jana ve Dckách a v Bukovště u Jana. Také pravil, že
krada i prodával v Lompnici Larce i jejie synu. A také že Jan Pilzák vzal někaké koně
podlé Netolic a jiné střielel jest, a Hodík z Bukovska nosil jim jiesti a jiné potřeby. Také *“
pravil, že Zachař burgrabie a Románek na Zviekově jim slíbili, že by je chtěli na hrad
vpustiti, kdyby jim bylo potřeba, i také Erasma s jeho tovařiši proti každému člověku.

Také jest znamenáno, že Bušek syn Kobylóv z Křídl pravil na Fricendorferova
přietele, ježto jest u krále slůžil, že s Hrochem z Křenovic, jsúce v službě toho pána (z) Jaispic,
stáli jsú.v stráži lidem královým v neděli před sv. Ondřejem v lesě u Strádova, do Újezda
jedáce. A také Žižka a Martin Brada Plachtík s svými střelci jeli jsú Podolce a Albrechta
"bratra Jana::'Lysého pro penieze, chtiece je mieti nespravedlivě.

*s fol. 9. — ** fol. 12. — *5 fol. 214. — *+Sfol. 22.
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Čenček řčený Kozel z Uolešné ten pravil na Janka a na Kuchtu, že jsú čtyři koně
vypřéhli za Budějovici a.u Ondřeje stav mievali podlé Kolúcha;A ten Ondřej má syna Jana,
také lapkuje.

Také Kuchta (s) svým pánem Tómú má stav u Kolúcha.
Také Přibík Tluksa a Onšík syn, ježto nynie Kámen drží, tenť jest vedl na Hazmuka,

ježto jsú jemu krávy pobrali.
Opět týž Čeněk pravil, že stav mievali u Jiříka v Záblatí a tuť jest nechal u něho

šafránu a požíval jich s Jankem s Rybcovým střelcem.
Také Matěj z Dvórce ten jest vedl na to kořenie, a ten sedí v Bechyni.
Opět ten Čeněk poznal na Kolúcha, že jest měl Hrdibora vydati Jankovi i Jelitovi.*'

Anno dni otec.CCCCIX"ante festum sanctae Trinitatis.

It. 4* recognovit, že Jiřink z Plzenska, Halba z Chotěboř, Žižka, Hansa Uber, Polák ti
jsú vzebrali krámnů věc i jiné zbožie a to jsú nesli do Rakús na Trnavu a na Kobr. Item
recognovit, že on Matěj a Nohavka, Jan Holý chtěli jsú hrad Velešín panu Litoltovi z Bietova
zraditi i byli jsá u něho, shledujíc, kterak mosty zdvihují a jich hlédají. Item recognovit, že
Byňovec, Matěj vuodce, Kolách, Žižka, Jiřink chtěli jsú Novýhrad zlézti a Folkenstorfer
z Kolmuče jměl jest jim na pomoc přijieti. It. recognovit, že Byňovec a on Matěj vuodce,
Mikuláš Žák, Jakub z Poduhlzčie z Hřebičích hor a Hereš Kulhavý z Plzenska jmievali jsú
stav v Byňově u sestry u Byňovcovy a jíjie muže, a ti jsú jim dávali potřebu. It. recognovit,
že Zajimač na Jevišovicích chová zlých lidí, škódcí zemských. It. recognovit, že Hynek sluha
Sudlicuov v Moravě na Rabšteině, ten dělá řebřie z provazuov, jimižto by mohli. hrady
a města zlézti; tu jest luoni s Žižkú a s Kolůchem a jiná svú rotú Hus hrad měl zlézti
i s Matějem. It. recognovit, že Ondřej Haicluov syn z Branné, Mikuláš purkrabie z Lom
pnice, Hanušek a bratr jeho a on Matěj, ti jsú dělali řebříky, chtiece Třeboni zléztie,
panu Alšíkovi. It. recognovit, že Bradáč ptáčník Zviekovcuov chtěl jest tvrz Slověnice panu
Erhartovi zraditi, a byl jest vuodce ku Buděvicóm. Item recognovit, že on Matěj, Jiřink
s střelci svými, Halba, Jan Tlama, Polák, Žižka, Hansl Uher jměli jsú stav ve vsi řečené
Sedlo mezi Bystřicí a Stráží v třetiem dvoře na pravě ruce od Bystřice ku Pěnné jedůc
u někakého starého sedláka jměli jsů stav a jmievají, a když jsú zbožie u Mirotic na silnici
vzebrali, tu se u něho stavili, tady jedůc. It. ““ recognovit, že on Matěj, Beneš z Heršláku
s střelcem svým ne přikázáním páně Litoldovým, ale svú vlastní volí u Strážkovic na silnici
vzeli jsú jednomu kupci pět a sto zlatých a jeden kuoň a o to jsú se rozdělili s Mikulášem
purkrabí na Lompnici, a k tomu dali jsú mu šest zlatých napřed z dielu. It. recognovit, že
on Matěj a Šimánek z Jempnice s tovařistvem svým u tvrze Třtalova obořené vzeli jsú na
gilnici dva pytle šafránu, X konf a šest postavóv barchanu. It. recognovit, že Žižka a Karlík
Míšněnín se dvěma svýma strýcoma podlé Strážkova na silnici vzeli jsú jednomu súkenníku
tandléřovi drahně sukna a jeho samého jemše i nesli jej na Jempnici. It.“? recognovit, že on
Matěj a Beneš z Heršláku u Strachoty u sedláka vedlé Pořešína jměli jsú stav a že jsú jej

*TDruhá strana listu 22 jest zcela prázdná. — *%fol 23. — ** fol. 23'.
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dárováli. It. recognovit, že on Matěj s tovařistvem svým měl jest stavu Domosláva v Olěviece
vedlé Sviúuov; a ten sedlák věděl ješt dobře,'že oni lúpie:.'Tt.' 'recognovit;'že Mikuláš mládý
Čelistka a Pešík a Vidlák z Plzenska a Jan z Todně, jakož jest u Lompnice zabit,'u Dvořiště
V prvnie vsi k Rakúsuom vzali jsú na silnici jeden pytel šafránu jednomu kupci pěšiemu.

It: rečognovit, 'že/ on Mátěj a Limbergar 2 Bavor s střelci svými na silnici u Suchdola:vzeli jsú
XIII koní a několiko samostřielnov a XXVII kop. It. recognovit, že on Matěj mieval jest štav
ve"vsi'v Rozpútí circaKaplice u Velfle a ten jistý Velflměl jest jemu Cáhlavzraditi a k tomu

on Matěj jezdieval jest na jeho kobyle s ovsem do Cáhlova na trh, město shleduje. It. recognovit,
že Mikšík suchý krajčí, někdy Maříčkova Holého sestřenec, v Lečedicích byl jest Matějóv
špehéř'a' prorádce''a za to Matěj dál jemu XX kop:'It.“©recognovit, že Kolúcha Žižka mienie

spáliti Týn. It. recognovit, že on Matěj a Beneš z Heršláku s Petříkem střelcem svým za Ka
plicí v lese řečenémKřamář' jedůontů kupci zelí" "jsú:dvě Kopě:a Samostřiel a šest perníkuov.
Item recognovit, že, Beneš z Heřšláku:jest veliký lůpežník na silniciech. Itemrecognovit, že
on Matěj: a“iPetr páně Valkúnuov syn s střelcem svým a Čeněk z Korytnic za Velešínem u lesa
řečenéhoHřebenvzeli jsú nasilnici XXVIII postavuov barveného sukna. kupcuom z Salepurka
a to: jsú nesli na Újezd na tvrz podlé Maškovce. Item retulit,.že on Matěj a Mikmiš.komorník

pěněbelo, z| BletovayDobeš2 Krnčica Jan irýc uPořešína uvsi Rozpůtína:(silnicizel

jv-Kletči jmievají stav. It. Fecognovit,,. že on Matěj.a-Nuožka v Lužnici u| Otibora;mievali;jná
stava Ctibor nosil jest jim „potřebutu u Lužnice v les řečenýTisý. It. recognovit, že-v Hlava
ticích u Zdeníkové mievají stav.:It. recognovit;,.že. Přibec Hezký s niem na.silniciech bral.jest
a lúpil. It. recognovit, že on Matěj, Kolúch, Žižka, Jiřink a Vítek pod -Kleteckým mostem
u. Lompnice v třetiem mlýně, jakož leží nad brodem, přesenžto k Valu jedů; mievali jsú a
jmievají stav. It. recognovit, že on Matěj a Petr Ocelka ze Dyoruov podlé Lompnicena silniciech
„brali a jsú lápili. It. recognovit, že Přibík Nosákuov syn z Požieřan jest zloděj a lúpežník: po
silniciech. It. recognovit, že Ondrášek, jakož jest byl u Ctibora purgrabie na Bechyni, mievá stav
u. Ctibora v Vyhnanicích,, a ten jistý Ctibor chtěl jest jednoho mlynáře.páně pod Chůsníkem
'a jednoho člověka.Bažantova, jieti a jej šacovati: It.** recognovit, že on Matěj, Jiřink' a Halba
pobrali jsú koně Hanušovi Šorcovi, It. recognovit, že Žižka dal jest malý řetiezek 'střiebrný po
zlatiti Zdeníkovév Hlavatci. It. recognovit, že on Matěj u Besednické hory, k niežto sama 0 sobě

-dva dvory,příležíta, u. Marše u sedláka mieval jest stav a ten. Jistý sedlák věděl -jest dobře
ojeho zlých.skutciech. It. recognovit, že on Matěj, Hynek Tutlek a Šindel Suchý, někdy Oficialis
„služebník, s.jiným svým tovařistvem v Byňově u Byňovcovy sestry i u jejie muže.mievali jsú stay.
It. recognovit, že Petr :Knaisl, někdy pachole Mikulášuov Višnin, ten chodí po vsech v pútničí
„osobě a, potřeby -dobývaje mezi sedláky, i nosí na lesy tu potřebu Žižkovi, Kolúchovi i jich

-tovařistvua:jest vuodce na silnice ku Passovu a k.Drkolnám. It. recognovit, žeŽižka jmievá
„stav u Burdy v Kleči.. Item recognovit, že Oldřich-rychtář z Lompnice. chce tu hrad v Lompnici
„panu Alšíkovi. Bietovskému zraditi a k tomu by měl pomocníky mieti Jilmiše, Vítka, Žižka,
"Kolúcha, Martina Bradu i jiné všecky lapky zJevišovic i odjinad. Item recognovit,: že Přibec

50 fol. 24. — *! 24.
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Hezký, Jan Kolo, Šmotlák a Prokópek,jakož ženu v Ustí jmá a naBechyni :bývá,a Ctibor
z. Lužnice (s) svým tovařistvem u. Velešína jednomu kupci-vzeli jsá XVIII florenuov, az těch
jistých zlatých dali jsú panuLitolfovi polovici. It. recognovit; že kněz Václav, kaplan páně
Alšíkuov, a Jan klíčník a'Oldřich rychtář v Lompnici ti.jsú jezdili do Třeboně město. shle=
dujíc, kterak by je panu Alšíkovi mohli zraditi, a to jest stalo se.v tu doba, v kudobaž:jest
Bohuslav Jiřín v Kruplově vězel. It. recognovit, že Míka vozataj syn Hanzluov z:Rýchnova
měl jest jemu Matějovi pomoci Cáhlova zraditi a za to Matěj-měl jest jemu dáti sto kop, a týž
Míka jměl jest jemu pomocijieti rychtáře z Pibruov. A tak když jsta spolu jezdila, tehdy Matěj
na Míkovu koni a Míka ná Matějovu koni' měnila jsta"se, a takéži rúchem.It. recognovit, že
on :Matěj a Sýkora a Jan Holý řečený Maříček jmievali jsů stav u mlynáře podlé.Jaromíruov
podlé Kaplice, a ten mlynář věděl o jich lúpežích. It.5* recognovit, že Kolúch s tovařistvem
svým chtěl jest -a chce Hrdibora z jeho domu vybíti a jeho šacovati. It. recognovit, že on
Matěj a Jindřich z Důdleb za Kaplicí v lesě Kramáři strahovala jsta na. kupce, jakož jsú do
Lince jeli, a tak že jsta jednomu kupci vzala II kopy gr. It. recognovit, že :Lalka v Lompniei
byl jste příjemník všeho, což jest: Matěj vuodce s tovařistvemsvým lápežem dobyl.: It., retulit, že
Beneš z Heršláku s střelcem svým Václavem, učiniv sobě bradu -veliká zvlasuov „koňských
a kozích u Vyšňového Brodu na silnici zlúpil jest vozy i učinil jest pokřik na Matěje vuodei,
an tu nebyl ta doba, a to jest našeho šlak učinil, a také ten Beneš byl jest vuodce páně
Alšíkuov do Lonfeldu. It. recognovit, že Jirgl Valucél a Skřivanec Moravčíci ti jsú strahovali
naZviekovce,. chtiece jej. jieti pro Brečtana, jakož jest v. Třeboni oběšen.. It. recognovit, že on
Matěj a OndřejHaicluov. syn z Branné, Janek bratr Hanuškuov, Mikuláš purkrabiea Ojdřich

rychtář z Lompnice byli jsú úkladce o město 0 Třeboni,-chtiece je se panem. Alšíkem.zlézti.

Anno.53dni. CCCCIX“ante fostum sanctae Trinitatis.
Pravenie Ondřejovo kovářovoz Libina, v Třeboni„mučeného.a oběšeného.

8 It. retulit, že oů Ondřej sám pokradl“jest u jam kamenných-podlé vsi Vrati všecka
Kostelnie železa z Buděvic kromě řetěza, ten jest'v duol pod.řežáb uvrhl. It. retulit, že Roháč
z Libína“kradl jest s ním ryby v Landrově rybníce. ''It. retulit, že'ten jistý Roháč-pokradl
jest v Slavošovicích Svatošovi Puleovu synu dvuojevidly hnojné, jednu rukavici -hnojnú::a.
sestře své vlástní obil jest kolo a šíny pobral, a k tomu nože, sudlice; sekyry vSlavošovicích
Jest. krad' -a prodával. -It. retulit, že"Svašek v Libíně kradl jest seno lidem .a to:-tu prodával
Jechovi, starému Jakubovi, Měsiečkovi,:Martánovi, Stěpánu a Macečkovi. It.-retulit;: že.Hancl
slepý z Svinuov ukradl jest jemu Ondřejovi:mlat.i prodal jej DrdáčkovivSvinech. It. retulit,
že Kudrnáč kovář ukradl jest šíny se dvú kolú jedné vdově v Borovnici, Pešíkové:kmetičiny.

It. retulit, že Petřec z Strážkovic s Svachem synem svým ukradla jsta dvě kosnie kladivě
Miklovi Matlovu synu tudiež atě kladivě dala jsta Černákovia tenjistý Petřec, kdes dobyv
šest šínuov starých, i pójčil jest jich Ondřejovi. It. retulit, že Černák z Strážkovic, kdes ukrad
kolo, i dal je jemu Ondřejovi opraviti. It. retulit, že Jan z Borovnice,.Pešíkové člověk, s.Ši
moném bratrem svým jednookým ukradla jsta vuol jednomu masaři z Buděvic, a ten jistý Jan
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ukrad jest Petrovi Kůtníkovi jalovici ve dvú letů a Šimonově vdově dvé telat a Olíkovidvé
kozlenec; to vše učinil jest v Strážkovicích. It.““ retulit, že Jan s Václavem, synem Pitrúůchém:
Černákovým, pasúce stádo, mnoho dobytka lidem jsú zjedli, a kuože jsú v jedné jámě vedlé
Strážkovic nalezeny. It. retulit, že Hansluov Likartuov syn jménem Jalil, cizoloživs Václavovů
Pitráchovů ženú řečenů Něta, i zabil jest toho jistého Václava Pitrúcha pro tu jeho ženu
podlé Zálužie, an stádo pase. It. retulit, že Bažant mlynář z Pašinovic zamordoval jest jednoho
sirotka Kudlátkova pastorka v strúůze mezi Dúdleby a Střiežovem.

Strachota“* a Míka syn Hanzluov z Rychnova.

Pravenie Strachotovo z Osového v Krumplově oběšeného ve čtvrtek před svatá Maří
Majdalenú.

Najprvé pověděl na Čenčle z Brusného, že jsú Matěj vuodce a jiní zlí mievali u něho
stav svuoj a u Peška v Suchém dole též. Míka Hanzluov syn z Rychnova a Strachota po
věděli jsú, že jsú stav mievali u- Velfle v Rozpútí. Míka pravil na Malce z Tiché, že se činil
Pastýřem v Rakúsech i prorazoval tak dobytek zlodějóm. Idem Míka recognovit, že Beneš
Macuta a Petr Ocelka oblápili jednoho kupce z Salepurka na Kramáři. Idem recognovit, žé
Míka kramář z Cáhlova prorazoval kupce zlodějóm.

Pravenle Andlíno bez muk.

Primo recognovit, se subtraxisse sex pepla in Rosenberg cuidam Maczonisse. Item
tria pepla subtraxit in Rosenberg, gue přoposuit Prasatkonisse in Svin in XX grossos. Itéin
Vtampeplum retro cistam in comodo iacendum réčognovit. Item palium, subtractum in Rosen
berg, vendidit Michaeli famulo circa Thomasconem. Item tunicam Tlamonis uxoris subtraxit
et proposuit in Budvais in Judeis in XX grossos. Item subtraxit páter noster Thomasconi
hospiti suo, et vendidit in Svin pro VI gr. Mikalowe ibidem. Item subtraxit tunicam viridem
balneamine Stephlinisse circa balnam et reposuit circa Cubastam circulatorem in Syvin,
ipsius reservatorem, et vendens tantum dedit ei XII grossos, et residuum pro se usurpavit.
Item cistulam cum tribus peplis fere ad */„,sexagenam valentibus subtraxit Pusskarzowe in ca
mera bombycem emens. Item recognovit, guod uxor colonis Jacobi in Malotin palium Jacobi
uxoris, veniens de curia, perrexit et ipsam cum Wenceslao famulo de Svin in Budvais veniens
sola nolas argenteas aurifabro pro VI gr. vendidit, et Wenceslaus in Judeis tunicam in XXH
grossos proposuit, et inter se diviserunt, colonisse X gr. et furi X gr. et Wenceslao residuum
assignarunt. Item recognovit, guod audisset, Swywonyonissam cum scolaribus comodum Miku
lassowe excussisse et eius bona recepisse.

Pravenie bez muk Beneše Macuty z Horšláku.

Najprvé přiznal sě ke všem kusuom, kteréž Matěj vuodcě, -jsa mučen v Budějovi
cích, na něho pravil, a také že osekal svého člověka, 'ježto jeho k Němcuom byl zradil a
Němce k němu. It. pravil, že Kebl a Ctibor z Hvozdna a Bemat Vítuov pacholek jímali. jsú
Mikuláše z Hvozdna a nesli jej na Heršlák, a tu vězel čtrnácte neděl, a vzeli jemu dva
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koně za, jedenázete kop grošuov a samostřiel s opásáním a LXX.grošuov hotovými penězi,
a za.vězenie vzeli kopu grošuov, a dali ji Janovi. It. pověděl, že. Jona puškář a Vavřinec

pacholek a. bratr jeho, druhý pacholek masařský, vzeli jsú knězi Hynkovi farářovi z, Sedlce
dva koně a také kuoňknězi Rynšovi-a ty -koněpřivedli jsú na Heršlák, a také že vězel
německé lidi, chtěje na nich penieze mieti, a nemnoho je propůščel.

Anno *“ dni M“CECCOXX“feria II post Laetare (I8. března). Pravenie Přibikovo z Žabovřesk
na mukách.

Najprv pravil, že Mikuláš. z Machovic, hněvaje sě s někakým ratajem z Dubíčka, a
s nímnás pět vyšli jsme na pomoc z Budějovic jemu, prvý Mareš z Křenovic bratr Jandóv
rychtářóv, item Václav Hlíza z Machovic, item Vít syn Mírkovcóv z Jaronic, item Janda
rychtář z Křenovic, my všichni, našedce jej, a já najprvé dal jsem jemu sudlicí plosků, a potom
obdružil jsem ven sudlici, a jiní tepúce jej, zvláště Mikuláš dřéveřečený, ranil mě v hlavu etc.
It. my všichni kradli jsme v Křenovicích; Sperkovi jsme ukradli sukni šerů. It. v Jaronicích
ukradli jsme Jankovi synu Křechovu dvě. prostě rádle, a ty jsme propili u krčmářekováře
v Křenovicích. It. subtraximus Hrzkovi z Plastovic kóň a ten jsme prodali, a mně sě dostalo

V grošóv, It. v Jaronicích vybili jsme komoru Mírkovcovi, a tu jsme vzali 2 kopy, třie pro
stěradla a dvě podušce ete. It.ukradli jsme Václavovi z Zlivě dva koně, a dřéveřečený rychtář
s bratrem, prodav ta koně, i dali jsú mi za mój diel puol kopy ete. It. ukradli jsme Janovi
z Češnovic krávu,;a.z. té misě dostalo VI grošóv. It. v Plastovicích -ukradli jsme Janovi plášť,
sukni černú a kabátec, a to jsme prodali za 1', kopy, a mně sě dostalo XV grošóv. It.
v Křštěti *" u Netolic ukradli jsme dva koně Janovi(a) dva voly, a toho mi sě dostalo XV gr.
It. v Olešníku Střechovi ukradli jsme dva koně, a to jsme. prodali v Týně za 2 kopy, a toho

mně sč dostalo XV grošóv. It. tu blízko v jedné vsi německéukradli jsme Václavovi kóň, a
z toho mi sě dostalo X grošóv ete.

Anno 58 (COCC"XX.** Vyznánie Slívkovo hrněleře na mukách v Chvalšinách.

Najprvé vyznal, že kněžie — kněz Michal, kněz Prokop, kněz Petr — pudili je, aby pálili,
řkúce: nebudete-li páliti| ale sami budete páleni, tak že ti kněžie sami domy i kláštery
v. Vodňanech pálili i bořili. It. vyznal, že s Jankem pacholkem Žižkovým a s Jindrú pa
cholkem Mikulášovým pomáhal páliti dvoróv Rýnských Mnichových. It. vyznal, že s Marti

nem bratrem někakéhoz, Ktiše pomá(ha)l. spáliti pokoj a domek kněze-Lazaróv u vrat v Ko
runě v klášteře. Také pravil, že iekl lazebník Z Netolic a Václav truhlář byli při pálení
kláštera Kórunského. It. pověděl, že' s Bártuchém 'a s Václavem rathauzníkem z Netolic
S jiézdnými byli ŽVodňan Vyslání od: Žižky sem špehovat, sbieralli by pán lidi a mělli'by
lid“ A když zvěděli po vsech, že sě lid sbierá; tehdy jiezdní zasě sě navrátili, a nedali jim
semotánátí ete. It. vyžnal, že Smilek.z"Křemžebývalna Piesce a má S nimi tovařišstvo,

á že šebral lidu“"dóbřemmapět Bet pěšichoznaaZáblatie a na Husinech, abyjim pomohl s třemWU

56 fol. 27. — 51 V orig. Krzgstiety. — *Sfol. 27“. — *%Ruka z 16. stol. poznamenala po Straně: Ad
abbatum memoriam S. C,(orone) extractum. .
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lidem, kdyžby sem do kraje přijeli apřišli etc. It. vyznal, že Mareš, bratr Zichóv z Kře
novic, měl vésti Žižku svým tovařistvem sem najprv do Nového města a tu klášter spáléce
a zbořiece a panny:vyženúce, ihned pušky k zadniemu mostu zasadiece, valem sě k hradu
váliti a předhradie zkaziti, a potom město valem obvaléce dobyti a kostel i s domy vypáliti
a zbořiti. A to jsú uložili v Piesce před hradem, prvé než jsúů k Vodňanóm přitekli.

Vyznánie lidí, kteréž vídal na Táboře.

It. vyznal, že vídal, ano S nimi bývají a 8 nimi sě túlají a lidem škodie, Harant,
Toman z Březovíka, Mařík ze Ktiše, Petr švec tudiež, Hoch, Domin, Řehoř z Miletína, Kvě
toň z Plánské, Petr z Ostréhory, Klich, Levec, Vach, Jindřich Kříž syn Hlázóv, syn Marti
nóv z Záhořie, Mikeš Pytlík tudiež, Matěj a Johan z Přieslopi, Macek z Jámy, Duchoň, Matěj
Mikšíkóv tudiež, Martin rychtář z Klenovice, synové Velíškovi z Mědče ““ menšieho, Fetanar
z Netólic, Vach a Filip ze Lhoty a Vach z Mědče věččieho etc.

Také ** když byl otázán o knězi Biskupci s jeho tovařistvem, posielaliby kaké listy
k jich knězi mezi sebů a které úklady činili, odpověděl na svů vieru i na svú duši, že nic
o tom nevie ani co kdy o tom slýchal. A když byl dále otázán, chodilli by kto odsud
z města a s nimi přebýval, odpověděl, že žádného nevídal kromě Vaňka, panského pacholka,
jenž k Jindrovi bratru svému, pacholku Mikulášovu, druhdy přicházel, a Kužel někdy dávno

na Hradišti ostrohy prodával etc.
Actum est feria III ante nativitatem beate virginis preséntibus Bradaczone, Gregorio

Pichantlino iudice, consulibus et Mayssowerz ad premissa convocatis.

Vyznánie Petrovo z Vitějovic.

Najprvé pravil, že u Bohuslava z Protivce ukradl jemu 1", kopy z páně sukně
v rukávě v domu, a ty jisté penieze dal schovati Maretě děvce, a to sě stalo v neděli.

A potom měl s tů děvků pryč.jíti do Strakonic. It. pravil, že ukradl černá sukni paní Klímové
v Protivíně, a tu mu sukni vzali na Winternberk, jako šel do Strákonic. It. pravil, že on
s Petrem kovářem oblúpili ženu u hájka u Blanice u vši a vzali jie klok, šlojieř a tři penieze.
It.-pravil, že paní Anně v Protivíně Hošové ukradl čechel. A také kradl rubáše a jiné věci.
It. pravil, že Velíkovi v Bavorově, pánu svému, vzal meč a rukavice a proto jemu kázal od
sebe pryč.

Petr“* Proněk z Strunkovic etc. Anno ete. XXII“.

Vyznal na mukách, že oblúpili ženus Petrem svrchupsaným u Blanice na lukách na

potkání a vzali jie klok, šlojieř a tři penieze, jakož první. pravil ete. It. vyznal, že létos

po velice noci on Petr jeden, Bušek, jako v kládě zde umřel, otec z Prachatic Aleš, jako
utekl na Wintrberg z Prachatic, ti sebravše sě na. Bavorově i šli v noci do vsi do Hájku
k Pechovi, i můčili ho, a vložili mu palce pod tětivu, aby pravil a dal penieze. Tu na něm
vymučie penieze 4 kopy, a toho mu sě dostalo XL grošóv. It. vyznal, že s svým bratrem,

60 V orig. z Miedcze. — *S*fol. 28. — “* fol. 28“.
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jako zabit u Winternberka, oblúpili jednoho člověka,an jde z trhu z Netolic; vzali mu XIIII
grošóv. It. pravil, že on s Filipcem z Prachatic jali posla z Winternberka do Prachatic ete.
It. pravil, že také božie muky lámal a zbíjal etc.

Vaněk z Smědče kovář feria III ante Katharine.

Najprvé pravil, když-jest ještě doma v Smědči byl, tu 'jést s súsedy chodil, když jsú
jim Prachatičtí kázali, k Strákonicóm, k Rabí, k Budějovicóm i k Bystřici, a také tu doma
cepóv drahně nadělal. It. potom jako do Prachatic utekl, tu jest pomáhal pušek kovati.
It. pravil, že jest chodil za Budějovice k Svinóm, jich devět, a tu v nociv jednévsi vzali
šest koní, on sám jeden, Fefrle alias Michálek, Spil, Ondráček z Prachatic, Mandl, Gsel,“*
Ondráček Fressóv, Rot z Prachatic, Mika od Brány a Michal Němček z Prachatic. It. byl
u Kaplice s Předborovským a jiných. mnoho, jako kramáře oblůpili, kořenie, barchany a jiné
věci mu pobrali. A z toho mu sě dostalo XVI grošóv. It. pravil, že mievali stavy u Vacha
u Soboty v Plánském. It. také bývali u Palečka na Ktišce, jako oběšen etc. It. pravil, že
slyšal od tovařišóv v Prachaticích, že Rús z Ostréhory pomáhal také Buzka purkrabie páliti.Anno“*etc.XXIIIferiaIIIpostInvocavit.© 2%

Anna z Hórky nevěstka pravila na mučení, že byla dvě neděli v Prachaticích, a tu
s ní mluvil Štěpánek Netolický a Robil, tažíc jie kam by naši Krumlovští v stráž jezdili,
v který čas a v které miesto. A tu ji poslali do Krumplova, a dali jie na stravu VÍ grošóv,
aby bydlila v Latraně u Šitové, a když by Žižka s Tábory silen byl a přitrhli k Krumplovu,
aby ona Latraň zapálila. A to jie měl dáti věděti Lippl Němec ze Ktiše, jako u něho tu
přebyla týden, a dala tomu Němci schovati 3" kopy, jako jie Štěpánek dal ty penieze, aby
zapálila etc. It. jsúci zde, i vzala Lorenci ševci vězni sukni, a s tů jest ušla; it. Jechovií
katovi vzala také sukni; it. svému muži sukni; it. Janovi Teleti vzala čechel kmentový etc.
It. nazajtřie opětpravila, že Lipl svrchupsaný ze Ktiše byl také v Prachat(ic)ích, a tuviděla,
že Štěpánkovi ruku dal a řka: Bratře Štěpánku, chciťtto rád učiniti. A s tiem s ní inhed
šel z Prachatic domóv do Ktiše. A dala mu schovati zázvora u Štěpánka v bielé rúše 3,
kořenóv, an jej založí za plášť; a jdúce před ním nápřed, i nalezla lišku, a tu jemu prodala
za II groše III denáry všemu znamení, a také ten den byla svatba ve Ktiši. It. pravila, že
té umluvy byli příčina a ji na to namlůvali, aby zradila a zapálila, Vích a Šondra, Štěpánek.
a někaký písař mladý, velmi lysý, a tu ji přivedli k hauptmanovi k Střeskovi,,a ona jim to
slíbí učiniti etc. A ten jistý Lipl měl jie dáti věděti do Krumplově, kdyžby Žižka silen byl,
a řieci jie: Vieš, co máš činiti. etc.

Pravenie Šipkovo.

Ten den na mučení Šípek pravil, že s Duškem Štěchovny synem z Košic oblúpili
čtyři člověky, ježto natrh šli; jednomu vzali XVI grošóv, druhému AI grošóv, třetlemu
opásánie, meč. It. pravil, že také s Mikuláškem z Bezerovic lúpil. okoloBorotína. It. vyznal,
že jednoho utopil pod Sedlcem, jako mu drva bral. It, pravil, že Přibenickým z vozu ukradl

55.orig. Gsell, Gssel, Gesgel, — ** fol. 29.
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dva--samostřiely. It. pravil, že; jako -Táboři vpadli' do Bechyně a město vypálili, tu jest
s"Duškem 'svrchupsaným vzal panciéř dobrý a šamostřiel, a to má ten Dušek u sebe v Ko
šiciech. It. pravil, že Dušek ukradl byl pláší i schoval v kopě, -a potom on- ten- plášť jemu
z té kopy ukradne podlé Košic etc.

Jan “* Polák.. Anno etc, XXIII feria II post Benedicti. *"j>

Jan Polák z Prachatic vyznal na mukách; že poslali jich šest do Boršova, aby faráře
tu jali, na cestách aby lúpili; i nemohli na silnici přes vodu. Tu. sě zasě dva vrátíta. na
koních, jeden ze Kře vězeň Wintrberský a druhý Linhart Němec, ježto má máteř v Budějovicích.
A tito čtyřie pojdů do Boršova v noci k Blažkovi krčmáři. Tu jim ten Blažek řekl: Jáť mám
farářóvy krávy; tý Zajmětea mě jměte. Tu jsú ty krávy zajeli, když nemohlifaráře nadjíti;

a potom jim ty krávy utekly. It. pravil, že jsů vzali v noci XVII koní. v Třeboníně,
v Mojném a tu v těch vesniciech. Tu jich bylo devět, on jeden, it. Tryntieř, Valešek, Šimek,
Trojan, Pekárek ete. It. pravil, že jich Smil.z Huši prosil, aby mu pomohli na Wintrberské;
tu jich snad přišlo mu doHusince na pomoc čtyřidceti It. pravil, že chodil mnoho s Tá

bory, s Žižká i s jinými, hradóv i jiných tvrzí dobýřal a v pobití býval a několik zastřelil.

Janek Rokycanský.

Janek Rokycanský vyznal ten den na mukách © farářovi Boršovském též jako Polák,
že jej chtěli jieti etc. Aten krčmář kázal sě jim svázati a.jieti, a rok mudali, aby sč jim
v neděli postavil na Prachaticích. It. pravil, že jednomu z Rokycan ženu jeho uvedl ete.

It.** vyznal, že, jako byl. v Svinech, tu jsú provodili vozy k Budějovicóm s vínem,
z Rakůs vezůc. Tu jsů spolu rozmlůvali, jedůce podlé vína, on Janek, Petr Rybka mladší a
Beneš Hrdlice z Svinóv, aby Lompnické tu na tvrz pustili.

It. pravil, že byl s Linhartem třikrát na lůpežiech, i tu byl, jako faráře a třiedníka
jali v Újezdě a knihy pobrali; a ty jsú vyplatili ve třech -kopách ete. It. pravil, že onsTrojanema jiní,jichdevět,lúpilinasilnicina;Svinnické'atuzabilijednohoševceete.
It. pravil, že Rýbkovi ujel z Svinóv s koněm etc. It. vzali súmařóm šest koní on, Vlk
Pieéštěk, Vích etc.

Linhart “" ratajóv syn z Budějovic

vyznal na mukách, že byl viece rež rok v Prachaticích a odtud chodil a jezdil do vsí a na

silnice, bral a lůpil s Jinými etc. It. pravil, že v Němcích jich:XLII vzali XVIII koní a rúcho.
It. pravil, že jich bylo osm, jako dobytek a koně pobrali Valchovi a Hořickému ve Dvořiech ;
on Liendl jeden s Martinem koželuhem, a ta jsta byla vódce, Janek Rokycanský, Vach od
Wintrberka, Martin, Pavel koželuh z Budějovic ;a.jiní: jsú zbiti. It. pravil, že Hořickému
spálili dvór před Budějovici Petřík Plaček, Zbyněk, Hancl Němec z Srnína, it. Wolhin, it. Mi

kulášek, jákobyl pacholkem u Smila, Šondra, Čtvero, Blážek, jako Vojhákovi s koněm ujel
ete. It. vyznal, že Šondra, on druhý, Pavel Koželůh, Hancl a Čtvero z Prachatic a Blažek

Malý vzali Best koní sedlákóm v nociv té vésce2 šíbenicíu Budějovic etc. It. brali dobytek

95 fol. 29“. — "5 Při odstavci Item vyznal, že — tvrz pustili jest připsáno: Odvolal. — “? fol. 30.
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v MokrýchpodléBudějovicon jeden, Andrlík, jako jest nynie na Malovicích,ten jest tu
byl vódce, Hancl, Hynček z Suché, Zbyněk, Plaček a Vích .a Mikulášek svrchupsaný; jako
byl u Smila etc. It. Linhart svrchupsaný opět pravil a vyznal, že v Rožnové-pobrali. koně
a dobytek v noci; a tu jichbylo třinádet, byl Trojan a Šebek Žák, Martin koželuh.zBudě
jovic, Pavel bratr jeho, Janek Rokycanský, Hancl černý, veliký, pastýř, a Vach od Wintrn
berka, on sám, Martin, jako. zabit etc, It, pravil, žedvakrát na silnici vozotajóm koně. pobrali;
ale mušeli zasě vrátiti Vožickým, protože s nimi přímiřie měli; a druhé koně vrátili do Lit
vinovic; neb jsú sě S nimi umluvili. It. pravil, že byl s Martinem koželuhem a Pavel a
Janek Rokycanský a Martin, jako zabit v Újezdě, a tu faráře jali s třiedníkem, a knihy po
brali etc. It. ten denv Prindlově dvoře.dobytek jsú zájeli'á pobřali. It. pravil, že jich pět
svrchupsaných a Kříž z Chmelné byli v Důdlebech a tu jsú Jaku(ba) rychtáře jali ete. It.
pravil, že stavovali sě v Perném u jednoho člověka, a ten pryč utiekal, ale žena jim tu dala
jiesti a píti etc.

Anno“* ete. XXII" feria III ante Georgii. t8/y

Mika kovář z Vlhlav vyznal na mukách, že když byl na tvrzi na Vlhlavech s tovařiši
páně Hrózovými a měl sě tu brániti s nimi proti Žižkovi, tu pak šel dolóva přišel k ně

kakému Jindrovi do Bavorova k Táborám, a řekl jim: Málot jich jest na tvrzi; dobudete,
chceteli, kdyžkoli přilehnete. A měl sěs nimi tu brániti. It. pravil, že on sám naše zjímal
na silnici, Kříže masaře, fraknéře' Péši a Prokopa s jinými z Prachatic za Rovným etc. Item
právil, že jezdil v stráž k Dubíčku i jinam na silnice. It. byl u Wintrnberka, jako je porazili
a tu městečkovypálili. It. pravil, že jest, jsa na Prachaticích, hleděl našeho zlého, což mohl
najviec, i strahoval na naše, kdež mohl, a S nimi jezdil na naše škody.

Feria V'* nost Vitalis anno eodem.

Toman řečený Maretka z Ledrtála vyznal na mukách, že on sám třetí oblůpili Němče
v Stařie bráně u dvora podlé Novéhohradu, ón jeden, Křížeksyn Křišťtanóvz Ledrtála, jako
slúží v Tučapiech a chodí táké na Chúsník, a třetí Jakub Šrámek z Keblan, a'vzali mu trúbu

tafatu a druhé černé a třetie nemnoho červeného, a to bylo papierem obinůto, a potom čepici
v chlupaté, a to měl v pytlíku napřed na koni. It. pravil, že tomu Němci také vzeli opasek

S penězi a s zlatými,a to jest bylo v sukni obinuto. A to jsúdali všecko Šrámkovi.syrchu
psanému schovati, a to jsú mu vložili u vóz v seno, jako byl přijel po seno ona Novýhrad
k Křišťánkovi, a potom sám Maretka druhý den přinesl k němu sedlo v noci dó Keblan,

a to všecko ještě má, a kóň jsú pustili, a ten k'němu zasěpřiběhl' do dvora. It. pravil, že
on 4 Mikša z Kříčova a Petr Ratajík z Kříčova vzali dva koně z vozu, rýzý a vraný, Krajé
řovýmvozatajóm, jako Krajéři víno dovezli do Budějovic, a zasějeli s prázným vozem; a ty
jsú prodali v Cáhlově za osm kop; a ty koně vedl je tam Mikša, a u něho sě 0ty penieze'

dělili. It. zabil jednoho, praví Tábora, jako byl s Koňatú zá Plzní. It. pravil, že-Vít švec
z Ledrtála mluvil před nimi; že by chtěl zraditi LompnickýmNovýhrad; a že byl nich ně

Lompnici; a chodí také kcBláhovi kovářovido Petrovic, jako Bohuslav sedí, a ten Bláha faké

98 fol. 30“
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bývá na Lompnici. It. přavil, že chtěl rychtáře Fenele zabíti, protože mu dával kacéře. It,“*
svrchupsaný Maretká vyznal; že jich pět lúpili na sílniciechokolo Budějovic a zabili dva
vozataje a koně a sól jim pobrali a -na Tábor vézli, on jeden, Křížek z Ledrtála, Jílek z Tučap
a Ondráčekodtad a Jakub švec z Tučap á Jakub Šrámek: z Keblan. A. také jsú tů chodbů
vzali.-dva voly v někaké vsi podlé Budějovic; a tu--sě mu dostalo puol kopy zlých peněz.
K, scházeli sě vkrčmě u-Kokotá v Tučapecha tu jiedáli a pili ete. It, vyznal, že slyšal

od Víta šévce, že řekl: By bratřie sém přijeli, věděl bych je. dobře kady k Novémuhradu
přivésti, že-by ho vhodině dobyli etc.

-Anno ete. XXIII feria dll ante penthecosten.

Jan kovář z Řečice vyznával na mukách na tyto žžahače, na Pavlíka z Chvalkova,
ná Petra z Pelhřimova — a ten sobě kúpil dvór, slove u Dvorce — na Janka z Chvojnova,
na Oldřicha z Čečetic podlé Želeva; ti jsú byli vydáni od Peniečka, aby pálili po panství pána
z Rozmberka. A také druzí čtyřie :z Tábora byli vydáni, aby pálili a mordovali s těmi. Tito
jsú byli z Řečice .z města na páně škodě: Petřík, Petran, Štěpanec, Sádlo, Oharek, Šíma,
Ořiešek, Ptáček Jan; to jsú měštěné, ajiných pacholkóv nájemných bylo třinádcte.

Anno ut 'supra feria III post 'Urbani.

X. Petr Benkóv syn ze Mlýnóv ten jest jať na páně škodě, a byl na vších škodách,
ježto pálili a: mordovali v Svinech i jinde, a tito s nimi byli odtudž ze Mlýnóv: Hereš Voj
těchóv syn, Martin Dietě Šimkóv syn; it. také byl Pecha z Předoboře; it. z Krtova Hašek
Jechóv syn, Tomec odtudž Ctiboróv syn také byli. It. Petr svrchupsaný zapálil dvuor farářóv
v Svinech ; it. dvuor farářóv spálil v Bošilci, obrazy, božie muky pálil i rubal. It. tovařišie
jeho z Tábor, Maksín, Mareš Železník z Těchobuze Hronek z Kamenice, Sova. It. také byl,
jako Vožické porazili; zabili jich šest, a čtyři oběsili; Remiš katem nad nimi byl. It. v Ho
řipníce s Háská zabil dva-a u Brodu Německého jednoho. It. pravil, že Buchovec byl při
tom a Vítek z Prahy, jako zvěsili Húsku a Onšovského v Hořipníce s jinými. It. Majnuš
z Peclinova a Vítek,svychupsaný byli hauptmanové, jako Vožické zmordovali a zvěsili Smahle
a jiné etc.

Vyznánie "*Křehantovo ze Chmelné na mukách tu sobotu před svatým Václavem. 7%

Najprv pravil a vyznal, že sě jemuornát dostal, když jsú v Kaplici s Jarošem kostel
osedli a tu farářez Sobienova. upálili, a. někakému. Gsellovi.z Bavorova dostala sě dva koně
farářova a.. samostřiel.. I. byli, přitom Petr z. Předbořic, Šandra, Robil, Jindra, Jan Holý,
Fridraich, Jakub.z Netolic syn Bartuchóv a druzí z Malovic, Andrlík, Johan zeLhoty, Jan
Železný;. a jiných.nezná. A také:pravil, že Robil, sám třetí přinesl faráře z Sobienova, a Jaroš
sámsvú-ruků upálil jeho.:It. pravil, že Mikulášpacholek Jeníkóv a Gessele dřéveřečenýzabila.
Ducháčkova.syna. Mt. vyznal,„že sě: Jim nahedil vóz na cestě a: tu. pobrali., krámnů. věc: a
koně vrátili vozataji zaBĚ.A,Na.Hrádek také vdali: kořenie. It. vyznal, že jsů v :Rúdném vzali
sedm koní, on sám a Jan Holý sám třetí z Milikovic, Ciprach a Mikuláš Holý z Machovic
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a Václav Kosovec. It. pravil, že těch sedm vzali čtyři koně na cestě: k. Budějovicém., It.
pravil na Pešečkový syny z Březovíka a-na Filipce z Bavorova, že jsůlúpili a přinesli čepici
„dobrá a šest kop grošóv. It. pravil, že v páně Smilkových -potociech lovili.. It.- pravil, že
Aleš z Bavorova, on sám a Šondra pojeli dva koně jednomu. sedlákuv Újezdě. It..„pravil, že
Tóma z Březovíkachodil také brát a také byl sjinými v Kaplici: It. „pravil na Jíru a-Maříka
Pešečkovysyny z Březovíka a Kristofora, že chodiec do Krumplova na trh, řiekali v Pracha
ticech: Poďmy na ně; máloťjich jest, dobudem jich a zmordujem.je. It. pravil, že božie
tělo přijímal a nezpoviedal sě. It. pravil, že Domin(se) svými.pacholky, s Holým a Vaňkem,
Jakúbek z Čejkovic, on Křehant, Robil (se) svými pacholky a Zdimír vybili.. Řehoře z Chře
nového a pobrali jemu, což jest měl. It. také pravil, žejest tu byl s nimi, když jest
Domin faráře v Sverazi upálil. It. pravil, že Mikuláše z Bavorova oblápil a vzal jemu
s Maříkem z Budějovic samostřiel a osm grošóv u Hrbkova mlýna. It. pravil, že Mařík a
Jíra Pešečkovi synové byli při upálení faráře z Sverazi. It. pravil, že Velíškovi synové
z BSmědečkataké s jinými chodiec ven z Prachatic i berů. It. pravil, že stav mievali
u Pechata v Benikovicích. Item u Mertle v Křemži také sě stavovali, it. u Pechy v Bo
leticích, it. u Holce v Nové vsi. It. pověděl, že také tu byl s jinými, když jsú v Rájově
v noci brali, z Prachatic Janek, z Javořie Javoróv pastorek: Cipraich;, Samburg Rossóv syn a
někací třie z Milikovic.

It. Mácha-z Strunkovic, pravil někdo purkrabí(mu), že také pomáhal Rovného spáliti,
dvoru Buzkova purkrabina. ete.

Petr z Krasějova.

It. pravil jest na mukách, že Jeniš z Todně najal jest jeho z pěti kop: grošóv, že
jest Svatomíra odtudž zamordoval a pojičil mu k tomu mordu svého vlastniho oštěpa, a Je
nišova syny Michálek.a Nedamír tať jsta obapřitom mordu byla a pomáhalť jsta tu Petru
jeho zabíti a vzala sta Svatomírovi jeho vlastní: oštěp::a kord. Také ten Petr pravil, že
někaký Martin z Velešína a Ocásek z Újezda tať sta byla na Velešíně na hradě a ten hrad
měla jsta Žižkovi zraditi -Ataké pravil jest, že jest tu někaká diera, jakož jest starý most
byl, tuť měl jest Tábory přivésti k tej dieře, aby sě v hradkopali. Také "*svrchupsaný Petr

pravil jest, někaký Matěj a Jan z Prachatic ta jsta za nebožce.Markýše na Pořešíně byla a
ten jsta hrad měla Žižkovi zraditi. Taképravil jest, že jest chtěl Komářice.a Pašňovice Be
nešovi.a Nežetice Saiclachovi a Jenišovi.z Todně pro těch pět grošóv, když mu jest jich
nedal, vrátě sč zasě z Tábora, inhed všecko spáliti. etc.

VyznánieVáclavovo zSvince bez muk.

Najprv pravil, že Odranci vzal sedlo, sekyru, slaniny, hrachu. s hrnec. It. vyznal na
rychtáře Mikše z Ravně, že on a bratr rychtářóvlúpili na, Chuchelci„a vzali jedné ženěpláší
černý a XX grošóv, a z toho jemu dal rychtář V grošóv. A také tudiež vzali jednomu muži
meč, opásánie a kuklu. a to sě jemů' Václavovi-dostalo.:GA" k tomu přišel Havlice Ktylóv

člověk Z. Puchtíkóv, a řekljim, potákav je, řekl: kde jste byli? Oni mu povědie; a on vece:
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chceteli-mi tohodiel dáti, a nepoviem na vás? A táképravil, že. Štědrek z Rojóv byl při
tom, jako- tu. ženu a může oblápili. It. právil, že on, rychtář, Štědrek, Havlice -a bratr rych
'tářóv —ten: jest umřel, — dřieveřečený stáli Škřiváncové v stráži, chtiec ji oblúpiti. It.
pravil, že sám čtvrt on, Valta a bratr jeho, ježto oběšen, a Petr. tkadlec. z Újezda. vzali
jednomu Němci na Boru- k Búdějovicóm: kord, opásánie s tobolků a X grošóv v tobolce.
It. tudiež v sobotu vzali jedné -ženě tři sýry a puol kopy vajec. It. pověděl, že slyšal od
Valty, žže jsú jednoho: Němce oblúpili u Svinů a'vzali jemu klóok;meč, opásániea V Brošóv;
a přitombyli Valta, nebožtíkPetr á Hedvint z Újezda a Byčen. It. slyšal od svého nebožtíka
bratra, že tu noc, jako Pán odtěštil dobytek Němcóm z Budějovic, oblúpili jednoho kněze a
vtiskli jej do jedné zákútně v Újezdě mezi Luskanovým domem a Křiežkovým, a chtěli jej
zabíti; a to jsú učinili Hedvint, Valta z Újezda, Fridlík z-Rančica Byčen z Újezda. A také

jednomu Němci,ježto utiekali, vzali pancieř a druhému kord, opásánie a rukavice beránčie.
It. pravil, že tak slyšal, že když Němci zasě z země kradli, tehdy vyšedce Fridlík i (s) synem
jeho z Rančic, Šimon z Kosova a Bláha Káběnin syn z Újezda i vyšedše i zamordovali dva
člověky a v srúbek při rybníce je zakopali, pobravše jim, což jsú měli. etc.

Valta:'* z Újezda.pravil- a přiznal-sě na mukách.

It. že jednomu chudákovi vzal pět grošóv. It. pravil, že u Jampného oblúpili jednoho
pěšieho a vzali jemu pláštěk a VIII grošóv(se) svými tovařiši. It. fprávil, že na Světlíkově
za Budějovici vzali jednomu muži opásánie, kord a XX grošóv, klok, kabátec a kuklu; a- při

tom jich bylo pět, Hedvint, Petřík nebožtík, Václav a sám a Byčín. A Václav bez muk též
vyznal. It. u Vráže vzali jedné ženě, "ježto na trh šla, ke sto vajec a čtyři sýry, nebožtík
Petřík, Václav; on sám. It. u Velešína na Boru vzali ">jednomu muži klok, kabátec, sukni

a kuklu,. Vaněkbratr jeho,- on sám, Hedvint; a to prodali v Budějovičích, a dostalo sěVal
tovi pět grošóv a Vaňkovi pět.a na to sě oba zjednala. It. pravil Valta, že Buzkovi dru

hému z Újezda s Hedvintem vzal XII grošóv v pivnici a dvě husi a dvě slepici.

Maczede Borssov recognovitin tormentis.

Primo sex fuerunt inteřficientes, ones simul, Kuba, Martin, Duchon, Jan Cubonis,
gui petunt eos, ut exeant cum€0 ad interficiendumfamulum Kossovczonis.Petrům, 'et inter

fecerunt eúm: It. secundo recognovit duos comeratořes in Przieseczna; Henzlinum de Borssov
et Cubam praefatum, 'contra auemlibet hominem mutuo iuvandům ipsis, si interficient aliguem,
ipsum simul pecuniis ad evadendum. It. terció recoúgnovit; giiodad moniciorem „presbyte

rorum ivit per vicinos de sero in.vigilia, nativitatis,hrsti, utessent parati cum armis in
crastino Viklefistis defendendum si(bi) inpedire missare "predictos presbyteros et alia opera

ecclesiastica“-exercendum, et. sóli tantum stabait -cuži“"armis in hostio ecelesie, et- sí cum eis

Venisset Kosovezo-uvans, ipsum intérficl.debučrůnt..: a6758sí
CubarecognovitIn tormentis. r

Primo, guod induxit' nos omneš Katko ad exeundum;inc-viáv“e6 intérficieridum,-ubi
ego tantum una vice dedi sibi fixuram cuspideam. It. recognovit de ecelesiasticis sicut
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Macze preter interficionem Kossovczonis. It. prefatus Katko principaliter ipsum cum balista
percussit ad terram, et nos iacentem etiam percussimus et recedentes. Katko sagitavit ad
eum prostratum et relevatum manus abscidendo, et sicut sibi placebat, cum €e0 circuibat

- nobis absentibus.

Fencz! Polak famulus Ravchonis de Budwais.

Recognovit in tormentis, guia met septimus in viis spoliavit, primo Pessl a Jakl
fratres de Baworowicz,Petrus famulus Fenczlini de Budwais, Mertl rotifex de Wadkow.It. guidam
Anderl, it. Fenczl famulus piscatoris de Baworowicz, it. Olik de Stropnycz, Mathes filius sil
vani de Vgezd, hi enim omnes convenientes simul in Baworowicz feria IT post pentecosten
exierunt in silvas, ibigue pernoctaverunt, volentes pecora et vaccas de Vgezd' abicgere. Et
demum contigit ibi vectoribus viam Ssuam eguitare, guos spoliaverunt et eis receperunt
V sexag. V gr., guos secum abstulit Mertl rotifex de Wadkow. It. fassus est, guia V in
Polonia interfecit, propterea aufu(git) ad Bohemiam. It. recognovit -post torsionem, guod
interfecit Welisskonem de Smyedezek reducentem aguas in pratis suis pro utilitate sua, liga
tum in silva manibus, cui dedit fixuram cuspideam ad collum et habet, ut non dicat et re
velet super eos, scilicet super fratres de Prachaticz c. It. "* týž Polák pravil, že jednoho **
u Lompnice pomohl zabiti. It. pravil, že jich jest jedenácte, ježto z Budějovic na silnice
chodie a lúpie u Lompnice sól s vozy i s koňmi, a což se jim nahodí, berú, panu Krajéřovi
toho třetinu dávají: první Graff z Kumbost, Petr Šedl, Fencl Šed z Budějovic, Hanzl odtudž,
pacholek vozatajský, Milčat a Hanzl jeho tovařiš, a jiná dva z těch jsú z Chvalšin, jeden
malý v červené čepici a druhý vysoký v šeré sukni bez rukávóv. A to jest pravil a vzal na
svú duši i na svů vieru, že jest to tak pravá pravda a potom jest oběšen sám třetí.

Matěj, syn hajného z Újezda, vyznal na mukách.

It. pravil též, že pomáhal vozataje lúpiti a také přitom byl, ježto zabili Veliška
dřéveřečeného, a vzal mu jedinů sekyru. It. také pravil, že Rozvor pomohl krav honiti
z Újezdce. It. pravil, že první chodbu předtiem byl sám čtvrt, a cožby dobyli, aby sě
s tiem Krajieřem sdělili, najprv on sám, Fencl z Bavorovic, Pešl a Jakl bratřie odtudž. It.
pravil, že Teml, Hanzl, Michal, třie bratřie "“ z Chvalšín, chodili na cesty, on je potykával.

Olík z Stropnice.

It. vyznal též bez muk, že vozataje oblůpili a Veliška zabili. It. pravil, že jednoho
s Kutlarem zabil v Netolicích s svým tovařišem z Budějovic. It. pravil, že jest jich v ho

-spodě pět u zlatníka podlé kostela v Budějovicích, a ti vychodiec na cesty, i lúpie všecky
pořád a z těch čtyřie jsú z Prachatic a jeden s nimi pátý vozatajský pacholek. A to jest
vše také vzal na svů vieru i na svú duši.

Palček z Ktišky vyznal na mukách.

Najprv vyznával, že pomáhal Koruny s jinými vypáliti. It. pravil, že Domin, kterýž
jest zabit, poslal po něho pacholka do Ktišky, aby také šel s nimi, a Buzka purkrabí spálili,
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j shledali sě na poli nad Sádlnem s Dominem, Janek Červený z Súše s svým pacholkem,
Holý z Prachatic, Václav Pátkovic z Brloha, také Velišek z Tisové, Mach z Strunkovic, a Kuba,
jako utopen, Borovec z Boletic, jako oběšen. I šli a jeli do Rovného, spálili i pobrali
v Rovném, a zasě jedúc stavili v Miletínku u Licka. A tu je sám Domin dal deset grošóv,
i šel od nich zasě domóv. A také sě stavili za Sádlnem v mlýně u Jakše, a chtěli ho jieti.
It. pravil, že jeho mátě Káče běhala do Prachatic a žalovala na Buzka, aby jej spálili.

Petr z Újezda pravil na mukách.""

It. že Smutka oblúpil a vzal jemu III kopy na strúzě za Korunů s svými tovařiši: najprv
Jan řečený Trsek z Keblan a bratr jeho Řehořík, ježto stádo pásl; it. Václav syn Kosovcóv,
it. Pavel řečený Pátek z Svince Prostředního, a jiných neuměl jmenovati. A pravil, že ty
penieze Holík z Rajova zradil a jemu sě také z nich dostalo XX grošóv. It. pravil, že někaké
ženě vzal plášť s Trskem, ana z Kaplice jde. It. pravil, že on a Valta z Újezda a Trsek
oblápili ženu u Plavuo a vzali jie jediný groš. It. pravil, že oblůpili tři ženy, any jdů do
Velešína ke mši, on sám jeden, Holík, Valta, Trsek, Paták, Václav sebránek a Řehořík, a
vzali jim tři pláště, jeden modrý a druhý blankytný a třetí šerý, a Václav sebránek Kosovcóv
strhl jedné šlojieř s hlavy. It. také vyznal, že oblůpili na Boru jednu pastýřóv a vzali jie
pláštěk; a to vše k Holíkovi nesli do Rajova, a u něho stav mievali a u-Bielé tudiež etc.

Holik lázebník z Rajova pravil.

Najprv vyznal, že Smutka oblůpili, též jako Petr pravil, první on sám, Petr týž, it.
Holý ptáčník z Křemže, Tricl, jako byl marštaléřem u Smysla, Václav Kosovcóv syn, Mnišek
syn Mertlóv z Křemže, Sondra, jako člověka zabil z Rojšína, Cipraich, bratr maléřov z Rajova.
A také pravil, že ty penieze zradil. It. Holík též pravil, že ženy lúpili, jakož i Petr. Item
pravil, že všecko přijímal k sobě, což Huher a někaký bez uší k němu přinesli, a jednů mu
obuvi dali na XIIII člověkóv. It. pravil, že Jakeš s nimi byl jednů za Budějovici, a tu sě
mu dostal pytel sýróv, pláštěk a kord, a s tiem jej potkal rychtář Přibík. It. pravil, že on
sám, Cihlářík a Janek tesař kradli často spolu ryby rybářóm na řece. It. pravil, že Jirkl
rybák z Rajova pobrali koníky a medenice mosazné a jiných věcí dobře na L kop grošóv.
It. pravil, že dřéveřečený Řehoř kovář po spálení Koruny a s ním puol druhého sta brali,
vybíjeli volovo jedno i druhé, a musili jim v Rajově dáti píti bezděky druhým. It. pravil, že
tito jsú v Prachaticiech: Mnišek, Paták, Sondra, Václav Kosovcóv syn, Holý ptáčník, Tricl,
Cipraich, bratr maléřóv, a ti vycházejíc z Prachatic i lúpie na cestách a mají stav v Křemži
u Mertle.

Vyznánie Václavovo sebránka Kosovcova v Budějovicech na mukách.

Najprv pravil, že jsú byli na Důdlebech proti městu: Hašek hauptman tudiež z Bu
dějovic, on sám, Jan syn Pechóv z Milikovic a Mareš také odtudž, a jiných jest neznal, kteříž
jsú tu byli s ním. A tu jsú jali Peškana řezníka z Budějovic na Dúdleby. It. Martin Nos
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a Jan Pechóv syn a syn Bartušóv z Litvinovic zabili jsú kněze Ondřeje kaplana z Újezda
pro penieze. It. pravil, že Barbořin pacholek dcery Buškovy proradil Pivci, že jat jest do
Prachatic, a on sám sebránek jímal jest jej s jinými z Milikovic. A tu noc pobrali dobytek
mnichóm v Pořiečí ve dvoře. It. jal jest pacholka z Chvalšin Přibíka masaře, i uťal jemu
ruku, a yzal mu III groše. It. pravil, že syn mladší Bartušóv z Litvinovic zradil dobytek
súsedský. It. pravil, že on a Cipraik z Čejkovic a kramář z Pištína nedali jsú jíti vozóm do
města s senem i s jinů špíží a pálili jsú vozy; on je sám ty vozy zapaloval. It.'* pravil
sebránek, že syn Šimkóv z Dúdleb ukazoval, kde by měli přístup k městu u Fridle Plaihara,
kdež jsú měli Hrochovi synové vartu, a tudy měl Jaroše uvésti. It. Mareš a Martin z Milikovic
a On sám vzali jsúů tři koně faráři z Třiesova. It. pravil, že Mnich syn. Mertlóv z Křemže
byl s ním při všech lůpežiech. It. pravil, že on a syn rataje Valchy vzali šest koní ze dvora
Valchova v noci; a ti koni byli jsú Cutréřovi, a tu jest byl vódce syn ratajóv. It. naposledy
pravil, že všichni lůpeži dály jsú sě přikázaním Jeníkovým a Chvalovým hauptmany; a při
jímali od nich v Prachaticech a jim dávali spropitie, ale když jsú potom lůpež přinesli, tehdy
jsú jim dali diel v těch lúpežiech.

Jan Macharen de Milewsk.

It. recognovit in tormentis, guia cum presbytero Mikssone dicto Sapinasubtraxerunt
eguum in Bernarticz, guem vendiderunt pro LXXXIIH. gr., guibus pecuniis diviserunt. It. retulit,
guia eorum viginti expercuserunt ecclesiam et presbyterum in Horicz et receperunt multa
bona, ibigue pro seniori fuit Janek de Suss, it. Jan Teterka, Korczek, Mathias faber, Troyan
senex, Mnych, Martinus, Kozissek, Pracze, Jan Holi, Janek ruffus Polak et Holi sagitarii
Procopi capitanei, Nicolaus cocus, Petrzik sutor, it. Martinus, cui cessit tunicam Ramplonis,
it. Pracze molendarius sub Prachaticz, ipse solus, et alios residuumnescivit nominare, dui
receperunt plebano tres tunicas, it. duos calices, III ornatos, it. sex volumina librorum, guod
VIII ex eis vendiderunt súmařóm pro VI sexag. g. It. pravil, že jdúc do Hořic stavili sě bez
něho u Pechata v Benikovicích. It. pravil, že v Chrbolech u kováře často stavy mievají. It.
pravil, že rathúzník z Netolic vybierá úroky vókol a Šiman písař z Křenovic to zapisuje.

Sýkora z Jablanec.

It. najprv pravil, že svým pastorčetem o zemi udeřil, až od toho umřelo a bulo mu
na čtvrté léto. It. pravil, že Andrlovi ukradl dva pytle s pšenicí. It. ukradl dva samostřiely
s Vanstrochem pastýřem z Mojného jednomu pacholku. It. pravil, že Táboři z Prachatic mají
stavy u Hamršmida v Jabloncích a tu jim súsedé snosie veveřice a jiné věci k snědku; a toho
Hamršmida činie hauptmanem. It. vyznal, že Domin (s) svými byli přitom, jako faráře upálili
u Sveraz a Světlík vypálili. A také pravil, že při nich viděl Komě řečeného z Světlíku.
It. pravil, že mlynářovi pod Čeřinů pobrali rúcho i penieze jdáce z Dobechova a jdúc stavili
sě v Polném u Blahuta pro jédlo. It. vyznal, že byl poslán od Domina a od rathúzníka do
Krumplova, by shlédl, mnoholi jest lida a kterak sč zde děje, a dali mu na stravu III groše.
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Borovec z Boletic. etc.

It. vyznal, že tito dolepsaní byli při vypalování páně zámkóv u Soběslavi, u Poděhus,
u Velehlav, v Deštném. Najprvé on sám; it. Pelech Kříž, Martin famulus, Pizolt Jan, Mika kovář,
Martinus famulus judicis, Parkil, Michal de Boleticz, Palta de ibidem, it. Zvěřek de Dolan,
it. Drobeš de ibidem, Levecz de Tisovka, Welissiek de ibidem, it. Hoss de Ktisska, it. Harant.
It. pravil, že byli Palček de Ktisska et Hoss, jako Buzkaspálili. It. pravil, že Pelechovi ukradl
deset snopuov obilé. It. utrhl jednomu sedlákovi s měšcem X grošóv. It. chtěl pánu Kvietkóv
dvór spáliti. It. byl vódce v tento kraj. A také Hoš chtěl vésti, aby předměstie vypálili
v Krumplově. It. pravil, že jsú sé jim kázali zpoviedati dřieví aneb kamení v své mysli a
potom přijímati tělo boží a krev boží. It. vyznal, že on Borovec míně, Koprvadlo, zeť Přantóv,
pacholek Pelechóv Toman, vsichni z Boletic spálili sú Kajovi, a na to je navodil Biskupec,
a byl přitom, jako rychtář Boletický dal jim po XIII gr.; a to Biskupec jednal, a potom
snědli huspeninu v někaké pivnici. It. také pravil, že Huorka z Boletic pokradl usnie v Planých,
Aleš z Prachatic, Špil z Tisovky, Karas, jako Buzka spálili, it. mlynář z Žabovřesk. A ti
jistí dělili sč o to u Pechata v Benikovicech. A také pravil, že Biskupec na to navodil
Boletické, aby Kajovi spálili, a řka : máte za duše, abyšte tu jeskyni dáblovu vypálili, nebť
sě tu mnoho zlého děje. A na smrt jda, potom toho odvolával.

Jakub z Strunkovic.

It. pravil, že v Homolách vzali XVII koní a Jakše jali, a Sondra tu byl vódcí a Petrka
hauptmanem se dvěma pacholky, it. Robil sám třetí, it. Gšele. It. také byl v Hořicech, jako
brali. It. pravil, že on sám z Strunkovic zradil tovařiše Strakonické a za to vzal XII grošóv;
a také sě mu dostalo toho IT kopy. It. také tu byl, jako v Kaplici kostel osadili a faráře
z Boběnova upálili. It. vóz na cestě kupecký vzeli. It. vyznal, že také tu byl, jako Korunu
klášter vypálili; a také byl Samburk z Smědče, a u něho nocleh měli, a v klášteře také čtyři
koně vzali.

Václav Holý anebo Hrbek z Březovíka.

It. pravil, že koně pobrali rychtáři z Žabovřesk, on sám, mlynář odtudž, Mikuláš
z Křenovic, Ciprák, Jan z Prakéře, it. Jan Špilóv'z Tisovky. It. pravil, že všady s Tábory
chodil, u Bystřice, u Boru, a v Týně kostel jako vypalovali, také tu byl. It. v Bystřici zabil
na rynku cepy tři člověky. It. před Vyšehradem zabil také tři člověky, jako utiekali etc.

Počíná '* sě tuto zrada. Mikuláš z Kamýku od Svinóv pravil.

Najprv pravil na mukách, že Žižka a Pražené poslali Jana z Prahy, jako v Křstěnově
domu sedí aneb byl, a šafáře z Perštaince, a ti umlůvali s Mikulášem a s Dietlem kuchařem páně
na XXX kopách, aby Dietl hrad zapálil a Mikuláš město Chrumplov, a na to jima Mikuláš ašafář
dali tři kopy grošóv v Pokšochově domu v někaké zahrádce u Hory, a za ostatek jim slíbili čest
a vieru, že jim bude dáno. A v-té zahrádce ti čtyřie scházeli (se) třikrát, umlůvajíc tu zradu.
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A to měli učiniti v ta doby, když by Žižka k Krumplov(u) přitrhl. It. pravil, že s ním
najprv. mluvil šafář z Perštaince a Jan na kamnách u Pokšicha v jistbě, a řkúce: bychom
mohli mieti někoho známého, ježto by nám dopomohl dobyti Krumplova, že by jemu bratřie
za to chtěli dosti učiniti. A on řekl: jáť jsem svědomdobře; i pověděl to Dietlovi, a Dietl
k tomu přivolil. A potomjima ve čtvrtek tři kopy na klín odčetli v zahrádce, jako chtěli
pryč jeti. A již to byli v neděli večer. také s Dietlem umluvili; a Dietl vzal tu tři kopy
X grošóv. It. také pravil, že s ním svedli šafář a Jan někakého. pacholka, jako u Karlíka
byl, Přecha, aby jim byl na pomoc. A to sč stalo v Telči ode páně hospody ob ulici v konnici.
It. pravil, že najviec ty věci jednal šafář i také Jan, aby pána otrávili; i s ním o to mluvili,
i s Dietlem kuchařem na tom ostali, aby pána z Rozmberka v cinádru otrávil. A to vše vzal
na svú duši i na.svů vieru, žejest to všecko pravá pravda. It. pravil, že byl ostal u Hory
v dolech, jako Táboři od Hory táhli a král v Horu vpadl; a potom vylezl z dolóv i přivinul
sě k páně dvoru a tu nalezl jich pět z Perštaince. A těch pět jeli se panem Záviší do Kolína
k Praženóm, a potom tam třie ostali, a dva sě zasě vrátila; šafář a Jan, umluvivše s Pražany
a potom s Mikulášem mluvili, aby ty věci jednal, jako svrchupsáno jest. It. vyznal, jako
ležali před Budějovici, kostel vybili v Boršově, pobrali kniehy, ubrusy. etc. najprv on sám,
Vítek ratajóv a Jakub a Poláci někací, a bylo všech XII. It. pravil, že slyšal od Andrlíka
na Lompnici, že řekl: jáť sé s Budějovickými klaituji, ale věrně s nimi nebudu. It. pravil,
že Mareta vdova Puclatá z Husince a Jan krajčí odtud, jako sukno á barchany kupuje, ti
chodie do Krumplova a špehují, kterak sě tam děje, a potom do Prachatic nás zrazují. It.
Katruše mlynářka Pavlova z Husince chodí do Krumplova špehovat a on sám do Prachatic.
A také pravil, že Jakub kramář z Praby jezdí po městech s kryky a s pasy, a co kde zvie,
praví Táboróm. It. také Dóra šlojéřnice z Klatóv Táboróm praví, co kde zvie po městech,
jezdiec po trziech. It. vyznal, že kovář z Pleši, jako nynie v Budějovicích, a Václav Holý
z Pleši chtěli pana Jana Pleského na Tábor zraditi a tři koně vzieti; a to od nich slyšal
v krčmě v Plešiech.

Přech *“ z Hostovnic.

Vyznal najprv, že Petr šaťfářz Perštaince a Jan řečený Domašin, umlúvali s ním
u Hory v Alšově domu v sádku pod střechů, aby on a Mikuláš ** a někaký Ročně, veliký

pacholek, kterýž jest ostal na Malešově, měli zapáliti Krumplov. On Přech měl zapáliti
v Latraně, když by nepřietelé přietiehli, a měli dáti návěštie, když by honci táhli a na vrchu
někde oheň zapálili, aby oni město zapálili; a potom měli ven uteci. A to se všemi třmi
bylo tak umluveno v Pokšuchově domu. It. za to měli dáti Přechovi kóň za V kop, samo
střiel a sukni, aby toho byl pilen, a za to mu slíbil Petr šafář. A potom týž šafář svedl
Přecha s Mikulášem v Telči v bielém domu na rohu k lázni jdúc v chlévě na dvoře, aby
v tom stáli a pilni byli, aby to konali. It. pravil, že Domašin jezdil do Kolína ku Onšovi,
a měl jemu zjednati klait od krále; i umluvil tam s bratřími, a když zasě přijel, tehdy teprv
mluvil o to 8 nimi, přijav k sobě šafáře, aby zapálili Krumplov. A také šafář řekl: buďte
toho pilni, zda byste koho zjednali, ježto by tu stranu s námi vedl. It. vyznal, že Heřman
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jeho tovařiš umlůván u Hory na té věžce, jako Karlík na nie svú zbroji měl, skrzě kuch
mistra Petra, aby také pomohl jim města Chrumplova zapáliti, a potomměl utéci ven někakým
sutkem na krchově, když by zapálil. A. měli Heřmanovi za to dáti VII kop. It. pravil, že
mu pravil Petr kuchmistr, že také umluvil u Sitóv na dvoře s Poláčkem s podkoním, jako
u Zigmunda horníka byl, aby mezitiem běhal od nich k Táboróm, když by měli zapáliti.
It. vyznal, že s Tábory jezdil, bral, pálil, mordoval a obrazy sekal. It. byl, jako Lúňovice
klášter vypálili; a tu mu sě dostal hrnec medu. It. byl u Brna, jako města dobyli, a tu
leze pře(s) zeď po řebříku, mnicha zastřelil. It. také byl u Bieliny, jako dobyli. It. byl
na Ostromeči, jako jich tu pan Petr Konopiský zjímal bez čtyř sto a dá je do Hory. It.
vyznal, že Janek pacholek Hříčóv měl Onšovi z Měkovic zraditi tvrz Ondřejovu Hořovice,
a za to mu měl III kopy dáti. A tyto měl Janek táhnúti na tvrz: Přecha tohoto, Petříka
z Chrudimi, Jana Žáka, Licek Vaňka, Suchdola, Kadalice, sám druhý Bubník; a tu sú po
tvrzi ležali dva dni. It. pravil, že on Přech, Páteře masař s bratrem z Knína, Jan Žák, Spika
pobrali v noci faráři z Korataj čtyři koně, dva bochy a XL sýróv. It. pravil, že mu sč
dostalo v Berúně, jako dobyli, dva ornáty, a ty dal za padesát grošóv.

Dietl** kuchař.

Najprv vyznal na mukách, že Mikuláš Kramář, jako čtvrcen, přišel k němu a fka:
chcemyli pána z Rosemberka otráviti, dadieť nám peněz dosti. A potom zavolal ho ven
k Petrovi šafáři z Perštaince a k Domašinovi; i mluvili s nimi o to několikrát i v zahrádce

i pod střechú v Pokšichově domu, aby vždy pána otrávili. I nemohli tu toho prachu jedo
vatého mieti, protože sě u Hory búřili a kramáři nevykládali, a toho měl Mikuláš dobyti, že
byl znám mezi kramáři. A ten prach měl Dietlovi dáti, aby v cinádr vsul, když by pánu
štiku dal jésti, že to sám pán jie, aby jich viec neotrávil, jakožto jim šafář řekl. A potom
sě opět sešli v té zahrádce ti čtyřie, Petr šaťář, Domašin, Mikuláš a on sám; i ostali na

tom, aby dobudaMikuláš toho prachu i dodal Dietlovi, ale potom aby to vždy skonali. A tu
šafář dal Dietlovi III kopy, a z těch dal Mikutášovi X grošóv. Pakli by toho učiniti nemohli,
ale měl Dietl hrad Krumplov zapáliti, na pavlači ty komórky, a měl sě dolóv spustiti po pro
stěradlech a do Prachatic uteci, a penieze své měl tetě do Budějovic donésti. A Mikuláš
měl město zapáliti; a to měli učiniti, když by Táboři k Krumplovu táhli a znamenie dali
Dietlovi, když by nepřietelé mečem blýskali a pokřik učinili, tehdy on hrad měl zapáliti.
A za to jim měli XXX kop dáti, aby to učinili tomu pánu, ježtoť sě zákonu božiemu protiví,
a že z něho žádného hřlechu nemají, aby tu jeho peleš vypálili. A to vše kuchmistr Petr
a Domašin jednali a umlúvali. Opět pravil Dietl, že mohl dobře ujíti pánu na cestě, řka:
pomučieť mne málo i pustieťůmě, a já vezma své penieze, i pójdu pryč. It. vyznal, že ukradl
v malované komoře dvě prostěradle, a ty prodal za XI grošóv v Soběslavi. It. vyznal, že ukradl
Chromečkovi týden před jeho smrtí IX kop v černém měšci. It. pravil, že Předborovi po
Biskupci vrátil peniez, jako byl ukradl jemu z truhly, ježto byl nedomekl. Item pravil, že
Rynšovi kuchařovi na povlači vybil truhličku a pobral jemu šlojieřek, dvě lžíci okovany, páteř
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bielý a lot střiebra; a to prodal kramářce z Cáhlova. It. pravil, že jedná dávno ukradl
panu Valkánovi kopu grošóv na hradě v světnici podlé lázně.

Petr šafář z Perštaince.

Najprv vyznal na mučení v tu středu před svatým Jiřím, že Jan Domašin, když jest
přijel z Kolína od Onše a od Pražan do Hory, mluvil jest s ním, a řka: hněvát sě na tě
pan Oneš, žes té tvrze Perštaince postúpil panu Rozmberskému, a chceťproto k tvému hrdlu **

hleděti; a potom jemu řekl: jižť jsem já zjednal tyto pacholky, ať by nám dopomohli Krum
plova. A potom jich těch pět, svolavše sé v Alšově domu pod střechu u Hory, Domašin,
šafář, Ročně, Heřman, Přech a Dietl kuchař, i řekl k nim Jan Domašin: hleďtež toho, když
budete tam u Rozmbérského, abyšte nám hradu dopomohli, když tam budú bratřie na Pra
chaticech, abyšte jim dali věděti. A Mikuláš řekl: jáť jsem v tom kraji dobře znám, ját
dám věděti, a budelit potřebie, jáť město Krumplov zapálím. A také ten Mikuláš řekl prachu
toho dobyti, aby pána otrávili. A Dietl jemu řekl: jáť sám sobě dobře dobudu, cožť mi bude
potřebie. A potom šafář s Domašinem dala Dietlovi 2 kopy grošóv a potom Dietlovi s Miku
lášem dodali třetí kopu. It. vyznal šafář, že to vše šlo od Onše, a to k nim dále s nimi
jednal Domašin. A měli dáti dvě stě kop grošóv těm tovařišóm, Přechovi, Heřmanovi, Die
tlovi a Mikulášovi svrchupsaným, a jemu šafářovi měli dáti sto kop grošóv.

Heřman z Zaječic pravil.

It. vyznal na mukách u veliká sobotu, že jezdil s Janem Domašinem od Hory do
Kolína ku Onšovi; a tu Oneš s nima mluvil, a řka: když tam budete u Rozemberského,
buďte toho pilni, zda bystě sě nad ním pomstili pro tu tvrz Perštainec. I měl Heřman po
moci zapáliti Latrana v Krumplově, a potom měl utéci ven podlé kláštera, a za to jemu měl
Petr šafář dáti pět kop grošóv.

Kříž z Záblatie.

It. vyznal na mukách, že lápal božie muky. It. chodil s Tábory před Vožici, před
Štěpanov, před Kralovice, před Bystřici; a tu bral, lúpil a vybíjel s jinými. It. pravil, že

u Zviekova v Očkoníně vzali pět koní, on Kříž, Noha, Kutěj, Srch a Štěpán, z těch vsí okolo
Zviekova. It. byl s těmi z Prachatic, jako pánu z Rosmberka vzali tři mty ovsa. It. chodil
s jinými k Helfmburgu strahovat. It. chodil a jezdil s Petrká a S jinými k Budějovicóm.

Petr** Holý z Březovika.

Najprv vyznal na mukách, kteří sú Bohuňkovi Čakovci brali a škodili, pávy zbili,
pivo a jiné věci pobrali, najprvé on sám, Jakub Pazda z Březovíka, Mnišek z Křemže, Martin
Dlúhý (z) Dědkovic, Slaměnec, Cipraich, Ambrož Pešečkovic z Březovíka, Kubant z Třebovic
a jiných bulo viece neznámých. A potom jemu spálili podruhé; a také přitom byl Tóma
Mayhar z Březovíka. It. pravil, že on s tovařiši pobral konie pět u Chvalšin a toho mu sě

dostalo pět grošóv; a přitom byli Cipraich, Mnich, Kříž z Dmědče, Telec z Habřie, a ten také
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koně pobral Čakovci. It. pravil, že stavy a ňoclehy mievali u Svehlana v Chmelné a u Hány
v Křemži, It. také mievali stavy u Pešíka v Kvietkovicech, it. v Slavči u Hody, a ta jistá
Hoda i s mužem nosila jim jiesti na les Kluky, pivo, sýr a vajce. It. měli stavy u Sam
burka v Smědči.

Petr z Milikovic pravil na mukách.

It. pravil, že mievali stavy u Václava Koňaty v Milikovcích tito: Jan, Martin, Tro
jan, Mareš z Milikovic, Havel z Dúdleb, Pavel z Perného. Ti jsú spálili Beneše z Komářic.
A také tito s nimi byli: Jan z Kře, Jan Šrámovatý řečený Smil, Mikuláš Vyběračka. It. pravil
Petr, ježto panu Vilémovi koně pobrali, a dobytek Pehm jim zradil, on sám, Mikuláš z Bu
dějovic, Vlk, Mikuláš Holý, Krlinského pacholek, a měli Petrovi z toho kabátec dáti. It. zbili
ti svrchupsaní v Dúdlebech Maška tesaře, a přitom také byl Mikuláš Němec, Jan z Milikovic.
It. stav měli u Havlovy ženy v Důdlebech. It. pravil, že on Petr, Vlk z Prachatic, Smysl,
jako byl u Kozáka, a Martin ** z Milikovic, Jan ze Kře, jako byl u Kosovce, vzali Ktylovi
kóň, meč a sýry ve dvoře. It. vzali v Rožnově pět koní.

Janek“* Červený vyznal na mukách.

Najprv pravil, že kupce oblůpili u Frimburka, on sám, Mandl, Gsel, Roth, Matěj kovář,
Petr Zbyňkóv pacholek. It. byl přitom, jako faráře upálili v Sverasěch. It. byl, jako Buzka
z Rovného spálili, Naduta, Karas. It. byl u Zibřida v Mostiech, a tu vódce byl Petřík z Pieska,
Aleš odtad a Peterka. It. byl v Hořicích, jako kostel á faráře vybíjeli, a tu jich drahně bylo
i Děsitel. It. pravil, že Václav pastýř černý zrazoval Krumplovské do Prachatic. It. pravil,
že Pecha z Tisovky najlép je vedl k Rossmberku a Jan Hus z Velislavic a on sám a rychtář
ze Dvořiště; a potom chtěli klášter Vyšnobrodský vypáliti a někaků horu Lučovice osaditi
a špihovati. It. pravil, že Martin, jako sč v Strunkovicech oženil, také předtiem s nimi bral.
It. jali Oldřicha Mandl a Mikuláš z Dúdleb.

Michal Spil.

It. pravil, že Buzkovi purkrabí strahovali nad Chvalšinami a pana Hrózy čekali jich
dvaceti, Jíra sám třetí s bratří z Břesovíka etc. A to jim pravil Jan z Bavorova masař, že
Hróza jel s hradu. It. pravil, že Jakle mlynáře pod Ktišem zabili, on jeden, Domin a Levec
z Tisovky. It. byl přitom, jako Domin zabil člověka pod Ostrú horú. It. Mika z Ostré
hory také pomáhal Buzka z Rovného páliti.

Jíra z Březovika vyznal na mukách.

It. že chodil s Žižkú v Plzenště i v Klatovách i u Německého Brodu také byl, a tu
mu sě sukně dostala. It. vzal čtyři koně u Zátona, Bohuněk, Kříž z Nové vsi a Černec pastýř.
Tito-lápili okolo Světlíka: Ondráček z Kratušína, Markolt z mlýna pod Hostici, Mika Janůškova
z Chlistova, Vach, Pištěk z Týna. Palček a Martin z Tupadi, Jeníkóv pacholek, oblúpili

jednoho ševce, a ranili jeje

55 V orig. Martin; výše jmenuje se tentýž Mareš (Martin) z Milikovic. — 95 fol. 38.
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6 Martin z Tupadl.

It. pravil, že Trojan, Pištěk, Vach a Mika svrchupsaný pobrali dobytek pod Maištainem.

It. chodil s Žižkú, měst -a hradóvdobýval, a v pátek maso jedl. It. pravil, jako Přacliatic
dobyli, sámtři zabil; a v Chomútovězabil jednoho. E. postřelil„jednoho, It Jako krále
stihali v-Brodě, zabil dvá Uhry. It. že také kostely vydíjel á to jim kněžé kázali: X. "býval
na silhicech 'u Friinbuřka; ú Budějovic s Poběračků a s Robilem. It. jako pány u Prahy
zbili, také někohopoštřelil. It. stavy mievali u Jakuba, u Jana ve vsi, jako Poběračka otce
má za Budějovici.

Přibík Tluksa. z Kamene.

It. Přibík ten, jest vždy s Tábory na Táboře, a býval na všech škodách páně z Rozem
berka, a jako městečko vBechyni. zradá zlezli, om.s Bzdinkú první byl v městě; a. tu veliků
škodu. učinili, a město. vypálili, a tovařiše. druhé zjímali..

Kamaret z Žirovnice.
It. svrchupsaný Kamaretjest proti pánu Rozemberskému, a jako Táboři u Třeboně

byli, tu on sám svým životem byl i (s) svými lidmi; a potom když města nemohli dobyti,
jel sám třetí pryč, a své lidi poslál -s Tábory: k Novémuhřádů. I byli jeho lidé na páně
na. všech škodách. .

Andrlik z Budějovic, jako byt na Lompniči.

Vyznal na mukách, že on sám čtvrt v noci lovil ryby v Haklově haltéři u Budějo
vic, on jeden, Ula z Bavorovic s svú sietí, it. Huora, Jako sťat v Budějovicích, a jeden pa
cholek Pawn Andrlóv z Bavorovic — poň mu řiekají Hansi. Tu rataj vyběhne, ani lovie,

ani jej zabijí, a Andrl mu také dal řánu ete. It. pravil, jako byl na Lompnici, vodil k Bu
dějovicóm, a vád by jim byl učinil, což by mohl najhoršieho. It. jako byl v Budějovicích,
tu jest jezdil odtad s jinými na branie, a lidi šacoval i koně i jedno druhé, což jest

mohl, bral, a lúpil okolo Újezdce i.jinde okoloHradce etc. It. vyznal, že jako byl na
Lompnici, pobral Martinovi z Ústie a Herhartovi zbožie na silnici, mýdlo, nohavice, sukna a
jiné zbožie s jinými zloději z Lompnice; sedmý byl, Hovorka, it. Němček Polák, it. Aleš
Holý ete. A to všecko zbožie pobral Roháč na Lompnici. It. pravil, že jest slyšal podtají
a pod věrú od Petra, od vozatajova bratra Jirglova, jako nože brúsí, ježto jest vezl zbožie

Katruši, Elšce.a Janková. z Viedně doBudějovic;.a. to jest zradil ten. vozataj, jako. jest zbožie
vezl bratru svému Petrovi, jako jest u Naidingera,. a Hanslovi, jako také byl u Naidingera;
a ti jsú jim pobrali za LX kop šlojieřóv a. šest liber zázvoru. a jiné věci. A tomu Jest

pravil svrchupsaný Petr na poli, jako jsú od pobitie jeli od Hradce. K. pravil, že byl pójčil
svého koně Kerstnarovi. A ty ženy pravie, že jest na tom koni byl jeden, jako je lůpili.

"Anno" eté. XXIIIferla V ante Elisabeth.

Mikuláš senátor, z Šoběslavi, schovanec kněze Matěje z Drachova, vyznal nna, mukách,
že vyšel, zVěselé: 8 Vaňkem s svým tovařišem,i měli „nocleh V Kočíně u Volfa,i i stavili sě.

87 fol. 38.
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v Chelčicích, i pojali s sebú Duchoně Holého; a potom šli k Netolicóm, i potkali sě snad

s desieti, i zastřelie Mikalíka z Krtel v samé čelo, a jiní sě rozprchnú, a vezmú jemu měšecbs a Vóv

s několiko penězi. A potom šli do jedné vsi do Křížovic, i. vybili jednoho sedláka, a tu
v noci pobrali plášť zelený, sukni modrú, klok, pás a plátence ete. It. pravil, že s Vaňkem
svrchupsaným vycházel z Veselé, a brali v noci ve dvú vsí u sedlákóv sýry, šaty, plátno a
co sě jim nahodilo. It. vyznal, že s Tábory byl v Plzenště,. jako Žižka. Krasikov špižoval,
i v Prazě s nimi byl etc. It. vyznal, že pomohl jednoho osekati páně Hendrichova podlé
Planých. It. pravil, že jednu sukni ukradl na Volyni, druhů u Vodňanech, třetí v Libáni etc.
It. pravil, že Němec, Spernberkóv pacholek z Hluboké, jako byl vězněm, na Tábor ušel, a
když sě tam stavěl, i umluvil jej tam Bzdinkóv pacholek, aby hrad Hlubokú zapálili, když
jsú Táboři táhli od Svinóv a ležali ve vsi a na poli u dvoróv podlé Budějovic,'a tu jim Tá
boři měli pomoci. To jemu ten Němec pověděl a prosil ho, aby mu toho pomocen byl, žeť
nám za to dosti učinie, že nebudem tak hubeným slůžiti, jako jsme sami, a budeť nás čtyřie
k tomu, jeden ten Němec, ty druhý, třetí Znaksera, pacholek někakého tlustého panoše,
čtvrtý Petr, pacholek Petříkóv z Žatecka, a majíť divná příjmie etc., ježto jich neuměl pama
tovati, neb jest byl v ta doba pacholkem u Bronce na Hluboké.

Vaněk z Křiežovice svrchupsaný

vyznal ten den na mukách též rovně jako předepsaný senátor, a že sám zastřelil Mikalíka z Krtel.
A také pravil, že byl sám stavil sě v Křížovici u Petra u svéhostrýce,. a ten jemu pravil,
že Kateřina tato, má súseda, má dosti rúcha, čepic, sukní a jiných věcí, ježto jie její bratřie
z Tábora nanosili, a jestit má nepřietelkyně; tu on pak pojal tato svá dva tovařiše, Senátora
a Duchoně, i pobrali to v noci, jako napřed stojí psáno. It. pravil, že jedenáct neděl byl
na Prachaticích, a tu vyjiežděl dvakrát s nimi k Vintrberku a do Březnice etc. It. pravil,
že Řehořovi kováři z Plastovic vzal z truhlice 1'/, kopy V grošóv, jsa u něho pacholkem.
It. pravil, že s Duchoněm v jedné vsi podlé Prakéře vzali sukni, kabátec a kuklu etc.

Duchoň ** z Přeseka, Štěpánóv syn

pravil a vyznal rovně též jako svrchupsaný, což sč ho dotýče, že k němu tu do Chelčic při
šli, i.chodil s nimi lúpit, a zabili Mikalíka již jmenovaného etc. It. pravil, že slyšal od

súsed v Chelčicích, že Barta Kovákóv syn a Balek z Chelčic vycházejí etc.

Magna feria sexta Chmel de Borssov recognovit in turri martyrisatus.

Chmel najprv pravil, když byl v Prachaticích, tu jest vyšel s Trojanem do Chlumce,
i vzali tu v noci Tyrdci dva koně, a ty jsú zasě vrátili v polu kopy. It. vzali podruhé na
silnici u Svinóv Rakusicóm patnádet koní, a tu jich bylo osm, on jeden, Trojan druhý, To
man z Velešína, Pešek z Piesku, Matěj z Prachatic, pacholek Benešóv, Kuchta, jako vězal na

Helfmburce, Matějík, jako zde byl vězněm,a Vaněk z Koryt etc. „It. chodili spolu na Bor
lůpit a strahovat etc. It. brávali sobě chléb u rataje v Prindlově dvoře, a stavovali sě
u rychtáře v Klenovicích. It. bylo jich šestmezcietma a z těch sedm jich Jjatých k nám, jeden
Chmel, Palůček,. Sudlice z Ohražené, Němec Holkovcóv, Petr z Hluboké, Ctibor z Krtel a

88 fol, 39.
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jeden v Zeleném z Třeboně.. It. podlé nich dále byli na -silnici Beneš, Plachta, Hroch mu
latý s pacholkem, Pikus, Vránka, Trink a. Němec někaký. z Prachatic. éte. A stu jsú ti stra
hovali.na vozy Budějovické podlé Dúdleb všichni z Křemže, a: jiných "neuměl jmenovati.:

Idem sabato in crastino retulit. It. vyznal, že byli po dvakrát po dvě noci u'Marety
krčmářky v Bukvici podlé Svinóv s jejím synem, kterýž jest na Táboře, řékají mu Jan, a
druhého má bratra malého doma; a tu jsú jim súsedé dali po čtvrtni ovsa. A. odtud jedáce,
vzali.jsú tu jednomu mlynáři pode vsí koník, a tu jich jest bylo pět, on Chmel, Jan Maretin
syn, Žižka někaký jednooký z Hradiště, Polák z Hradiště a Vavřinec zPrachatic. A tu jim
ta Mareta pravila, že pět vozóv minulo do Budějovic a jedné pět pěších bylo s těmi vozy ;
a to sě dálo ve středu ještě za masopusta. A. potom stavili sě v Svinech; tu jim někaký
Petr dal píti a chleba. A jedůc domóv, stavili sě v Boršově u Škrabáčka, a tu jim dal jiesti
a píti, i také koňóm obrok za penieze a druhdy -darmo, když jest nešenkoval, a nikdá jich
nepronesl etc. It. pravil, že jako jsú byli den na Kluce, tu jest Trojan a Šimek vzali sobě
piva u Hody v Slavči. A tu často bývají, a zvláště Trojan, anebo pod Klukem na rohu u
sosny u Skrovníku, a tady chodí strúhů k Boršovu a k Plavu. A také bývá u Plavu proti
samému jezu v stráni, a tu sěrozhošťuje bezpečně. A když sě mu tu nic nezdaří, tehdy jde
k Borovnici, jako Čtvero drží, a tu. strahuje. It. bývají také s Trojanem u Strážkovic k Otě
vieku; a tu jsú jali čtyři Budějovické, a škorně a třevíce jim pobrali. A dva koně vzali
v Újezdci ; a tu jich bylo osm: Trojan, Andrl Slíčný, Filipec, Chmel, Piešek, Matějík, Kuchta,
Šimek a Vaněk z Koryt et. It. mievali stavy v Újezdci u Doroty pod Smědečkem, a tu jim
dávala jiesti a píti, a jedinů jie dali II groše.

Ještě ** Chmel svrchupsaný vyznal, a to jeho byla jiezda. Také vyznal Chmel z Bor
Ššovajiž jmenovaný, že uprosilo sě jich jedenácte jiezdných u Janka hauptmana na branie,
a on tu. byl vódcí; i stavili sě najprv u Vodici, a tu koně krmili, pobravše oves u kováře,
1 jeli v stráž nad Borovnici, i jeli do Bukvice k Maretě, a tu ležali přes noc. A potom jeli
do Držkrajovic, a tu jsú vzali Janovi dva koně a Mičákovu synu sedlo a kóň; it. bohatému
Václavovi v Slavči kóň a několik sýróv ; it. Petrovi z Zálužie kóň vzali, a ten jest utekl zasě.
It. Štefovi z Dobrkova vzali kóň a druhý jeho súsedu, a potom jeli do Straňan, a tu sě stavili
u Doroty, a tu jim dala jiesti a pieti a koňóm ovsa. A jedůc do Prachatic, stavili sě u rychtáře
v Klenovicích, a vždy sě stavují; a ten den měl on svatbu, a tu jim dal jiesti i píti i koňóm
sena, ale neměl ovsa; a tu přijevše do Prachatic, prodali ten lůpež, a tu se jim dostalo po XX gr.
A na té jiezdě byli s ním Trojan, Jan z Bukvice, Jan Holý z Tábora, Žižka jednooký z Tábora,
it. VavřinecLiznóv pacholek z Prachatic, it. Jan Těžký z Tábora, Mikuláš, Jankóv pacholek,
it. Vaněk, jako u Kužele byl, a Matějík, jako byl u nás u vězení, a Šimek Maršóv pacholek,
ete. It. pravil, když u Helfnburka učinili zálohu s Chvalem, tu jest také jeden kóň vypřáhl,
a potom raněn -a jat etc. It. také byl u Bechyně, jako Táboři ležali před Bechyní, a také
tu byl Hroch u Bechyně mulatý, etc.

Chmel.*9 It. pravil, že pan Smil sám třetí vzal u Maškovce na silnici ryby a herinky

a přivezl to na Křemži ete. It. pravil, že jsú VilémaChrta jímali, Robil sám druhý, Havel
z. Dúdleb, Lizna s pacholkem, Blažek, jako stojí u Marše etc. It. vzali dobytek v Prindlově

69 fol. 41, — 99 fol. 41.
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-dwořé:s Trojanem, s Kuchtů, -s Vaňkem, s Jankem, jako u. Beneše, a Mikulášek Amežka
řečený.It. Útvéro z Prachatic 4 Šimék:odtad, 'Slaměnec, Filipec,: Telček, ' jeho'tovařiš z Pra

chatic, a Kuchta, ti jsů v páně dvoře% Kvietkověpobráli dobyték.w"noci'ete: It. pravil po
třetie [na] mučenie,;že Jan ze Kře,Trojan :3:Šimek'ze Křóv;pachožék Pištěk, Kuchta, Matějík,
jako zde vězal, Havel, Lizna, 'Ciprák; 'Ghrašt, všichni z Prachatič, ti jsú dvěma -kněžima
v Žumberee:zutínaliruce, an s drůhýmibylv stráži nade:vsí; a tů jsú vzali černú'Sukni

farářovi,dvoje knihy a Jiné věci ete, It. vzali jednomučlověkuZVelešínadva koně, a hy jsá

A tu na té chodbě:'bylo jich čtrnádet, Chmičl,Vaněk, jako Kuželovikóň ochromil, Gabrihel,
a má tu také Anjela bratra v Prachaticích; Matějík také byl, Vaněk z Koryt, Kuchta, Ciprák,
Chrašt, Pavel koželuh, Vrbata, Anežka, Maršóv pacholek, Děsitel s pacholkem, a Trojan byl
ostal, opiv sč, v Újezdě. It. pravil, že jich čtyřie stály v stráži nad Borovnicí z Křemže,
Chmel, Palůček, Trink a rytieř, a tu jsú dvěma posloma, jednomu z Hlůboké a -druhému
z Žebráka listy pobrali, sjevše s Křemže, a potom je zasě vrátili, podrževše jich v lese přes

:poledne ete. It. pravil, že on s Blažkem z Bofšova vzali jednomu člověku.na silnici kóň. It.
vzal Okúnkovi dva koně podlé Faulfišova dvora, :a tů jichšest bylo: Trojan, Kuehta, on Chmel,
Vaněk, Ciprák a Chrašt, vše z Prachatic. It.-chodil a jezdil zajímat dobytka po vsech, když
jim káží do Prachatic. It. pravil, že slyšal na Křemži.od: tovařišóv,že bý Smil s Žižkúřekli
sobě á. slib učinili, abý sobě pomáhali, když by sobědali věděti a bylo panu Smilovi potřebie
ete. It. slyšal od Hrocha Mulatého, od Pikusa a od jiných, že mají umluvu s Prachatičkými,
když by naše mohli kde poraziti, aby je dali do Prachatic, pakli budú. Budějovičtí, ale na
Křemži aby byli podání. It. pravil, že pěší často stávají v stráži na Kluce, a jiezdní i také
pěší bývají na Třeboňště hoře. It.% pravil, že jsú tůnu herinkóv a dva koně vzali na Boru
jednomu vozataji, a tujich bylo šest, Čipín z Březie, on Chmelík, Vavřinec Liznóv pacholek,
Kuchta a Pavel koželuh a Ciprák.

Pavůček.

Pavel řečený Pavúček, syn Mikšicóv ze mlýna pod Husí, pravil, že jako byl v Pra
chaticích, tu jest chodil s jinými k Vinterberku, a tu jsá jich několik zabili, a nedali sobě
uškoditi. It. byl také u Helfmburka také v záloze s Chvalem na koni Alšově, a tu dřevo
za úím nesl. It. pravil, že s Húsků, a jich bylo devět, ti jsú jeli k Budějovicóm, a tu jsú
vzali jednomu Němci koník, a jali jej. It. byli takév stráži. u Hluboké. It. Kyšic a Trink
také byli u Žižky v vojště před Bechyní, on Pavúček a Chmelík i na Hradišti také byli.
M. vyznal, že s. Chmelem jezdil třikrát k Svinóm lúpit a krást, jakož jést Chmel svrchupsaný
vyznal ipravil; a tu sé stavovali u Marety ve vsi podlé Svinóv, jako -má syna Janka na
Hradišti a: drůhého syna má tu domau sebe.:'It. v Klenovicích u rychtářetaké částo 'sěsta
vují, a prodali mu kóň tiem lacinějé bez dvú za */„kopy, jako“jsú jej vzáři'u Svinóv' v Dobřko
vicích, tak sě mu zdá; a. tu: byl :YódceChmělík. It. pravil, že snaď osmkrát jezdil s- Chme
Jíkém krást a lúpit. It. vyznal, že slyšal od Mrtusa á od zahradníka v Prachaticích, že když
Jindřišeč a Polák, Baštínovi pacholci z 'Helfmburka, byli: je zjímali, tu je dobrovolně pro
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pustili; něž čtyři koněvzali jim te. (It. šelma silnici s Děsitélem, '4'tu súmořómvzali pět

koní u Vinterběřká: It. také byl n tybhíce ZábovskéhhpodléŽižky, jako rýbník skopávali.
It. také byl 'u Rosenberlu,jáko jsá byli pořažéní:“ sb4hi PU

Jan **z Železnice podlé Jičína: syn Václavóv,:choval koní,u Škody, u pana Čeňka..

Ten Jaů vyznaljest td iučění, že jich dvánádět výšlo z: Tábora k Svihómná Sil
nice:lúpit, 'úájpřtv on Jan jeděn, it. Vavák2 Hrádku; Šrámek% Keblan, Janek Holý, nížký

kóvář zabitý, Váněk z Tábora, mladý vyšsóký,it. Vládýka nízký, páchólek s černú hlavů, it.
Mikuláš z Hradiště, pačholék,červéný,: nízký, it. Heyhal 7%Svinóv Němec,it. Petřík, it. Janek
Kobyla, it. Rádpil ž Nověvsí oď Chůstifka etě. Á' tu js vódce byli Vavák a Šrámek, a tá dva

kázali mu zabíti Mikle Kóvářena Novémhradě i'žsekl jéj'vélmi V rychtářově domů. It. pravil,
že jich bylo osm, 'on Jan, it. Šrámek; a ten jest žápělil Jákuúbóvdómv Švinech, it. Janek
z Svinóv, it. Mátěj, ježto má tu séstru v Sviňech, it. Němec 2. Tábora, tifzký, tlustý, it.
někaký Tábor také z Svinóv, it. Mládě táké ze vsi od Sviňóv, it. Jakub z Tábora; a
ti jsú Sviny zapálili ** a 'tohó člověká na Novémhrádě zabili. It. těch osm bylo ná
rybňícé na Buňově, a tu jsů naše rožéhnáli, "á nevody zsekali, i ryby brali; a to jim

proradil někaký z Hrádku, a dal jim čtyři Kapry, a pití jim vyněšl, a pravil jim, že
naši mají na rybníce loviti a že mají tu víno přivézti. A tu ná rybnícé jali jednoho

Němce ze Cirunda etc. It. také pravil, že Žákz Hrádků talé jím pitť Vyrošíl. It. vyznal
ten Jan, že jímal pana Léskovce, kdýž jest s úím Kóň padl, a Koblůčec s něho spadl, a za
tiem přiskóčí Vaněk Šrám s nadřeným okem i rozyřátí mu hlavů kordém. A sám také tu
v tom pobití zabil dva člověky. A také Vaněk někáký držal Leskovče. It. pravil, že někaký
Matěj z Chůsníka s ryšavá bradků, *“ nízký, panoše, býval často na Hřadišti v sobotský den,
a potom jej jali u Chůsníka. A tak sě ještě, jsa vězněm, sem i tam tůlá na hrad i na Tábor.
It. pravil, že sě stavili v Svinech u jednoho hospodáře na víně, 4 tů slyšal od toho hospo
dáře, an mluví s Vavákem a s Šrámkem, a řka, že Jakub písař jest mój veliký nepřietel,
i spálé jej proto. It. stavili sě v noci v Olešnici, a tu přivedli šest koní dobrých, a prodali
je tu Petrovi a Matějovi poň za VI kop, a ještě mají u sebe penieze. A ty koně vzali jsú
na silnici z vozů. It. chodil a jezdil s Žižkú, kradě, lúpě a morduje etc.

Duška.** Anno ete. XXIII feria guarta post festum Bartholomei.

Puota Vrš z Modřijovic, Dobeš z Komélna Fridrichóv panoše, Oldřich Publík přísežný
půrkrabin, paňoše Havel z Valdéku, dýa. konšeli z Radnič -a dva z Mýta byli jsú při mučení,
když odtud Přech řečený Dušička, jsá mučéů, i pravil ná Jana Suchomele z Chotětíná, že

vzal malů sekýtku od Přecha v neděli na podzim,ježto pan.Zdeněk u Lvíka jedl, tu Sucho

mělevrobědy výb jednů tralilu, ale DeviéPřechčí iivybral proštěradia a| podušky,sedmero

Komórý.' It. Dišká pravil, že počátek. toho účinka byl, když jsů byli spólů v pivováře na
Zbiroze, Suchótňele,Dušičká a Vaněk; tu Suchoméléřekl: slušalo by těchto truhel pasovati,
ano jiéh mnoho, slušéli jich pokliditi. Také pravil; že Suchomele řekl: Duško, nejmějžádné

92 fol. 42/. — *3 Orig. za dopabyly. — ** Orig. pradku. — *5 fol. 39/.
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péče na to, já tě.ze všehovypravím; ty's člověk dobrý a. počestný, na těť se žádný nedomní.
Pak dal mi zajiec, abych donesl jeho: ženě do Chotětína, i řekl mi: Opatř svú věc nynie,
kdež vieš, pobuď tam po chvíli, a jáť tohoto popósobím. Také pravil Přech Duška, že tu
sekyrku dělal Markrabě kovář z Radnic a dal Duškovi, že tu vylamovali truhly, Suchomele,
Vaněk.á Duška, a druhů sekyrkú přibíjeli Zzásepanty 4 hřebíčky: It. také Puška pravil, že
některá bába nosila břemena růcha do Újezda Drahoňova do dvora podlé faráře na té straně

jako krčmář, Vaňkovým vydáváním. It. také Lidka kovářová z Újezda Drahoňova nosila
břemena s hradu Vaňkovým vydáváním, a Suchomele řiedko k stolu chodil, vždy se tlúkl
u truhel. Také pravil, že Jécha, starý rychtář z Radnic, dal byl Duškovi sedm sukní dobrých,
mužských i ženských schovati, tu pak dal Duška Suchomelovi schovati, i nevie, vrátilli jemu
ty sukny čili nic. Také pravil, že jemu z toho nic nedáno, ale Suchomele sobě všecko pobral.
Také pravil, že Vaněk vybil truhlu. Jéchovi, a Suchomele bral z nie, což tu bylo, prostěradla
i postelnie rúcho. Taképravil Duška, že Suchomele přijéžděl též *“ s vozem na Zbiroh, bera
svú zbroji, a podlé toho přibieral cizého, truhličky malovanéi jiné věci. Také pravil, že
s Vaňkem vylámal truhlu kněze Otíkovu i dal kniehyknězi Niklínovi a vzal od kněze Niklína
VIN grošóv a lžice čtyři kované, ty vzal Suchomele i jiné věci, což to bylo v pytlíku. Také
pravil, že vylámali truhly Ducháčkovy z Mýta, a tu pobravše, i nosil Vaněk do Přiesečnice
k Přibanovi, Mikovi, Petrovi a Lipoltovi, a oni měli za to penieze dáti a položiti u Suchomele,
a měl Suchomel Vaňkovi a mně z toho díl dáti. A to, což jest pravil Duška, to béře na
svú vieru, že jest pravdu pravil, a jinak nenie. It. pravil, že duchnu panie Aničky, sestry
Petra marštaléře, vzeli děvky páně, a Vaněk jim vydal, mátě koželuhova a Kateřina tlustá,
podušky, prostěradla a ciechu Oldřicha písaře ; a praví, že dali duchnu někomu, aby na nie
léhali. Také pravil, že Suchomele vzal I kopu grošóv Onšovi a dvě prostěradle, a Přech byl
přitom, a řekl Suchomel: vždyť své sekyrky pomstím. Také pravil, že, když jest Přech
ustůpil, tehdy Suchomele pobral z jeho komory kabátec, košili, dvě sukni, šesterú obuv, pod
kolenky, kopice, truhlici, i což bylo jiného. Také Suchomele vzal podušku kněze Otíkovy
z truhly a potom proměnil i dal knězi jiná podušku.

Vaněk.

Jakub kovář, Jakub Pivnička, konšelé z Radnic, byli jsů přitom, jako jsú mučili na
Libštýně Vaňka z Chotětína. It. Vaněk pravil, že Jan Suchomele a Přech Duška byli spolu
u pivaře a řekli jsú, že slušé ty truhly pasovati, kteréž jsú zvezené na Zbiroh; tu Duška
řekl, že má klíčky, že se k tomu přihodie. A také zámečník *" z Stražic udělal jim klíčóv.
It. také pravil, že tesákem a železem vylamovali truhly, když pán za stolem seděl; a to

nosili do Suchomelovy komory, a potom vydávali do Přiesečnice Přibanovi, Mikovi, Petrovi,
Lipoltovi, a potom prodávali v Plzni, a toho sami požívali, a nám vydávali chalibali. It. Vaněk
pravil, když chodil do Přiesečnice, prosili jsú ho, aby jim dohodil prostěradl a podušek; tu
jest dával jim i prodával. Také jest otázán Vaněk, kým jest k tomu ponúcen; vyznal, že
Suchomele řekl: hodny jsú,ty truhly pasovati. Také %*ten Vaněk, když jest jemu řečeno,
aby nebral žádného na duši a nepravil na nevinné, a on řekl: Byť zde stáli, cožť pravím,

96 Plegsovicz, — “? fol. 40',
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chtěl bych jim to v uoči'praviti;“ žeť jest totak; á“pošléťe po Suchošňělé, chciť mu to v oči
praviti, že mě jest on k tomu připravil;:a coť jsem maňpravil,.toť jest přávda,:.It. Vaněk.
pravil před purkrabí a před tovařiši, že se stalo takto.:otěch :knihách, že je vzal Přech řečený
Duška, a tu je dal knězi Niklínovu robenci, a on obinuv“je v kuklu i-nésl je knězi Niklínovi
do Újezda, a ty jsú vzaty z kněze Otíkovy.: truhly: pravým krádežem .a :zlodějstvím. A to
jest vyznal před mnoho dobrými, že to jinak nenie; a tu:jest- konec.

Feria VI post Scolastice,

Tóma syn Mikulášóv z Plesovic,%* kterýž -jest na Táboře, vyznal bez mučenie, že
Keblovi v Mysletíně, jako u něho slúžil, pokradl sukni, oštěp, kytli, botky; a tu sukni pro
dal 'Linhartovi do Čakova za patnádct grošóv. It. pravil, že Komářovíz Újezda; jako
u něho byl, ukradl sůkni a potom šel do Dolan a zatiems jinými odtad šel do Prachatic,
a tu byl sedm neděl, a odtad jednů chodil k Helímburku nakrávy, a potom k Rabí, jako
dobývali, tu s nimi ležal. It. pravil, že jedné ženě odvázal měšček:s.jedniém peniezem. It.
pravil, že slyšal od Šestáka, an sě honosí, že jsú zabili jednoho mlynáře.

Michal z Batelova vyznal na mukách najprv, že jest byl dvě létě u Chvala, hauptmana
Táborského, a tu s nimi jezdil. a dobýval měst, hradóv i tvrzí, a proti nám byl s našimi
nepřáteli; a zvláště byl jest s Tábory u Novéhohradu, jako jej vypálili a ten kraj hubili

1 pálili, mordovali i klášter Vyšňobrodský vypálili etc. It. byl sám osm u Koňaty, chtiec mu
bráti, on jeden, Poběračka (s) svými pacholky, Křížek Kadeřavý, jako byl u Jaroše ete. It.
vyšel sám čtvrt z Pieska k Svinóm na silnici, a tu víno s koňmi vzali na cestě, i vezli je do
Pieska: Hromádka, Petr z Žatce a Robenec z Piesků, a on Michal šel od nich do Hradce a tu
na cestě jat. It. pravil, jako byl na Lompnici tři neděle, tu jest jezdil v stráži k Budějovicóm
s Křížkem, s Janem ete. a tu dva Němce jeli. It. tu také u Budějovic vypřéhli koně z pluhóv
i z vozóv. It. také s Byňkem jezdil často na naše vstráž k Chvalšinám etc.

Feria VI.** Můřenín, služebník Buzkóv purgrabin,

vyznal na mučení, a přitom jsú byli Buzek purkrabie, Barta rychtář, Bohuslávek a Tóma
Lovec purgermistr. Najprv pravil, že jsem svému věrnému pánu purkrabí nevěrně slúžil a kradl
jsem jemu samému dobře bez dvů padesát kóp grošóv a deset zlatých, a z těch. peněz na
Jezeno jest něco v jeho truhlici a třie zlatí, jakož jest pověděl. A-když jsme ho dále otázali,
kam by viec peněz děl a sedm zlatých, tu jest vyznal a pravil, že jest. Ondráčkovi, Piperovu
písaři z Budějovic, vydal po dvakrát v komoře purkrabině sedm zlatých a k tomu-něco
peněz, že jest toho bylo iza X kop. A také předtiem byl dal Ondráčkovř na nohavice
XXXIII groše,- kteréž jest ukradl purkrabí, a ty penieze ještě má Ondráček. It. v: sobotu
nazajtřie, když jest byl opět mučen, a přitom byl Barta: rychtář a Václav písař, vyznal jest

rovně též, že jest Ondráček s ním byl v komoře v purkrabině, a tu ty zlaté spolu vzali.
It. pravil, že jest také sýry kradl a'masó'a jiné věci,'a "to jest ipřodával hlásným i dvořanóm,
sýry ete.

98 fol. 40“. — ** 41.
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Anna“ eto,XXIII. feria sexta post Laurentiimartyris,
Kněz.z: Novékoměsta.z :Povážie Lukáš; Tábor: z Piesku, Slověnín, kterýž:jest jat "nai

Helfmburce u Piesku s. falešnými:penězi 5i viedenskými“a. s “uheřskými eto.;. ten, jest vyznal:
v Chrumplově.na mukách, že jest. zjevně“kázal na..kápání:i“ všelikak“navodit lid obecný-náti
vodem někakého Vaňka proroka;.aby: bylobojováno, mordováno: a: přinůceno.k zákonu. božiemu ;
a potom toho ustupoval. It. táké:vyznal, že. mladým dětem dával: božie: tělo: a boží krév.
It. pravil, že Matěj z Moravy od Kroměříže dělal v Prachaticích černé zlé penieze Viedenské
etc. It, pravil, že na Žlabiech dělají hálkřky '2lé půnkářly uherské. It. vyznal, že když by
sě. s pánem z Rosemberka umluvili anebo s ním: přímište. učinili, že-by-inbed: chtěli: do Němec
táhnúti.a: tambráti a. páliti ete. It. pravil, že.v;Riesku rozdělili: sě. na. čtyřistrany, když:
kam chtie jéti nebo jíti. nažmordynebo na:lúpeže; a tu jest na polishaúptmanemBuzek z...
jako byl u Zmrzlíkapurkrabí. na Lnářiech, a ten. šikuje ke. všam mordém i lůúpežóm, It. na
zajtřie pravil, že on kněz Lukáš a kněz Vaněk Rajoveč,.prosili Matěje, kterýž: jest přišel
z Žlebóv; :aby jim 'nadělal .za několik ikop. těčh.. zlých peněz uherských a viedenskýchna
stravu, že jsú chtěli jíti: s.někakým. žákem 8. Pavlem-do; Novéhoměsta.na moravské pomezie
a tam chtěli ty penieze:falešné útratiti:: A ty:zlé penieze dělal ten Matěj. v Prachaticích na
věži v kostele, a; potom, poslal:jich -snad: za::V..kop.-knězi Lukáši dů Piesku, a taks těmi
penězi jest popaden i upálen,- ph ny

bh /
Ota z Šteurmarkt,,Němao,

ten jest popaden 8 jistými -setěmi. koňmi, a pravil, že jej někaký „Hanuš ze vsi od Svinóv
vedl na. ty Koně. . A. když jest byl v Budějovicích u Onhangera; tu jest také. jezdil ven na
branie s jinými.

Anno'č! ete. XXIII feria II ante Calixti. Václav Lapkaz Vavic

vyznal na mukách, že byl v Prachaticích snad puol léta, a tu jim šil kabátce z ornátóv etc.
A odtud s jinými vychážel,Kan mů"kázali;“ježto: jsú zĎili a zjímáli jedná a honili Budějo
vické. It. chodil.k. Týnu na. rybník s jinými a turyb přinesli, a.strahovali na Budějovické,
It. byl u.Strakonic, jako Žižka dobýval; it. byl u Budějovic,.jako::Chvalležal před:Budějovici.
It. vyznal, že on Lapka, Ciprák. vódce. a Janek Holý. byl: hauptman, Kříhan, Jan a Kosovcóv
syn, Trojan, Levec, Dominóv bratr, Pavúček a jiných nepamatuje, :bylo jich snad dvadceti,:ti

jsú v: Rajově.v noci:vybili tu súsedy a jim pobrali, což jsú nalezli; růcho, koně a jiné věci,
a tu ženicha i nevěstu oblúpili; ahudce:a lazebníka i jiné -lidi zbili, a jednoho vozatajejeli:

v Rajově, a tu nakladli:rúcha i vezl jim -do Smědček Šamburkovi,-a tu jsú sě u'něho 0*to.
bitovali; a tu sč Lapkovi dostál kabát. a někaká. .koltřice eto.i It.. -taképravil; že. byl a

rybníce Záborském, jako jej Žižka:(skopak" E

Foriav ante. Mártin],Duchoň,-peb,Janek neb Prlenge,z,| Miletínka
vyznal na mukách, že zabil Martina zeti svého z Štěpanovic na poli podlé Slavošovič; dal
mu ránu kordem, a Bělec ten ho také pomohl bíti. A někací Čermáci z Slavošovic přivedli

100fo), 43. — 19fol. 43',
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jej na něho; a to mu proto učinil, že mu s sestrú zle bydlel. It. jako byl u Staňka v Pi
štíně, tu jest jel s ovsem s Jankem na Piesek, a odtad hrozil lidem popálením i na zbožie.
It. pravil, že Šelm z Pištína chtěl mu */„ kopy dáti, aby Staňkovi kóň pojal. It. hrozil Bar
tušovi z Pištína proto, že jej byl někdy zbil; a tak jej jali v Čakově pro ty řeči. It. pra
vil, že jich třie, on jeden, Václav, kterýž jest na Křemži, a Jan, kterýž jest pacholkem u
Zdikovce v Hórce, ti třie šli jsú z Piesku i potkali sě s jedniem člověkem, i oblúpili jej a
vzali mu klok a kord na cestě svuodné. It. byl na Lompnici dvě neděli.

Velek z Malenic

vyznal na mukách, že lúpil a bral okolo Volyně s Zpíračem a s Životem z Rabie, a mievali
stav u Janka a u Kolce ze Zlešic a u Moravy v Malenicích. It. vzali jednomu z Volyně
s vozu štuk barchanu etc. It. u Blatné vzali jednomu kóň. It. u Husince vzali dva koně,
jako chléb vezli do Prachatic, a tu S nimi byl také Kolec z Zálezl, a u něho také stav mie
vali. It. u Husi vzali dva koně. It. u Sušice vzali postav sukna, a tu s ním byl ten Kolec
a Mikuláš z Malenic Pleškóv syn, a ta dva také sama lúpíta na cestě. It. také byl dvě ne
děli na Prachaticích, a potom jat sám osm etc. It. jal byl jednoho sedláka Smilkova.

Ješek z Žumberka

pravil na mučení, že Mika Anenhinšt mísař z Oldřichovyhory pravil v Prachaticích, jako po
list sobě klajtovní chodil, že jsú cesty prorubány do Němec, když jsů ho tázali, chtiec tam.
It. pravil Ješek, že Táboři, chtiec do Němec, i stavili sě u něho dva, Cipín a Chrašt z Pra
chatic, i napadli naň a vyprášili ho, aby s nimi šel do Němec; i učinil to. A tam pobrali
a zajeli mnoho v Oldřichověhoře, a zamordovali jich dobře dvadceti v tom kraji, a dvě vsi
spálili. It. Linhart, Velkóv syn z Šenavy, pójčil koně Cipínovi na tu jiezdu do Němec, a tu
u něho Táboři léhali a stav mievali. It. pověděl, že jse mu dostalo bituňku XXX grošóv,
a to mu Aleš dal svú ruků. A na té jézdě bylo Táboróv dvě stě a čtytie, ježto tu škodu
učinili i kostel vypálili v Oldřichověhoře ete. It. ten jistý Ješek vyznal na druhém mučení,
že Cipín a Chrašt umlůvali jej a slíbili mu dáti III kopy, aby je provedl a cestu jim ukázal
do Němec; a potom mu dali jedno '/,„ kopy. It. pravil, že prvé před poluročím chodil do
Prachatic i předtiem nedávno; i prosili jsú ho Mandl, Mařík, Děsitel i jiní a s ním umluvili
a slíbili mu dáti III kopy i viece, aby jim. zradil Němce a cestu ukázal a je vedl tam;
i učinil to.

Jan *““ Paungartnéř

vyznal na mukách, že sám třetí vzal Lickovi ze Dvorcóv dva koně v noci v jeho domu;
jeden jim kóň utekl, a druhý jest v Slavonicích u Matúška; jeden tovařiš jeho slove
Janek, jako byl u Janka z Machovic, 'a druhý Jakub z Lompnice, a ta dva jsta nynie
na Foglhause. It. vzali jednomu Němci z Vitorazi na cestě klok, a ten jsú klok pro

dali jednomu sedláku do Kocléře. It. ti třie vzali opět jednomu člověku u Novéhohradu
klok a tři groše. It. u Hrádku zbořeného vzali opět Němci IIII groše, a klok s něho svlékli.

302 fol. 44“
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It. jednomu z Ločedic vzal sukni; jeden plášť prodal Temlovi masaři z Chvalšin za 4'/, groše
a druhý na Novýhrad Šamberkovi za III groše ete. It. pravil, že někaký Sokl a Michal
Kiřnar z Benešova, a ti mají viec tovařišóv, a někaký Freilaich z Stropnice, ti chodie i lúpie
po cestách. A to jemu pravil ten Sokl u Tomana v Klazařiech, a chtěl, aby on také s nimi
chodil. It. stavy a noclehy mieval v Stropnici v stodolách, it. u Tomana v Klazařiech, a ten
jim dal potřebu za penieze, a také jemu dal kloček svój, it. auf der Hoid u Welfle, a tu
ležal, jako sě postřelil; it. ve mlýně pod Stěkřem, a ten jej vystřiehal, že jej chtie jieti, a
řiekal mu: Janku, přikaž sě raději nekterému pánu etc., it. u Rota ve Lhotce podlé Slavo
šovic, tu jest byl den a noc, a tu jest jat, jda z Hradiště, jako také tam byl jat. A tu v té
vsi jiní zloději také stavy mievají, někaký Kúkol, Šrámek a Vavák; a tu sě u toho Rota
scházejí a sčakávají. A ten Rot má syna Janka, ježto s nimi druhdy také vycházie lúpit,
a tu bývají v stodole u veliké, a ta jest blízko od lesu etc.

Recognitio Thome de Caplicz in Trzebon facta. Anno ete. XXVII“.

It. recognovit, guod circa Caplicz spoliavit unum villanum, jopulam et ocreas dedu
cendo, in villa Liczow. It. recognovit, guod Waczlav, Petr, Jan, Girzik de Hradysst circa Caplicz
spoliaverunt in stratis et habuerunt multis viribus. It. recognovit, guod Waczlav, Jacub,
Mikulass de Caplicz etc. spoliaverunt cum ipsis circum Budweis. It. recognovit, guod cum
Bohunkonecarnifice, Chlupaczkone clerico, omnes de Caplicz, Jan, gui fuit circa Herrslakonem,
Fillippus de Hradysst, Rudolt de ibidem, Trssek de ibidem spoliaverunt duatuor mulieres
de Budyeyowicz in strata prope Čaplicz, et receperunt eisdem XVIII sexag. gr. et multas et
diversas radices. It. recognovit, guod Giecha Andrlowicz, Mika Andrlowicz, ambo de Blansko,
spoliaverunt cum 1psis.

Brkalonis ***recognicio de Plaw anno etc. vigesimo septimo.

It. recognovit, když třie z Prachatic přišli do Plavu, tu jest on šel s nimi, a pomohl jim
posadu ryb ukrásti rybáku Plavskému, a tito byli s. ním, Vít z Plavu, Klímóv syn z Hórky,
a společně šli s těmi rybami k rychtářovu zeti v Plavě, a tu zavřevše dóm, i jedli ty ryby
a hospodáře z domu vypustiti nechtěli, aby je nezdradil. It. recognovit, že všichnispolu
šli a přebili vóz pod Hórkú, a tu sě ten vozataj vyručil ve dvů kopů, aby ty položil nazajtřie
u Klímova syna z Hórky. It. recognovit, že Stěch a Pánek z Straněn jezdie i chodie s Tá
bory do Němec na lúpež, a Pánek přivedl) sobě dva koně z Němec a krav také něco. It.
poznal, že ta dva velmi lúpie na cestách a Štěch bývá často na Křemži a jmá tu přietele
řečeného Čert. JIterum poznal že Pavel z Straněn a Tomášek z Perné ukradli postav sukna
šerý z Lašlova vozu, a ten jistý postav zbarvili, i nadělali sobě z něho sukeň. It. recognovit,
že Kubóv rybákóv syn z Plavu nese své ryby vždy na Křemži.

Recognicio Wanderzonis filli in tormentis in pretorio Crumploviensi anno uf supra.
It. recognovit, že v Bernartově strůze oblůpili muže a ženu a drahně na nich po

brali, a tito jsú byli s ním: Pehem z Kostě, Pavel rybák z Zálužie i (s) synem; a na bituňku
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sě dostalo Vandeřovu synu klok šerý otevřený. It. recognovit, že on s svrchupsanými pod

Opalici zabili jednoho Němce na cestě, a jemu sě na bituňku jediný groš dostal, a Pavel
s synem pobral rácho, i dnes v sukni chodí. It. recognovit, že Mlacek z Opalic chodil
s nimi lúpit, It. recognovit, že Mlacek vylovil Panoškovi ryby a tyto svrchupsané **“ pojí
mal k sobě do svého domu jést na ty ryby. It. recognovit, že Budějovickým masařóm, ani
dobytek ženů, strhl jednomu čepici, a když jej honili, i povrhl čepici od sebú. It. recogno
vit, že on a Pavel rybák zabili Motyčku chodáka chudého a nalezli u něho toliko VI grošóv.
It. recognovit, že jest chodi(l) lúpit k Prindlovu dvoru a na Třeboňskú horu.

Anno "9 ete. XXVII“.

Obrucz recognovit in tormentis in pretorio Crumlowiensi et est hoc submersus. It.
recognovit, žej' jezdil s Tábory do Rakús a žej' s nimi byl před Poděbrady, a když jsú reto
vali Břeslav, žej' tu také s nimi byl, a tito vdolepsaní; také Janek masař z Sedlčan jezdil
také s Tábory do Rakús, Janek Palečkóv syn z Sedlčan byl také před Poděbrady; it. Jíra
z Pořieč, Jan a Matěj řečení Pancieři, Jan Skřambal, Trčka z Čáslav, ti všeckni měli tova
řistvo spolu, a v Rakůsech byli; jednomu vzeli tři koně, a na bituňku sě dostalo Obručovi
II kopy. It. Obruč byl na Třebíči celý rok, a tu jezdil i chodil s jinými lúpit etc. It. re
cognovit, že Plzek z Kosovéhory chodí s Ostromeckými lúpit. It. recognovit, že Skřivanec,
panoše chudý z Solopiesku, chodí s Ostromeckými lápit. It. recognovit, že Smetana z Ústu
Penic chodí s Ostromeckými lúpit. It. recognovit, že někaký Henrich, nevěděl jest odkavad,
že ten velmi lůpí a mnoho zlého činí na cestách.

Recognicio Hostikonis de Majorí Temelyn anno ut supra.

It. recognovit, že, když jemu Táboři vzeli *9“ šle a ty Václav Hudlík vyplatil ve

třech grošiech a že jemu .jich nechtěl darmo vrátiti, připraviv sě i zabil jej, a pomocník je
jeho byl Janek Přistavín, pacholek Jindřicha z Albrechce.

Recognicio Chlebikonis a Netolicz anno etc. ut supra.

It. recognovit, žej' ukradl nočním během Pabiano z Netolic IIII koně a s ním je byl
Těšík z Březie, a o ty koně, vyjevše ze dvora, i rozdělili sě o ně, tak že on vzal dva a

Těšík druhá dva koně. It. recognovit, že on a Mikuláš Kateřinin syn z Netolic v Vilém
kově Borovnici u Andrlíkova syna vzeli plášť a sukni, a odtad jdáúce do Slavče Smilova, a
tu u Býčka vzeli plášť a sukni. It. recognovit, že on, Šimek z Machovic, Čtvero z Prachatic,
Slaměnec z Čakova nyní v Prachaticích a Mareš z Chřenovic byli společně v Purcharticích
a tu pobrali růcha mnoho a tři koně nočním během, a odtad jdúce mimo Hlubokú, i vzeli
jim dva koně na vodě, ani napájejí, a S tiem se vším brali sě do Prachatic.

Anno !** domini etc. XXIX“ sabato die Silvestri.

Fridl z Ruchštaina vyznal na mukách, že s Matějem s synem Johanovým z Krasle
tína a s Blažejem ležali tři dni a dvě noci v stodole u Johana, a tu jim Johan dával a nosil

a
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potřebu do stodoly, a odtad vycházejíc, lůpili po cestách v trhový den, a vzali tři kukly,
XII grošóv, kordy ete., a potom šli na silnici k Budějovicóm, a tu také lúpili. A praví, by
jedna žena sama před nimi 8 vozu upadla a zabila sě ete.

Vaněk starší z Netolic

vyznal na mučení, že Cifrové z Netolic zradil dvě klisně ve dvoře, a ty jsú ukradli Úško,
Mikuláš a Matěj z Blatné, a on s nimi diel v tom měl, a penieze mu z Blatné měli poslati etc.
It. pravil, že v pondělský den vycházel ven v noci s Pavlem ševcem, a tu často sedláky lúpili:
a penieze jim brali, a ten jistý Pavel utekl z Netolic pro Malovicské pryč etc. It. pravil,
že jako byl u Buzka Pilíka, tu jest také bral, zajímal, i na cestách, s kým sč potkal, penieze
pobral etc.

Vyznánie Jírovo třikrát zlého.

It. vyznal, že jest jednoho měštěnína z Vodňan zabil na silnici, á tu vzeli šest posta
vuov a kusuov několiko. It. zabil někakého Mikuláše na Třeboňské silnici. It. třetího zabil

někakého Němce na Smědecké silnici. It. vyznal, že v křestěnském příměří jal tři sedláky,
jednoho z Brzotic rychtáře; s ním byli jsú Ziga se třmi pacholky a S Robencem z Kleno
vého a Smilovy dva, Jakúbek a Hošťálek, a na toho rychtáře vedl je někaký Niklík s Štyfty,
ueb jeho umluvil na to a dal za to cosi Ziga z Klenového. It. voly zajímal u Helfmburka
Jeně a Matěj, Trojanova syny, i hnali na Vitmberg a prodali Matlovi tu sedíciemu. It.
vyznal, že Martin Dlúhý z Prachatic, cožkolivěktam převie, buď výjezd který nebo rada která,
že to dá věděti Širokému na Záblatie, a vdruhdy pošle někaků bábu starú. It. vyznal, že Klenovští
mají slobodný příjezd i odjezd na Záblatie a Pajrečtí také. It. vyznal, žej' jim Smil přikázal,
strahovati na Prachatické se třidceti koňmi a s nimi aby sě bili na všecko jeho zbožie, a
sjel sám s nimi doluov a dal jim za najstaršieho Hynka. It. vyznal, že i s Husi i Záblatie
jímali lidi a nosili na Klenovů a na Pajrek páně lidi a s nimi spolék měli, a to s povolením
svých starších v křestěnském příměří, kteréž jsú s pánem měli, a koní sám svú osobú ukradl
jest na dvadceti, a když jsů sě přivedli na Záblatie s nimi, tu Široký vzal druhdy dva koně
a druhdy tři a někdy pak všecky. It. vyznal, že jsú měli stav u někakého Črafle z Chro
bol, a ten jistý žej' jich požíval a vdruhdy přijda k nim do Záblatie, i ukazoval jim na bohaté
sedláky, a oni dojdúcei pobrali, a za to oni jemu dali “/, kopy a vdruhdy také méně. Také
pravil, že jim ten Črafl nosil do lesuov jiesti s někakým Húská z Chlistova, a že jich také
ten Háúskapožíval. It. u Jadrocha v Těšovicích měli stav, a požíval jich; vdruhdy dali jemu
sukni a vdruhdy kord a vdruhdy opásánie. It. u Víta z Koryt měli stav, a požíval jich
také. It. Barta pastýř z Bělče zrazoval jim sedláky, když jsú šli s penězi neb s úroky; a
když jsů jim pobrali, tehdy dali jemu toho diel, a ten jistý pastýř byl s nimi v hromadině
ve tře, ježto jsú vybíjeli někakého Němce. It. vyznal, když jsú koli vyjeli, že jsú všem
napořád brali, přátelóm i nepřátelóm. It. vyznal, že jsú bývali na Fuklhauze, a co jsú tam
přihnali, toho jsá museli jemu dáti polovici.
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Adam v. Frimburk a Šešitice.
Adam Němec 6. =
Ahník, strýc Zůlóv, 8; Procko z Běl

čic jeho střelec 8, 10. Vadek syn
Ahníkóv 8, 10, 11.

z Albrechce Jindřich 51; Janek Při
stavin, jeho pacholek, 51.

Aleš 10; Kúkol jeho pacholek 10.
Aleš, bratr Petra ručicho, z čeledi

Sokolovy 18. V. Prachatice, Ba
vorov, Dražice.

Alšík v. z Bietova.
Ambrož v. Březovík, Jabloň.
Ancnhinšt Mika v. Oldřichova hora.
Anderl 33, 35. A. Slíčný 43. V.

Bavorovice.
Andlín 24. “
Andrlík v, Borovnice, Budějovice, Ma

lovice.
Anéžka Mikuláš 44.
Anička, paní, sestra Petra maršta

léře 46.
Anich 17; jeho střelci Jan, Janek,

Kovář, Kovařík, Matúš, Šigmund,
Václav 17.

Babice v. Vavice. Babka v. Lipá.
Balek v. Dražice, Chelčice.
Bališ Petr 8, 10,
Barbora 35. .
Barta rychtář v. Krumlov. B. pastýř

v. Běleč. V. Chelčice, Neveklov.
Bartoš v. Litvinovice.
Bartuch v. Netolice.
Bartuš v. Cetoraz, Pištín.
Baštín v. Helfenburk.
Batelov — Jan 19; Michal 47.
Bavorčic 6.
Bavorov: Táboři v B. 29; Kunátlí

kóv mlýn 14; Aleš 31, Filipec 31,
Gessel 30, 36, Jindra 29, 30; Jan
masař 40, Kříž 14, Mikuláš 31,
Velík 26.

Bavorovice: Anderl 41, Hansl Pawn,
jeho pacholek 41; Fencl, Jakl,
Pešl 33; piscator 33, Ula 41.

Bavory 22.
Bažant 22. B. mlynář v. Pašinovice.
Beba v. Holkovice.
Bedřich, bratr Mutinóv, 20; v. Po=

povice.
Bedřichovice: Matějóv syn Václav

Pivoluštěk 1, 2; Sčír 1.
Bechyně: v B. sedí Matěj 21; po

prava 5; Ctibor z Čermic purkrabie
22; Táboři, Žižka před B. 43, 44,

zrádů zlezli 41, město vypálili
28, 41.

Běk 13.
Běleč: Barta pastýř 52..
Bělčice: Procko, střelec

8, 10.
Bělec 48.

Ahníkóv

Bělúšek 14; Kanček jeho střelec 14.
Bemát, pacholek Vítóv, 24.
Benek v. Mlýny.
Benešov 1, 2, 5, 8, 10, 12; v B.

mučili 8, 10, 11; Kiřnar Michal
50; Maršík 2; Mikuláš písař šen
kuje 8, 10, Václav jeho pacholek ;
Slad 11; Šlap 5; Zahradník Ma
těj 12.

Benikovice: Pechat 31, 35, 36.
Bernhartice, Bernartice: Hodáček 5;

Sapina Miksso kněz 35; Kristan 5.
Bernartova strúha 50.
Berůn: Táboři dobyli 38.
Besednická hora 22; dva dvory 22.
Bezerovice: Mikulášek 27, 28, 29.
z Beztuhova v. Hroch.
Biček v. Otěviek.
Bielá v. Rájov.
Bielina: Táboři dobyli 38.
Bielkov 15.
Bielý Přibík 11.
Bietov 18; Alšík 22, 23; Václav

jeho kaplan 23; Erhart 21; Litolt
(Litold) 18, 21, 233; Mikmiš jeho
komorník 22. í

Biskupec kněz 26, 36, 38.
Bláha pacholek Beneše Macuty 6.

kostečník v. Pacov.
— kovář v. Petrovice.
— v. Újezd.

Blahut vw. Chozňovice, Jiříkovice,
Plané.

Blaník 8.
Blanice 26.
Blánsko : Jiecha a Mika Andrlovic 50.
Blatná 49; Matěj, Mikuláš, Úško 52.
Blažek krčmář v. Boršov.

v. Popovice.
Bludov: Francůúz 17; Jan jeho stře

lec 17.
| Bohař mlazší 8.
Bohuněk v. Cakovec.
Bohuněk masař v. Kaplice.
Bohuslav Jiřín 23.
Bohuslávek v. Krumlov.
Bohuška v. Holubek,

"Bohušice: Holý Martin 7, 10; Plmule
Zadákóv 4.

Bolech v. Nespery.
Boletice: Borovec 35, 36; Koprvadlo

zeť Přantóv 36; Huorka 36; Mi
chal 36; Palta 36; Pecha 31; Pe
lech 36; rychtář36; Toman Pe
lechóv pacholek 36.

Bor (u Velešína) 32, 34, 42, 44,
Bor — Táboři u B. 36.
Bořek v. Neveklov.
Bořita v. Putce.
Borotín 27; Pehm súkenník 7, 27,

40; mučili 7; Ješek 5.
Borovec v. Boletice.
z Borovného Beneš 1.
Borovnice 48, 44. Jan a Šimon jeho

bratr 23; Pešíková 23; Čtvero
drží 43.

Borovnice Vilémkova: Andrlíkóv syn
51.

Borovsko: Tas 3.
Boršov: farář 28; kostel 37; Blažek

krčmář 28, 43, 44; Henzlín 32;
Chmel, Chmelík 42, 43, 44; Máče
82, 33.

Bošulec, Bošilec: farářův dvůr 30;
Tatek 20.

Božejov, 2 mlýn 2; Kobyla Václav
Přibíkóv14; Kyselo 16; Přibík
14, 16; Štěpán 16.

Božetice 9.
Brada Martin 20, 22.
Bradáč ptáčník 21, 26.
Brach 19.
Brand n: Vlašec 9.
Brána: Mika od — 27.
Branná: Ondřej Haicluov 21, 23.
Břečtan 23.
Břeslav: retují Táboři 51.
Březie: Cipín 443; Mikuláš 5, 11, 12.
Březnice42; Hroch 17; Jakúbek 18;

Petr 9; Přibík 8.
Březovík, Břesovík: Harant 26; Holý

VáclavHrbek 36, 39; Mayhar Tóma
39; Tóma 31, Toman 26; Pazda
Jakub 39; Pešeček 31 a jeho say
nové: Ambrož 39, Jíra 31, 40,
Mařík 31.

Brkal v. Plav.
Brloh: Václav Pátkovic 34; Pátak

(Pátek) 34.
Brno 12; Táboři dobyli města, lezli

přes zeď po řebříce 38.
Brod Německý 18, 19, 30, 40; Tá

boři stíhají krále 41.
„Bronec v. Hluboká.
Brusný: Čenčl 24.
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Brzotice: rychtář 52.
Buben Mikeš 20,
Bubník 38.
Budda vozataj v. Důdleby.
Budějovice, Budějevice, Buděvice, 6,

13, 15, 17, 20, 21, 25, 27, 29, 80,
81, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 43,
44, 47, 50, 52; poprava v B. 17,
24, 41; posádka v B. 9; ves za
šibenicí 28; dvory před B., dvůr
Valchův a Hořického 28. — An
drlík 41, aurifaber 24; Fencl Sed,
Fenclin 33; Hanzl 33; Hašek haupt
man 34; Linhart Němec 28, 29;
Haklův haltéř 41; Martin koželuh
28, 29; masař 23; Mikuláš 40;
Naidinger 41; Ondráček písař 47;
Onhager 48; Pavel koželuh 28, 29;
Peškan řezník 34; Ravcho 33;
Mařík 31; židi 24; kostelní. železa
23. — Táboři leží u dvorů podlé
B. 42; Chval před D. 48.

Buchovec 30. í
Bukovsko 9; Hodík 20, Jan 20.
Buksa 4.
Bukvice: mlýn pode vsí 43; Mareta

krčmářka a její syn Jan 43, 44.
Buňo v. Rúbík.
Buňův rybník 45.
Bušek střelec Hlavóv 11, 12; Bušek

Kulhavý 7. V. Křídla, Holubek,
Přibenice.

Bůšov 4, 7; Jan 3.
Buzek z Rovného v, Krumlov. Buzek

v. Planá, Újezd.
Býček v. Slavče Smilovo.
Byčen v. Újezd.
Byněk 47.
Byňov 21, 22.
Byňovec 21.
Bystřice 21, 27, 36; Merkl starý

purkrabie 15; Jan krajčí 1; Krau
spek 16; Maiksner, Holý 16, 17;
Pešek kovář 1, 2; Petr krčmář
16; Sokolík, Skrábal 16.

Býšetice: Bruněk 19.
Bzdinka Přibík 7, 8.
Bzdinka (Jan z Vicemilic) 42.

Cáhlav, Cáhlov 22, 23, 29; trh 22;
Mika kramář 24; kramářka 39.

Cetoraz, Cietoraz 193 Bartuš 11.
Cierkev Nová 3.
Cifrová v. Netolice.
Cihlářík 34.
Cikán 12.
Cipín 9, 10; 49. — V. Březie.
Ciprách v. Javořie; Cipraik, Cipraich

v. Čejkovice.
Ciprák v. Prachatice.
Cmund: Němec 45.
Crha 2.
Ctibor Tista 12.
Ctibor z Čermic purkrabie v. Bechyně.
Ctibor panoše v. Lhota.
Ctibor v. Benětice, Hvozdno, Krtov,

Lužnice, Volfeřice.

Ctibor Zloděj od Třebíče 18.
Cutréř 35.

Čakov 49; Linhart 47; Slaměnec 39,
44, 51.
Čakovec Bohuněk 39, 40.
Čapek 7, 11, 12.
Čarchan 19.
Čáslav 17. V. Vožice.
Čáslav, z Čáslav Trčka 51.
z Častalovic Póta 13.
Čavakov: Chunrat a jeho bratr Hr
„ doň 17.
Čečetice: Oldřich 80.
Čečetka 8, 10.
Čechtice 1; Zdeněček 1.
Čechy 7, 12, 18, 38.
Čejkovice: Cipraik 25, 36, 39; Ja
, kúbek 31.
Celistka Jan 7, 10; Mikuláš 22.
Čenec podlé Mýta: Petřík 16.
Čeněk pán 45. Čeněk v. Korytnice.
Ceřina 35.
Čermáci v. Slavošovice.

z CČermic Ctibor v. Bechyně.
Černák v. Strážkovice.
Černec pastýř 40.
Čert v. Křemže v. Črt.
Čert Suchý v. z Jevišovic.
Červený Janek v. Súš.
Čestice: poprava 1.
Češňovice: Jan 25.
Čicč v. z Těchonic.
Čiešťovice: Kříž 4.

Čirovice: Holík syn Kristofóv 1, 2,8.
Črafl v. Chroboly.
Črnovice, Črněvice 8, 15, 16, 17, 18;

les podlé Č. 3; Kabát 18; Václav 6.
rný Jan, Pražák 13.

Črný Jíra16.
Črný Martin 14.
Črný Petr v. Načerac.
Crt Václava jeho bratr Ján 19.
Čubera, pacholek Sokolóv, 13.
Dáleč: Manholt 17.
Daník v. Holubek.
Dcky: Jan 20.
Debor v. Pobíbuky.
Dědkovice: Dláhý Martin 39.
Děsitel 40, 44, 45, 49.
Deštný 6, 9, 13; zámek vypálen 86.
Dětřich purkrabie v. Vlašim.
Dietě Martin v. Mlýny.
Dietl kuchař Rožmberský 36—39.
Diviš z Hrádku 15—18.
Diviš Děrana 1; Lech a Matěj jeho

pacholci 1.
Dížek 6.
Dlůhý Martin v.Dědkovice,Prachatice,

Dobechov 35.
Dobeš 9, 14. V. Krnčice, Načerac,

Ostrov.
Dobrkov: Štefl 43.
Dobrkovice 44.
Dolany: Drobeš, Zvěřek 36.
Doman7, 13.
Domašín Jan 11.
Domin 31, 38—35,40; jeho bratr 48;

Holý a Vaněk Dominovi pacholci
31. V. Tisovka..

Dominik 17. —
Domoslav v. Otěviek.
Dóra v. Klatovy, Mňovice.
Drahov 11. ©
Drachov: kněz Matěj 41.
Dražice: Aleš 5; Balek 6; Huděj6;

Mikeš syn Hanušóv 5; Petr -$la
dovník 5.

Drdáček v. Sviny.
Drkolny 22..
Drobeš v. Dolany.
Druhoničky (rozdruhoniczku) :Velík5,
Držkrajovice 43; Jan, Mičák 48.
z Dubé pan Vaněk 14; Jindřich jeho

komorník; Hrubec jeho podkonie;
Sigmund Šiška, Mikuláš, Petr, jeho
služebníci 14; Vaník Šedivý purk
rabie 14.

Dubíčko tvrz 29; rataj 25.
Dubie 9.
DáúdlebiceDůdlevice: farář 19; sedlák

pod rybníkem 19.
Dúdleby 24, 34, 43; Budda vozataj

6; Havel 40, 433 Jakub rychtář
29; Jindřich 23; Mašek masař40;
Mikuláš 40; Šimek 35, 43; Šturm 6.

Ducháček 30. V. Mýto.
Duchoň v. Jáma, Miletínko, Pra

chatice,
Duchoň Holý v. Přesek.
Duchoník 19.
Durdice: Pešek (Petr) Krychl 4.
Dušek v. Košice.
Dušička Přéch 45, 46.
Duvald v. Chotišany.
Dvorec (u Třeboně): Ješek kovář 7.
Dvorce (Wurzen): Licek 49; Matěj

vuodce 21—24.
„u Dvorce“, dvůr Petra z Pelhři

mova 30. |
Dvořiště 17, 22; Mikuláš 19; rych

tář 40; Tluk 40.
Dvory (podlé Lomnice, Landštein

ské?) 22; Petr Ocelka 22, 24.
Dvory Rýnské Mnichové 25.
Dvory podlé Budějovic v. t.
Elška 41.
Engelant 6.
Erasm 20.
Eršlák v. Heršlák.
Evančice 13; Havránek 13, 19, jeho

bratr Filip 7, 193; Filip Němec
z čeledi Sokolovy 13; Petr brátr
Kadeřavého z čeledi Sokolovy 133
Jan piknosý13; Pikúšek 14; Ujec
střelec Kuželóv 13.



-Faglhaus v. Vogelhaus.
Faintl v. Oczpek.
Faulfišův dvůr 44.
Fefrle Michálek v. Prachatice.
Fencl rychtář 30. F. — Polák 33.|

V, Bavorovice.
Filip pan v. z Zelče.
Filip v. Evančice, Hradiště, Jankov.
Filipec v. Bavorov, Prachatice.
Folkenstorfer v. Kolmuč.
Francůz 15; 18 v. Bludov.
Freilaich v. Stropnice.
Fress v. Prachatice.
Frianso 7.
Friauf písař, syn Vojslavického, 8,

9, 10.
Fricendorfer 20,
Fridl v. Ruchštain.
„Fridlík v. Rančice.
Fridraich. 30.
Fridrich 45.
Frimburk 40, 41; stodola farářova 8;

Adam, Hensl 8.

(Gessel, Gssel v. Bavorov, Prachatice.
Giligenperk : Hechtl 15.
Goldner 14.
Graff v. Kumbosty.
Gubec v. Jiřím.

Habart Mikuláš 14.
Habřie: Telec 39.
Hacník 12.
Hájek 26; z H. Pecha 26.
Hájek Mařík 2.
Hainraich Němec -9.
Hajnuš masař v. Mnichovice.
Hakl v. Budějovice.
Halba v. Chotěboř.
Halda 16.
Haliba a jeho sestřenec Jakub 13.
Hamburk v čeledi Suchého Črta 13.
Hamršmid v. Jablance.
Hána v. Křemže.
Hanalík 12.
Hancl Němec v. Srnín.
Hangl v. Urbach.
Hanko Jan, starý kancléř, jeho ku

chař 17.
Hansa Uher 21.
Hanspiléř Janek 1.
Hanuš krajčí 7. H. střelec 13. v Dra

žice.
Hanz kramář v. Krumlov.
Hanzl podkonie Sokolóv 13. V. Chval

šiny.
Harant 36.
Hašek pan 7; Haškóv střelec Prdelík

a Valentín 13.
Hašek střelec Hlavóv a jeho sestře

nec Jan 12, 183. V. Budějovice,
Krtov.

Haucenperger Jorgl 14, 15; Hanzl 15.
Havel v. Prachatice.
Havlice v. Puchtíky.
Havránek v. Evančice.
Hazmuk 21.
Hedvint v. Ujezd.

Hechtl v. Giligenperk. =
Helfenburk, Helfmburkhrad 9, 10,

13, 42, 47, 48, 52; Baštín a Jindři
šec a Polák, jeho pacholci, 44;
Chval v záloze u H. 43,44.

Helm 19.
Hendl tesař v. Pacov.
Hendrich pan 42.
Hensl v. Frimburk.
Henslík, střelec Jandóv, 17.
Henzl krčmář 20. V. Heršlák.
Henzlin v. Boršov.
Herartice, Heraltice 7, 14; bratřie:

Artléb 7, 13, 14; Bohuněk 13, 14;
Jan Tlačisvět 18, 14, 18; Smil 13,
14, 19; Pivce jich střelec 13.

Hereš v. Mlýny.
Herhart 41.

| Heřman v. Zaječice.
Heřmánek 12.
Hermanice:. panie Hychna 4.
Heršlák, Eršlák: 24, 25, 50; Henzl

6; z H. Beneš Macuta 6, 21-—24;
jeho střelec Václav 23; jeho pa
cholci Bláha a Václav 6.

Hertlová 19.
Hervrt pan v. Ročov.
Heyhal v. Sviny.
Hladihlávek Petr, písař 18.
Hlava: Petrman jeho panoše, Hašek

a Bušek střelci 12.
Hlaváč v. Mladonice.

| Hlavatce; z HI. Jan 9; o aění) 3)Racek 9, 13; Markus (Ma
Rybka jeho pacholci, Mika jeho
rynéř 93 Vilém 10, Nacko jeho
pacholek 10. V. Rúbík.

Hlavatice, Hlavatec: Zdeníková 22.
Hlávka v. Jiezviny.
Hláza v. Záhořie.
Hlinka v. Sešitice.
Hliviny: Oldra 2, 3.
Hlíza Václav v. Machovice.
Hluboká hrad 42,44; kde koněna vodě

napájejí 51. Bronec 42; Petr 42;
Spernberk a jeho pacholek Němec
42; posel z Hl. 44.

Hobzie stekl Sokol 14, 19.
Hoda v. Slavče.
Hodáček v. Bernartice.
Hodek v. Jivé.
Hodík v. Bukovsko.
Hofhanzl 17.
Hoid, auf der — Welil 50.

| Hojek v. Postupice.
Hol Jan 10, 11.
Holec pastýř 5. V. Nová ves.
Holeš v. Hradiště.
Holič Henzl v. Jihlava.
Holík v. Čírovice, Rájov.
Holkoveca jeho pacholek Němec42.
Holkovice: Beba 2.
Holub 4. O
Holúbek v. Neveklov.
Holúbek 19; Bohuška 16, 17; Bohuš

a Racek jeho pacholc 16; Da:
ník 18.
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Holůbkov: rychtář 10.
Holý v. Prachatice. H. ptáčník v.

Křemže. H. Hanuš 17. H. Jan
z Moravy 7, 10; H. Jan 20, 21,
23, 830. V. Milikovice. MH.Janek
46, 48. H. Mareš 8, 10. H. Mar
tin v. Bohušice. H. Mikuláš v.
Machovice. H. Petr 13. H. Aleš41.

Homberk 18; jeho dva střelci (Ve
lík) 18.

Homoly: Jakeš 36.
Hora 10, silnice od Hory 8; Hube

nek má mateř hokyní u H. 12;
u H. dům a zahrádka Alše Pok
šucha (Pokšicha, Pokšocha) 36—39;
u H. ta viežka88; král vpad v H.37.

Horaždějovice, Horaždějevice 17.
Hořice 16.
Hořepník, Hořipník 1, 30.
Hořice: kněz 35, 40; kostel 35,

36, 40.
Hořický v. Budějovice.
Hořovice, tvrz Ondřejova, 38.
Hórka 6, 6, 50; Anna 27; Matěj,

syn Mixóv, 5, 6; Matěj Zajieček
5; Klímóv syn 50; Petra 6; Zdi
kovcóv pacholek Jan 49.

Hory — podlé H. — 3.
Hostice: Markolt mlynář pod H. 40.
Hostík v. Temelín.
Hostovnice: Přech 37—39.
Hoš 36.
Hošek 10.
Hošová v. Protivín.
Hošťálek, pacholek Smilóv, 52.
Hotaše 16.
Hotík v. Medna.
Hovno Petr 7, 8.
Hovorka v. Třebíč.
Hraba 18; Hrabin přietel Vilém 13.
Hrabě Jan 6.
Hrabiš 1; Rinhart a Václav jeho slu

žebníci 1.
Hradec (Jindřichův) 9, 11; měšťan

herynky 16, 41, 47; Štefl 16; po
bití u Hr. 41. Z Hr. páni 11, 12,
15; Jan mlazší 15; Jindřich 9.

Hrádek 13; Zúl drží 19; Damian
purkrabie 3.

Hrádek: Žák 45, Vavák 45, 50. Hrá
dek zbořený 80, 49 (Hšusles?).
V. Zúl; Diviš.

Hradiště hrad 7; Holeš 7. — Tábor
26, 44, 45, 60; Filip 50; Jiřík 50;
Mikuláš 45; Polák 43; Rudolt 50,
Trsek 50; Žižka jednooký 438.V.
Tábor.

Hrbek v. Březovík,
Hrbkův mlýn 31.
Hrdibor 21, 28.
Hrdlice Beneš v. Sviny.
Hrdoň v. Čavakov.
Hřebének Jan 13.
Hřeben les za Velešínem 22.
Hřebičí hory 21.
Hříč 38; Janek jeho pacholek 38,
Hřiez, služebník Sokolóv, 14.
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Hrnček v. Ostrov.
Hroby: farář 6.
Hroch z Beztuhova na Zrůbku 19.
Hroch Mulatý 43, 44.
Hroch v. Březnice, Křenovice.
Hromádka 47.
Hron řečník 4.
Hronek v. Těchobuz.
Hrošek 17.
Hróza z Vlhlav purkrabie 7, 40.
Hrubec, podkonie Vaňkóv z Dubé, 14.
Hrzek v. Plastovice.
Hubáč, podkonie Kunratóv, 19.
Hubenek 12; Němec jeho střelec 12.
Huděj v. Dražice.
Hudík Václav 51.
Huher 34.
Hak kněz 6.
Huk v. Lhota.
Hulice 3.
Humpolec 19.
Humpolec 12; Krajíček měštěnín 19.
Huora, 41.
Huorka v. Boletice.
Huplík 8, 10.
Hus hrad 21, 49, 52; z Husi Smil

28 v. Křemže; mlýn pod H.: Mik
šicóv Pavůček 44, 48.

Hus Jan v. Velislavice.
Husinec 28, 49; Jan krajčí 37; Ka

truše, mlynářka Pavlova, 37; Ma
reta vdova 37.

Husiny 25.
Háska 30, 44. V. Chlistov.
Hvězdář 8, 10.
Hvozdický Petr 12.
Hvozdno : Ctibor 24, Mikuláš 24.
Hvozlice: Maříček Sponka 2.
Hychna v. Hermanice.
Hynčekv. Suchá.
Hynek Čech, služebník Suchého

Orta, 13.

Chelčice 42; u Ch. rybník 14; Ba
lek 42; Barta Kovákóv 42.

Chemnater 6.
Chlebík v. Netolice.
Chlestoň 13.
Chlistov: Húska 52: Mika Janúškóv

40, 41. |
Chlumec: Tyrdec 42.
Chlupáček v. Kaplice.
Chmel v. Boršov.
Chmelná: Křehant 30, 31; Kříž 29;

Svehlan 40.
Chocov: Jindřich 20.
Chocovec 20.
Chomůt 16.
Chomútov 41.
Chotěboř (z Chotěboř), Halba 21, 22.
Chotětín: Suchomel Jan 45—47; Va

něk 45—47.
Chotišany: Duvald krčmář 2. í
Chozňovice: Blahut 9; Jan rych

tář 10.
Chřenovice: Mareš 51. V. Křenovice..
Chřenové: Řehoř 31.
Chroboly, Chrboly: Čraf 52; kovář 3%.

u

Chromeček 38.
Chrt Vilém 43.
Chrudim: Petřík 38.
Chudý 10.
Chuchelec 31.
Chunc Němec v. Lešovice.
Chunrat v. Čavakov.
Chusník 18, 45; panoše Matěj 45;

mlýn pod Ch. 22.
Chval 163 hauptman 35, 43, 44, 48.
Chvaletice 14.
Chvalkov: Pavlík 30.
Chvalšiny 33, 39, 40, 47; v Ch. mučili

25; Hanzl, Michal a Temlbratřie 33;
Přibík masař 35; Teml masař 50.

Chvojnov: Janek 30.
Chyšky: Petr 8.

Jablaň, Jabloň: Ondřej 1; z J. Am
brož 12, Svachen jeho panoše 12.

Jablance, Jablonce: Hamršmidhaupt
man 35; Sýkora 35.

Jadroch v. Těšovice.
z Jaispic v. Jevišovice.
Jakeš, Dobešóv střelec, 18. V. Zhoř,

Sadlno.
Jakl v. Bavorovice.
Jakub písař 46. © í
Jakub, sestřenec Halibóv, 13.V.Libín.
Jakúbek v. Březnice, Čejkovice.
Jakúbkov: Václav Míšenský 19.
Jalil v. Strážkovice.
Jáma: Duchoň, Macek, Matěj Mikši

kóv 26.
Jampný 32.
Jamvičky: Simon 3.
Jan 1, 20; klíčník 23; krajčí 17;

mlynář 14; střelec Anichóv 17.
Janák 1.
Janda rychtář v. Křenovice.
Jandóv střelec Henslík 17.
Jankov 1, 2; Beneš 2; Beno 8; Fi

lip 2; Kubec 2: Matěj Patavec 7,
8, Přibík jeho bratr 8; Petr žák
1, 2.

Jarohněv 12.

Jaromíry: Tóma20, 21; mlynář podlé„ 23.

Jaronice: Janek Křechóv, Vít Mír
kovcóv 25.

Jaroš 30, 35, 47.
Javor 10. V. Javořie.
Javořie: Cipraich, Javoróv pastorek,

31.
Javorník: Jimram 3.
Jech kat 27. V. Krtov, Libín.
Jecha v. Radnice.
Jektanovice: Kubec 11.
Jelito 21; ©
Jempnice: Šimánek 21.
Jeník 9, 30; J. hauptman 35. V. Po

povice.
Jeniš v. Todně, Vodňany.
Ješek v. Zumberk.
Jevišovice 22; z J. a z Kunštatu,

z Jaispic 13; Aleš Zajimač 21; Jin
dřich, Suchý Črt 13, 18, 19, jeho
čeleď: Hynek Čech,Jan Žíla, Janek

Poláček, Koza, Kuneš Lysý, Pešek
Škřeklavý, Polák, Prokop, Snir
pekker Němec, Václav panoše, Zi
vótek — 13, Fricendorfer, Hroch
z Křenovic 20. Z J. Sigmund 13.

Ježov 20.
Jičín 45.
Jiezviny: Hlávka 1.
Jiezvo Veliké: Janek 3.
Jihlava 3; Henzl Holič měštěnín 18.
Jílek v. Tučapy.
Jilmiš 22.
Jimram v. Javorník.
Jindrák 12.
Jindřich panoše Jindřicha ze Stráže 13.
Jirgl 14, 15, 23; vozataj 41.
Jiříkovec: Blahut 4.
Jiřim: Gubec, Kubec, Honče, Zdich 2.
Jiřink 21, 22.
Jirkl rybák v. Rájov.
Jistebnice 8, 5; v J. mučili; masné

krámy 53; Jindřich purkrabie 5;
RŘešeto rychtář 6.

Jivie, Jivé: Hodek 4; Vachut a jeho
syn Jan 4; Vávra 4.

Johanec 3, 7.
Jol kramář 15.
Jona puškař 25.
Jzl: Albrecht, Andrle, Dietraich 17.

Kabasta Mařík v. Mladonice.
Kabát v. Črnovice.
Kadalic 38.
Kadeřavec Přech 18.
Kadeřavý Matěj 15; Mikuláš 17;

Pešík 19; Petr v. Záhořie ; Sigmund
v. Kladruby.

Kajov spálen 30.
Kaleš -12.
Kaliště 8. ©
Kamaret z Žirovnice 41.
Kámen: Jindřich; z K. — v. Tlukga.
Kamenice 15; Sova 30.
Kamýk 9, 36; Mikuláš kramář 36—38.
Kanček, střelec Běluškóv, 14. í
Kaplice 20, 22, 23, 27, 31, 34; kostel

30, 36; Bohuněk masař 50; Chlu
páček žák 50; Mikuláš 50; To
máš 50.

Karas 36, 40.
Karmberk 2.
Kašovice: Mamák; Petr pastýř; Petr

syn Vojslavóv; Václav syn Mixóv
pastýř, 5.

Katko 32, 33.
Katov: Martin, Oldřich 10.
Katruše 41.
Katruše mlynářka v. Husinec.
Kažiliska v. Uzenec.
Kebl 24. V. Mysletín. |
Keblany: Šrámek Jakub 29, 30, 45,

50; Trsek Jan a ŘRehoříkjeho
> bratr 34. .
Keř, Kře (Nakři?) 28; Jan 40, 44;

Šimek 44.
Kerstnar 41.
Kiřnar Michal v. Benešov.
Kladruby 18; Sigmund Kadeřavý 15.



Klas v. Nová ves. ,
Klatovy 17, 40; jarmark 18; konšelé

nesou peníze do královy Komory
17; Dóra šlojeřnice 87.

Klazary: Toman 50.
Klec, Klete: Burda, Kříž švec 22;

—cký most 22; v. Vogelhaus. 
Klenová, Klenové 52; Robenec, Ziga

52.
Klenovice: Martin rychtář 26, 42,

43, 44.
Klich v. Záhořie.
Klíma v. Hórka.
Kliment z čeledi Sokolovy 13.
Klímová v. Protivín.
Kluk, Kluky, les 40, 43, 44.
Kluot krčmář v. Udim.
Knaisl Petr 22..
Knap Vítek v. Ustie.
Kněch v. Miličín.
Knihy 28, 29, 35, 37, 44, 46, 47.
Knín: Páteře masař 38.
Knovice 19.
Kobr 21.
Kobylá: Ondrák sedlák 3. -o
Kobyla Janek 45. V. Božejov, Křídla.
Kocléř 49.
Kočička Ondřej 17.
Kočín: Volf 41. .
Koch krčmář v. Postupice.
Kokot v. Tučapy.
Kolář krémář v. Pohnání.
Kolec v. Zlešice, Zalezly.
Kolín 37, 39.
Kolmuč: Folkenstorfer 21.
Kolo Jan 28; K. Janek 15.
Koluc 17.
Kolůch 21—28.
Komář v. Ujezd.
Komářice 31; Beneš 40.
z Komelna Dobeš, panoše Fridri

chův, 45.
Komora králova 17. .
Koňata 29; 47. V. Milikovice.
Končany: Vojslav 4.
Konipas; mlýn podlé K. 3.
Koprvadlo v. Boletice,
Korataj: farář v. K. 38.
Korček 35. .
Koruna klášter: domek kněze Laza

róv u vrat v K. spálen 25; klášter
vypálen 33, 34, 36; strúha za
K. 34.

Koryta: Vaněk 42, 43; Vít 52.
Korytnice: Čeněk 22.
Kosov: Simon 32.
Kosová hora: Plzek 51.
Kosovcóv syn, sebránek Václav 31-34,

40, 48; Petr jeho sluha 32.
z Kostě: Pehem 50.
Kosteček v. Nová ves.
Kostelec 5.
KostinJan 11.
Košice: Dušek Stěchovny %7,28.
Košík, střelec Motyčkóv, 18.
Kota-7; Kotě 8, 10.
Kovák v. Chelčice.

Kovář, střelec Anichóv, 17.
Kovářčic pacholek Mikuláš 15.
Kovářík v. Nevestice.
Koza 7, 8, 10; služebník Suchého

Črta 13.
Kozák 40.
Kozel. Cenček v. Olešná, :
Kozimav: Henzl Hertlové syn 19.
Kozlenští 12.
Kozlík v. Těchonice.
z Kozmice Přisňák 2; Václav jeho

pacholek 2.
Kožíšek 35.
Krajíček v. Humpolec.
Krajieř, Krajier 15, 29, 33.
Krajík v. Švihov.
Krajsa Mikšík v. Libkova voda.
Král 16.
Kralovice 39.
Kramář, les za Kaplicí 22—24.

( Kramařík Jan 20.
Krapta v. Pohořelice.
Krašejov: Petr 31.
Krasikov špižuje Žižka 42,
Krasletín: Matěj Johanóv syn 51.
Krašlevice: Vácha 14.
Kratušín: Ondráček 40.
Krauspek v. Bystřice.
Krč 18..
Křečka. Oldřich v. Skála.
Křehant v. Chmelná.“
Křemže: Čert 50; Hána 403 Holý

ptáčník 84; Mertl 31; Mnich,
Mnišek, jeho syn 34, 35, 39, 43;
Mikulášek pacholek 27—29; Vác

„lav pacholek 49. Z Kř. Smil,
Smilek, rytieř, 25, 28, 48, 44,
49 (P), 52(?). V. Hus.

+Křenovice, Křeněvice: Hroch 20 ; Jan
rychtář 25; jeho bratr Mareš 25;
Zichóv bratr Mareš 26; krčmář
kovář 25; Mikuláš 36; Šiman pí
sař 35.

Krepelov podlé Rynarce: sedlák 3.
Krepl Petr v. Sviny.
Krcho 11.
Kříčov: Mikša, Petr Ratajík 29.
Křídla: Bušek syn Kobylóv 20.
Křiežovice: Kateřina 42; Vaněk 41,

42; Petr jeho strýc 42.
Kříhan 48. - ©
Křinpo...ce: Petr 8.
Kristan v. Bernhartice.
Kristof v. Čirovice.
Kristofor 31.
Křivsádov 3.
Kříž v. Bavorov,Čiešťovice, Chmelná,

Klec, Pacov, Újezd. *
Křižanovský Sigmund 18.
Křížov: mlynář pod K., patří pro

boštu Lúněvickému, 8.
Krlínský 40.
Krnčice: Dobeš 22.
Kročata 12.
Krojík v. Švihov.
Kroměříž: Matěj od K. 48.
Krgóv.leg 7.

DT

Krtele: Ctibor, Mikalík 42.
Krtov: Hašek Jechóv, Tomee Cti

boróv 30.
Krumlov, Chrumlov, Chrumplov,

Krumplov, Kruplov: město 6, 8,
23, 27, 35—37, 39, 40; mučili 6,
8, 9, 10, (kladou) 26, 27, 48, 50,
51; poprava 24; radnice 50, 51;
trh 31; Nové město 25; klášter
panenský 25; zadnie most 25;
val 25; předměstí 836; Latran 27,
37; Sitová 27, 38; na krchově
podlé kláštera sutek 38, 39; hrad
25, 36, 38; na pavlači komórky
38; malovaná komora 38; před
hradie 25. Buzek z Rovného purk
rabie 27, 31, 38, 34, 36, 40, 47;
jeho dvůr v. Rovné. Barta rychtář,

óma Lovec purkmistr, Yáclav pí
sař, Bohuslávek ; hlásní 47; Poláček
podkonie 38; Hanzl kramář 15.

Kruty 3.
Krychl Pešek v. Durdice.
Krzsstieti(cze), Křtětice 25; Jan 25.
Ktiš: Lipl Němec 27; Mařík 26;

Martin 25; Petr švec 26; mlynář
Jakl pod K. 40.

Ktiška 33; Hoš 36; Paleček, Palček
18, 27, 33, 34, 36; Kláče, jeho
matka,34.

Ktyl v. Puchtíky.
Kuba 32, 34.
Kubant v. Třebovice.
Kubasta v. Sviny.
Kubec v. Jektanovice.
Kubeš v. Jiřim.
Kubín Zajieček 9.
Kučera 12.
Kudlátek 24.
Kudrnáč kovář 23.
Kuchako 11.
Kuchmaistr Jan 19.
Kuchta 21; 42, 43, 44.
Kuklík v. Libořovice.
Kúkol, pacholek Alšóv, 10; 50.
Kulhan 11.
Kumbosty: Graff 33.
Kuna Polánka 6; v. Polánka.
Kunatlík v. Bavorov.
Kunko v. Švihov.

Kunrat a jeho podkonie Havránek
a Hubáč 19.

Kunšík Němec 13.
z Kunštatu v. z Jevišovic.
Kunžák 16.
Kuorka v. Litovany.
Kuřetin Jan 19.
Kuří hůrky 9.
Kus Pešek v. Prčice.
Kút v. Vožice.
Kút: Jaxo 19; Sox 6.
Kutěj39.
Kutlar 33.
Kůtník Petr v. Strážkovice. .
Kužel 43; Jan a Ujec jeho střelci 13.
Kužel 26.
Květoň v. Plánská.
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Kvietkovice:Pešík 40.
Kvietkův dvůr (u Krumlova) 36, 44.
Kyselec 8; Ješek, jeho pastorek, 8.
Kyselo v. Božejov.
Kyšic 44.

ELamberk 19; mlynář 19. Z L. v.
Sokol. ©

Lampreda, písař Sokolóv, 13.
Landrův rybník 23.
z Lanštaina pan 7, 10; Jindřich, ježto

jest u — 7, 10.
Lapáček Janek 14.
Lapák Petr 14.
Larka v. Lompnice.
Lašl 50.
Latran v. Krumlov.
Lečedice. 22.
Ledce: Mathias 7, 10.
Leděnice: Záblý, syn ševcóv, 13.
Ledrtal v. Nový hrad.
Lech, pacholek Divišóv, 1.
Leskovec pan 45. V. Skrýšov.
Lešovice: Chunc Němec 13.
Leštno2.
Léva, bratr Dóřin, v. Mňovice.
Levec 9; Jan jeho syn 10; v. Ti

sovka.
Lhota tvrz 18; pivnice 18: Damian,

Teněk a Martin jeho synové“8;
Ctibor panoše 5; Hace 19; Huk
11; Jakubóv pacholek Martin 18;
Johan 30; Vach a Filip 26. :

Lhota Břeková 19; Dubová 19; Va
ník 12.

Lhotka (podlé Slavošovic): Rot a jeho
syn Janek 50. |

Libaň 42.
Libek, Lubiky: Petr kupec 14.
Libín: Jech, Jakub, Měsíček, Ma

cečka, Martán, Ondřej kovář, Ro
. háč, Štěpán 23.
Libkova voda: Krajsa Mikšík 3;

Petr krčmář 3; Strašín 2.
Libořovice: Kuklík 5.
Libštýn: mučili 46.
Licek v. Dvorce, Miletínko. —
Ličov, město pánie Puchoméřovo,

Lidka v. Újezd Drahoňův.
Lidmaň: farářóv přietel Blažek 19.
Liendl 28.
Likart Hanzl v, Strážkovice.
Limbergar 22.
Linee: kupci 23.
Linhart 3; L. Němec v. Budějovice.
Lipá: Babka Hannuš 16.
Lipolt v. Přiesečnice.
Liška, 5.
Litovany 14; Kuorka 13.
Litvinovice 29; Bartoš 35.
Livec Mikuláš 4.
Ližkepek Martínek 18.
Lizna v. Prachatice.
Lnáře: Zmržlík purkrabie 48.
Ločedice 50.
Lompná 2; Vilém 20.
Lompnice, Lomnice 9, 22, 28, 29,

80, 33, 37, 41, 47, 49; hrad v L.
223 u L. kletecký most, třetí mlýn
22; Mikuláš purkrabie 13,21, 23;
Oldřich rychtář 22, 23; Jakub 49,
Lalka 23; Larka20; Paclík 13.

Loner 16.
Lonfeld 23.
Lošek 7, 8.
Lovec Tóma v. Kruimlov.
Lubiky v. Libek.
Lučovice hora 40.

| Lúňovice, Lůněvice klášter 10; pro
boštóv mlýn pod Křížovem 8; L.
vypálili Táboři 88.

Luskav v. Újezd.
Lužnice: Ctibor 22, 23.
Lvík 45.
Lysý Jan a Albrecht jeho bratr 20:

Kuneš, služebník Suchého. Črta,
'13; Ondřej13.

Macečka v. Libín.
Macek tesař 4. V. Vožice.
Mácha v. Strunkovice.
Macharen Jan v. Milevsko. í
Machovice: Mikuláš 25; Holý Mi

kuláš 30; Hlíza Václav 25; Janek
49; Šimek 51.

Maiksner (Meiksner) v. Bystřice.
Majnuš z Peclinova 9, 30; Václav

jeho střelec 9.
Maištain 41.
Maksín v. Tábor.
Malenice: Mikuláš, Pieškóv, Morava,

Velek 49,
Maleška, Zúlóvstřelec, 8, 10.
Malešov 37.
Malotín Jakub 24.
Malovec 5.
Malovice 52; Andrlík 29, 30, 37.
Malšice 9, 10. .
Malý panoše 8, 9, 10.
Mamák v. Kašovice.
Manholt v. Dáleč.
Maník 10.

| Marák 19.
Marek střelec 19 ; měštěn. v. Neveklov,
Mareš v. Křenovice, Vožice.
Mareta 15, 16; 26. M. krčmářka v.
« Bukovice.

Maretka Tomanv. Nový hrad.
Maříček 9; M. Holý 22. V. Hvozlice,

Popovice.
Mařík hudec 5, 11.
Markolt v. Hostice.
Markrabě v. Radnice.
Markus v. Nedvědice.
Markvalt střelec 12, 13.
Maršálek Jan 13.
Maršík v. Benešov, Neveklov, Při

benice, Velimovice, Radice.
Martán v. Libín. .
Martin pan 19; M. v.: Chvalšiny,

Velešín. .
Marván z Moravy 7. V. Olešná.
Mašek v. Vodokrty. «
Maškovec: podlé M. tvrz 22; u M.

silnice 43.

Matěj. kněz v. Drachov; M. střelec
Mrakšóv v. Přibram ; M. Dobešóv
otčím 13. V. Dvorec. ©

Matějík43, 44.
Matl v. Strážkovice, Vinterberk,
Matras 19.
Mayhar Tóma v. Březovík.
Mayssowerz 26.

J|Medna: Hotík 1.
Měkovice: Oneš 87—39.
Měřička Ondřej 14.
Merkl purkrabie v. Bystřice.
Mertl v. Křemže, Vadkov.
Měsieček v. Libín.
Mezimostí 13; Rokyta 13.
Meziřiečie: pastucha 5, 6.
Mičák v, Držkrajovice.
Michal kněz 25.
Michal 5, 8. V. 'Těchonice, Boletice,

Prachatice, Chvalšiny.
Michalec 5; hudec 11.
Michálek v. Jodně.
Michek Němec 8, 10. V. Pacov.
Mika rynéř Racka z Hlavatec 9. V.

Přiesečníce, Rychnov, Ustie.
Mikalík v. Krtele.
Mikeš češieř 12; mlynář- 20.

Dražice.

Mikl v. Nový hrad.
Mikmiš, komorník Litoldóv z Bie

tova, 22.
Mikša v. Kfíčov.
Mikšík z čelédi Sokolovy 13; krajčí 22.
Mikulášek v. Bezerovice.
Mikalášková 24.
Mikulek 9.
Milčat 33.

Milešov: Léva, bratr Dóřin, Rynda
12; Jan 11. v

Miletín: Domin, Hoch, Řehoř 26.

V.

| Miletínko: Licek 34; Janek Duchoň
Prlenec 48.

Miličín4, 6, 16; mučili 6, 8; spálen
12; koželuh 4; Kněch 6; měštěnín
sukno 8, 10; Vchyna od M. 19;
silnice u M. 19.

Milikovice 31; Holý Jan 30, 35, 40;
Jan Pechóv 34, 35; Koňata Václav
40; Mareš 34, 35, 40; Martin 35,
40; Petr 40; Trojan 35, 40—44,
48, Jeně a Matěj jeho synové 52.

Mírkovec v. Jaronice.
Mirotice 21.
Míšenský Václav v. Jakůbkov.
Mlacek v. Opalice.
Mládě 45.
Mladonice: Hlaváč 2; Kabasta Mařík

mlynář v M. 1.
Mléčko 165. <
Mlýny: Dietě Martin, syn Šimkóv;

Hereš. syn Vojtěchóv; Petr, syn
Benkóv; 30 Václav1.

Mnichořice 1, 5, 11; u Mn. sv. Pro
kop 11; Hajnuš masař 11.

Mňovice: Léva, bratr Dóřin, 12, 18;
v. Milešov.



-z ModřejovicPuotáVrš45.
Mojné 28; Vanstroch pastýř85,
Mokré11. o
Molešek, střelec Zůlóv, 8.
Morava v. Malenice.
Morava 1, 6, 7,9, 10, 18, 21, 28, 48,
Moraveč: Mareš kovář 3.
Mosty 17; Zibřid 40.
Motyčka 18; Košík a Niček, jeho |

střelci, 183 51.
Mrakeš v. Přibram.
Mravenec 15.
Mrtus 44.
Mrzák 19.
Mrzavka 15, 16.
Můúcha Petr 14.
Můřenín, služebník Buzka z Rov

ného, 47.
Mutina, hauptman, a jeho bratr Be

dřich 20.
Mysletín: Kebl 47.
Myška 13.
Myška, otec Zúlóv, v. z Ostředka.
Myšlany 6.
Mýto 16, 17; mučili 9, 45; konšelé

45; Ducháček 46; Jindřich 17.
Mže z Zápražie 19.

Nácek a jeho bratr Přibík 11; 13, 14.
Nácko, pacholek ;Vilémóv z Hlava

tec 10. v
Načerac 3; Petr Crný, syn Dobešóv,

sedí v N. 13; mlýn pod N. vybit
1; Dobeš 183; jeho otčím Matěj,
Opička.jeho podkonie, Jakeš jeho
střelec 13.

Naduta 40.
Naidinger v. Budějovice.
Nedamír v. Todně.
Nedvědice: Markus, pacholek Racka

z Hlavatec, 9.
Nechvíle 12.
Němci kradou se ze země 32.
Němčice, kostel 7.
Němec, střelec Hubenkóv, 12; střelec

Polákóv 17.
Němeček 3; masař v. Milevsko.
Nepomuk: klíčník 17.
Negek 19.
Nespery: Bolech 11. í
Neščedice: Ješek syn Vachutóv 4.
Nešov 11.
Něta v. Strážkovice.
Netolice 1, 20, 83, 42; trh 27; Bar

tuch 25, 30 a Jakub jeho syn 30;
Cifrová 52; Fetanar 26; Chlebík
51; MikulášKateřinin 61; Pavel
švec 52; Pabian 51; Václav rat
hauzník 25, 35; Vaněk starší 52;
Siekl lázebník 25.

Neveklov 19; Bárta 12; Bořek 12;
Holúbek 12; Jan 5, 11; Jiřík 6,
11; Marek měštěnín 12; Maršík
4, 12; Petr krajčí 12; Zajieček 12.

Nevestice: KováříkAlšík 14(?),17,18.
Nezvěčil Kříž v. Pacov.
Nežetice 31.
Niček, střelec Motyčkóv, 18.

Niklín kněz v. Újezd.Noha39.
Nohavka 20,'21.
Nos Martin 34.
Nosákv. Požieřany.
Nová ves: paní Ofka a její syn Ko

stečka 13; Holéc 31; Hlas 2; Kříž
40; mlynář 2.. 'N. v. u Chůsníka:
Rádpil 45.

Nové město (na moravském pomezí):
© Lukáš kněz, Slověnín, 48.
-Nový hrad: 7, 9, 21, 49; vyšetřování

7; Ledrtál předměstie:.. Křížek
Křišťanóv 29, 30; Maretka Toman
29, 30; Vít švec 29, 30. .Stařie
brána u dvora podlé N. h. 29;
Táboři před N. h, 41, 47. — Jan
Zúbek z Budislav purkrabie 7;
Petr Žestovec z Světvě .a z Olbra-|
movic 7; rychtářův dům 45; Kři
šťánek 29; Mikl kovář 45; Sam
berk 50.

Nuožka 22.

Ocásek v. Ujezd.
Ocelka Petr v. Dvory.
Oczpek: Faintl 17.
Očkonín 39.
Odranec 31.

DY

8;, Maleška jeho střelec 10; jeho
pacholek8; Hanzljeho podkonie;
Lampreda,jeho písař; jeho čeleď:
Aleš, Cubera, Filip Němec, Ham
burk, Hřiez, Kadeřavý Petr, Kli
ment, Kút, Mikšík Petr, :Pivce,
Předence Jan, Racek, Řehák, Sy
nek, Šindeléř Václav —18, v.Ahník.

Ostromeč 38; — čtí 51. :
Ostrov, Uostrov: Dobeš 11; Hrnček13.
Oškrd v. Postupice.
Otaš Jan, Petr 12.
Otěviek, Uotěveky 43; Biček 7; Do

moslav 22. |
Otiče, Uotice: Sěrba 19.
Otík v. Trobčice.
Otík kněz 46, 47.
Otrad, Uotrad popravce z Vítanovic

1, 2, 11, 20.
Ozěp, Uozěp 5, 6; v. Hórka.

Pabian v. Netolice.
Paclík v. Lompnice.
Pacov 7, 19; trh 3; farář, kostel 10;

mlynář pod P. Jan 2, 3; Bláha
kostečník 2, 3; Hendl tesař 2;
tesař 3; Michek 11; Znezvěčil
Kříž 3.

. Pairek 52.
Odranec, Uodranec; z ©. panoše 8.j Paleček v. Ktiška, Sedlčany.
Ofka paní v. Nová ves.
Oharek v. Řečice.
Ohražená: Sudlice 42.
Okůnek 44.
Olbramův kostel, Uolbramův k.: Ni

kal kovář 19.
| Oldra v. Hliviny.

Oldřich pan 9.
1 Oldřich 40.

Oldřichovahora: Ančnhinšt Mika 49 ;
Táboři vypálili kostel v, O. h. 49.

Olešná, Uolešná 8; Kozel Čenček 21;
Marván 8—10.

Olešnice 45; Matěj, Petr 45.
Olešník: Střech 25.
Olík v, Strážkovice.
Ondráček, písař Piperův, 47. V. Kra

tušín, Prachatice, Tučapy.
Ondrák v. Kobylá.
Ondráček v. Postupice.
Ondřej pan 2; Václav jeho holomek

2; jeho piknosek 13. O—ova (Hu
lerova ?) tvrz 38.

Oneš pan 37. V. Měkovice.
Onhager v. Budějovice.
Onšík v. Tlukaa.
Onšovský 30.
Opalice 51; Mlacek 51.
Opička, podkonie Dobešóv, 13. v.

Načerac. —
Ořiešek v. Řečice.
Osový: Strachota sedlák 21, 24.
Ostrá hora40; Mika 40; Petr 26.

Z O0.h. Rús 27.
Ostředek, Uostředky; z Ostředka:

Myška 2; ZůúlJan, jeho syn, .2, 8,
10, 14, 19; drží Hrádek19; Zú
lova bratř 8; Molešek, jeho střelec

Palta v. Boletice.
Palůček v. Soběslav.
Pancieři v. z Pořieč.
Pánek v. Straňany.
Panošek 51.
Parkil 36.
Pagsov 22.
Pašinovice, Pašnovice 31; Bažan

mlynář z P. 24.
Paták, Pátek v. Brloh.
Patavec Matěj v. Jankov.
Pátek Pavel v. Svinec prostřední.
Paungartnéř Jan 49.
Pavel koželuh 44; žák 48.
Pavlík v. Chvalkov.
Pawn v. Bavorovice.
Pavůček v. Hus.
Pazda Jakub v. Březovík.
Peclinov v. Majnuš.
Pěčín: pivnice 2; Šnorek 2.Pehemv. z Kostě.
Pehm súkenník v. Borotín,
Pecha v. Boletice, Milikovice, Před

boř, Tisovka, Vožice.
Pechat v. Benikovice.
Pekárek 28.
Pelech v. Boletice.
Pelhřimov 3; Petr a jeho dvůr „u

Dvorce“ 30.
Penieček 30. —
Peniezek Mikuláš 14.
Pěnná 9, 21.
Perná: Tomášek 50.
Perný 29; Pavel 40.
Perstain: Tušl von P. 17.
Perštainec tvrz: postoupena Rožm

berku 39; Petr-šafář 36—39.
Peša fraknéř 29.

g*
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Pešečkovic Ambrož v. Březovík.
Peškan v. Budějovice.
Pešl v. Bavorovice.
Petr pan 7%,10; kněz 25; literát v.

Pohořelice.
Petran v. Řečice.
Petřec v. Strážkovice,
Petřín: Petr 6.
Petrka 36, 39, 40.
Petrman, Hlavóv panoše, 12.
Petrovice: Bláha kovář 29; Bohuslav

sedí v P. 29.
Pibry: rychtář 23.
Piesek 1, 17, 18, 25, 47—49; hrad

v P. 26; Žižka v P. 26; Aleš 40;
Kliment od P. v čeledi Sokolové
13; Pešek 42; Petřík 40; Robenec
47; Sidloch 14.

Piešek v. Malenice.
Pieštěk v. Prachatice, Týn.
Pichantlík Řehoř 26.
Pikna 16.
Pikus 43, 44.
Pikúšek v. Evančice.
Pilát 7.
Pilík Buzek 52.
Pilzak Jan 20.
Piper 47; Ondráček jeho písař 47.
Pištín: Toman rychtář 7; Bartuš 49;

kramář 35; Staněk, Selm 49.
Pivce, střelec u Heraltických, 18;

20, 35.
Pivoluštěk Václav v. Popovice.
Pizda Petřík 10.
Pizolt Jan 36.
Plaček Petřík 28, 29.
Plachta 43.
Plachtík 20.
Plaihar Fridl 35. .
Planá: rybník 11; Buzek, Strašík 11.
Plané 36, 42.
Planská: Květoň 26.
Planské: Sobota, Vach 27. :
Plastovice: Hrzek, Jan 25; Rehoř

kovář 42.
Plasy 17.
Plav 34; jez v stráni 43; rychtář

50; Brkal, Kuba rybák, Vít 50.
Pleský Jan 37; v. Pleše.
Plesovice: Tóma syn Mikulášóv, 47.
Pleše: Holý Václav, kovář, krčmář

—37.
Plchta 8.
Plmule v. Bohov.
Ploskov 12.
Plzek v. Kosová hora.
Plzeň, Plseň 17, 18, 29, 46. —
Plzeňsko 40; Hereš Kulhavý, Jiřink

21; Maříček 19; Vidlák 17, 22.
Pnav, mlynář a P. (?)
Poběračka 41, 47.
Pobiebuky, Poděbuky: Debor 6; Zde

bor 12.
Počátky 3.
Poděbrady, Táboři před. —51.
Poděhusy, zámek vypálen 36.
Podolec 20.

Ad

Poduhlzčí: Jakub 21.
Pohnánie 6; farář, krčmář Kolář 6.
Pohořelice ; z P. Krapta a jeho střelec

Petr 13.
Pokšuchóv, Pokšich, Pokšoch a jeho

dům u Hory 36, 37.
Poláček (Polák) Janek, služebník

Suchého Črta, 13, 14, 19(?). V.
Krumlov.

Poláčkóv střelec Němec 17.
Polák, pacholek Filipa ze Zelče, 9.
Polák Janv. Prachatice.
Polánka: Kuna 6; z P. páni 6.
Polka 15.
Polný: Blahut 35.
Polsko 33.
Popovice 1, 2; Blažek krčmář, Be

řich, Jana, Jeník krčmář, Mařík
krčmář 2; Uher a Pivoluštěk Vá
clav, jeho pacholek, 1, 2.

Poprava: oběšením 1, 5, 9, 18, 20,
23, 24, 27, 33, 34; stětím 2, 17,
41; čtvrcením 38; utopením 34;
očí vyvrci 6; oko vyťali 13.

Pořešín 21, 22; hrad 31; Žižka stra
huje na P. 31; z P. Markvart 20;
Markýš nebožec 31.

Pořieč: Pancieři Jan a Matěj 51.
Pořiečí: dvůr mnichů (Dominikánů

Budějovických) 35.
Pořín 19.

Postupice: Hojík, Koch krčmář 1;
Ondrášek 1, 2; mlynář Oškrd u
P. 2.

Pošná: Jeněk žák 2, 3; Petr krčmář
2; Pešek 3.

Povážie 48.
Pozděraz 44.
Požieřany: Přibík Nosákóv syn 22.
Praha 4, 7, 8, 10, 11, 18, 14, 17,

36—39; mučili 12; poprava 12;
oko vyťali 13; Domašin Jan 36,
87; Jakub kramář 37; Kř(i)stěnóv
duom 36, 37; Vítek pivovar 13;
Vítek 30; Nové město: konšelé a
jich psanci 14; Koňský trh; Vrbička
Pešík 14; Táboři v Praze 42; zbili
pány u Pr. 41. V. Vyšehrad.

Prachatice 26—29,31, 33—35, 37—44,
47, 49—651; věž při kostele 48;
mlýn pod P. Prače 85; Aleš 26,
36, 44, 49; Anjel bratr Gabrihelóv
443 Ciprák 44, 48; Útvero 28, 44,
51; Duchoň 32; Dlúhý Martin 52;
Filipec 27, 43, 44; Fefrle Michálek,
Fressóv Ondráček 27; Gssel 27,
40; Havel 44; Chrašt 44, 49; Holý
34; Jan 31; Jan Polák 28; Janek
31, 35; Lizna a Vavřinec jeho pa
cholek 43, 44; Mandl 27, 40, 49;
Matěj 31, 35, 42; Piestěk 28, 44;
Michal Němček 27; Rot 27, 40;
Šimek 44; Špil 27; Telček 11, 44;
VIk 40; zahradník 44. Žižka dobyl
Pr. 41; dělají zlé peníze v Pr. 48.

Prakéř 42; Jan 36.
Přanta v. Boletice.

Prašivá 3; Ondřej 16.
Pravonín: kostel, sedlák 8.
Pražák Jan Črný.13; Mikuláš jeho

střelec 13.
Prčice 2, 4; Kus Pešek (Petr), Vitan 4.
Prdelík střelec Haškóv 13.
Předbor 38.
Předbořice 5; Petr 30.
Předborovský 27.
Předence Jan v čeledi Sokolově 13.
Předoboř: Pecha 30.
Přech 13. V. Hostovnice. —
z Přeseka: Duchoň Holý, Stěpánov

syn, 42.
Přeštice: trh 18.
Přiban v. Přiesečnice.
Přibec Hezký 22.
Přibenice 1, 6, 9, 27; mučili 1; po

prava 5; Bušek Jindřich, Maršík 6.
Přibík rychtář 34; bratr Náckóv 11;

Volkéřóv syn v. Řehořovice; masař
v. Chvalšiny. V. Božejov, Neveklov.

Příbram 11; arcibiskupóv člověk11;
Beneš 11; Mrakeš 11; Matěj jeho
střelec 13.

Přiedolé : Jakub Adamóv syn 6; Mi
kuláš Uhléř a Václav jeho stříčený
bratr 7.

Přiesečná 32.
Přiesečnice: Lipolt, Mika, Petr, Při

ban 46.
Přieslop: Johan, Matěj 26.
Prindlův dvůr 29, 42—44, 51 ; rataj 42.
Přisňak v. z Kozmic.
Přistavin Janek, pacholek Jindřicha,

z Albrechce, 51.
Prlenec v. Miletínko, Újezdec.
Procko v. Bělčice.
Prokop 6; 20; 29.
Prokop kněz 25; capitaneus 35.
Prokop markrabie moravský 15, 18.
Prokópek 23.
Prosčč (Prossiecz): z Pr. Mikuláš 11;

Matěj a Václav jeho pacholci 11;
mlynář Vavřinec pod Pr. 3.

Protivec: z Pr. Bohuslav 26.
Protivín: Hošová Anna, Kjímová 26;

Mikuláš 15, 16.
Ptáček v. Řečice.
Publík Oldřich 45.
Puchoméř 16; jeho město v. Ličov.
Puchtíky: Havlice, syn Ktylóv, 31,

32; Ktyl 40.
Pulec v. Slavošovice.
Puochpergar-Jindřich 17; P. hrad 17.
Purchartice 51.
Purkrabie Jan 19.
Puota pán na Rabí 17.
Puota v. z Castalovic.
Puota Vrš v. z Modřejovic.
Puškářová 24.
Putce: Bořita 15.

Babí 27; Život 49; v. Puota.
Rabštein 21.
Racek v čeledi Sokolově 18; pacholek

Bohúška z Holubka 16.
Racek v. z Hlavatec.



Radice: Maršík Ratajík, Markvart 4.
Radnice: Jécha starý rychtář 46;

konšelé 45; Jakub kovář konšel,
Jakub Pivnička konšel 46; Mar
krabě kovář 46.

Rádpil v. Nová ves.
Radvanov: Vlnák 11.
Rachel Němec 9.
Rájov, Rojov 81, 48; Bielá 34; bratr

maléřóv34; Holík lázebník 34, 48;
Jirkl rybák 34; Štědrek 32.

Rajovec Vaněk, kněz, 48.
Rakovník 18.
Rakúsy, Rakúsíci: 7, 10, 13, 14, 19,

22, 28, 42, 51.
Ramplo 35.Rančice: Fridlík 32.
Ratajík v. Kříčov, Radice.
Ratiboř: sedlák 6.
Raveň: Mikeš rychtář 31.
Ravcho v. Budějovice.
Reček 19.
Řečice město; Jan kovář, Jan, Oha

rek, Ořiešek, Petran, Petřík, Ptá
ček, Sádlo, Šíma, Stěpanec — mě

. štěné30.
Řehák v čeledi Sokolově 13.
Řehoř, bratr Mikšóv, 10.V. Chřenové,

Plastovice.
Řehořík v. Keblany.
Řehovice: Jan a Přibík, synové Vol

kéřovi, 10, 11.
Reiter Hanuš 17.
Remiš 30.
Řešeto v. Jistebnice.
Rinhard 1.
Říše: dům Petra Ryšavého 15; Sig

mund 16.
Robě 7.
Robenec v. Klenové, Piesek.
Robil 27,.30, 31, 36, 41.
Ročně 37.
na Ročově pan Hervrt 20.
Roháč mlazší 10; 41. V.Libín.
Rohan Zdeněk 8, 12; hauptman Su

chého Crta 19.
Rojov v. Rájov.
Rojšín 34; Jakob 6.
Rokycanský Janek 28, 29.
Rokyta 9, 13.
Románek 20.
Roprecht 17.
Roseč 9.
Rosík Pikna 2, 16(?).
Ross v. Smědeč.
Rot v. Lhotka, Prachatice.
Rovné 19,29; Michal 20; dvůr Buzka

z Rovného spálen 31, 34.
Rozmberk 40; Maczonissa 24; u R.

Táboři poraženi 45; z R. pán 15,
16, 18—20, 25, 30, 36—39, 41, 48;
jeho dům v Bystřici 1; jeho slu
žebníci Alšík Kovařík 17, 18, Ro
precht 17, Dietl kuchař 36—39;
Ryneš kuchař 88; Petr kuchmistr
38; purkrabie viz to které místo.

Rozpůtí 20, 22; Velfi 22, 24.

Rozvor 383.
Rožnov 29, 40.
Rúbenie 12.
Rúbík z Hlavatec: Buňo 9; jeho sy

nové: Bernard 9, 13; Prokop 13;
v. z Hlavatec.

Ručie Petr 13.
Růdné 30.
Rudolt v. Hradiště.
Ruchštain, Rukštain: Fridl 51; Vá-|

clav 15.
Rúno Vilém 6.
Rás v. Ostrá hora.
Ruzín 15, 16, 18, 19.
Rybka, pacholek Racka z Hlavatec,

9; R. Petr v. Sviny.
Rybec a jeho střelec Janek 21.
Rychnov: Mika syn Hanzluov vozataj,

28, 24.
Rynarec 3.
Rynda Jan v. Milešov.
Ryneš 12; R. kněz 25.
Rýsek 6.
Ryšavý Petr 15.

Sadlno: mlýn za S. Jakeš 34.
Sádlo v. Řečice.
Bach 3.
Saiclach 31.
Salcpurk; z S. kupci 22, 24.
Samburk v. Smědeč.
Sapina Miksso kněz v. Bernartice,
Sazema 15, 16, 18, 19.
Sazema pán z Ustie a jeho synové

Jan a Sazema 7, 10.
| Sědal 13.

Sedláček 20.
Sedlčany 4, 8; měšťanóv střelec 8,

10; Janek masař 51, Janek syn
Palečkóv 51; Tořidlo Jiřík 12; Va
nira 19.

Sedlec 27; Hynek farář 25; Vojek 4.
Sedlo ves 21.
Sekrka, 9.
Selmice: Pešík purkrabie 20.
Senátor v. Soběslav.
Serpéř 13.
Sesiticze, Sessiticze, NSiegsiticze v.Sešitice.
Sigmuná král: jeho lid stál u Strá

dova 20; král vpadl v Horu 37;
stihán Tábory v Brodě 41; jeho
služebník 20.

Sigmund, střelec Anichóv, 18. V.
Kladruby, Ríše.

eh ovál p pesky 18.imon, legát papežský, 12.
Skála hrad: Oldřich Křečka bydlí

na S. 17.
Skalice: Kuneš 1.
Skřambal Jan 51.
Skřivánec v. Solopisk.
Skrovník 43.
Skrýšov: Kříž 8; Leskovec 8, 10, 16.
Slad v. Benešov. |
Slaměnec v. Čakov.
Slavče: Hoda 40, 43; Václav bohatý

43. 81. Smilovo: Býček 61.
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Slavonice: Matúšek 49,
Slavošov 3. v
Slavošovice 48; Čermáci 48; Svatoš

syn Pulcóv 23.
Slíčný Andrl 43.
Slivka hrněieř 25.
Slověnice tvrz, 21.
Smahle 30.
Smědeč věččie2; Šamburk syn Ros

sóv 31, 36, 40, 48; Kříž39; Vach
263 Vaněk 27.

Smědeč, Změdeč menší, Smědečko,
Smědček: Velíšek 26, 31, 33, 43,

Smědecká silnice 52.
Smetana v. Ústupenice.
Smicperger Němec 14.
Smil Jan Sramovatý 43.
Smil, Smilek v. Křemže, Herartice,

Těchonice.
Smrduch Matěj 7, 10.
Smutek 34. |
Smysl 834,40; Tricl jeho marštaléř 34.
Snirpekker Němec,služebník Buchého

jrta 13.
Soběnov: farář 30, 36.
Soběslav 15, 16, 38; mučili 13, 20;

poprava 18; zámek vypálen 36;alúček krajčí 13, 18, 42, 44; Se
nátor Mikuláš 41, 42; Vach 9.

Sobota v. Planské.
Sokl 50.

Sokol, pán z Lamberka, 7, 13, 14,
18, 19; Sich jeho kuchmistr 13;
Hanzl, jeho podkonie 13, Lam
preda písař 13; Jeho čeleď: Aleš,
Čubera, Filip Němec, Hamburk,
Hřiez, Kadeřavý Petr, Kliment,
Kút, Mikšík, Petr, Pivce, Předence
Jan, Racek, Řehák, Synek, Šin
deléř Václav —13.

Sokolík 7. V. Bystřice.
Solopisk, Solopiesk; z S. chudý pa

noše 51.
Sosnovec hudec 14,
Sova v. Kamenice.
Sovinec 7, 10.
Sox v. Kůút.
Sperk 25.
Spika 38.
Spil v. Prachatice.
Spinda 12.
Sponka. Maříček v. Hvozlice.
Srch 39.
Srnín: Hancl Němec 28, 29.
Stajice 11, 12, 19.
Stajič Přibík 5, 11.
Staněk v. Pištín, Udim.
Stanoravský Mikuláš 16.
Stařie brána u Nového hradu 29.
Stěch v. Straňany.
pod Stěkřem mlýn 50.
Stephlinissa 24.
Stmelík 19.
ze Stovic Zachař v. Zviekov.
Strádov; v lege u St. lid královský

v stráži 20.
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Strakonice 26,36; Vikéř17; Žižka
u St. 48. ó

Stráňany 48; Pánek, Pavel, Stěch 50.
Strašík v. Planá.
Strašín v. Libkova voda.
Strášovice v. Strážovice.
Strážza Počátky8. m
Stráž 15—17, 21; Matějík hajný 13;

z St. páni 15; pan Jindřich 13,
Jindřich jeho panoše 13.

Stražice: zámečník 46.
Strážkov 21. ,
Strážkovice 21, 43; Černákóv syn

Václav Pitruch 23, Něta jeho žena
24; Jalil Hansluov Likartuov 24;
Mikl Matlóv syn 23; Olík Simon
24; Petřec a jeho Syn Svach 23.

Strážovice, Strášovice i1; Šebkóv
syn Ondřej 5, 11; Zóřena 5, 11.

Střech v. Olešník.
Střesek hauptman 27.
z Strhařov Beneš 1, 2.
Strial v. Žič.
Stříbro, Sřiebro: mnich z 8. 9.
Střiežov 24.
Strkov 11.
Strniště 20.
Stropnice: Freilaich 50; Olík 33.
Strunkovice:. Jakub 36; Mach 34;

Mácha 31; Martin 40; Proněk
Petr 26.

Strýc Jan 22.
Sudlice a jeho sluha Hynek 21. V.

Ohbražená.
Sudoměř: Jan14.
Suchá: Hynček29.
Suchdol 38. © |
Suchdol, Suchýdol 22; Pešek 24.
Suchomele, Suchomel Jan v. Chotětín.
Suchý Črt v. Jevišovic Alšík,
Suchý Jan Pražák 13.
Súš: Janek Červený .34, 35, 40. .
Sušice: jarmark 17, 49; rychtář,

purgmaistr a konšelé 18,
Svach 7. V. Strážkovice.
Svachen panoše v. Jablaň.
Svašek v. Libín.
Svatomír v. Todně, Záhořie.
Svatoš v. Slavošovice.
Svatůš 5.
Svehlan v. Chmelná.
Sveraz, Sverazi, Sverasi: farář 31,

835,40.
Světlík, vypálen 35, 40; Koměé35.
Svinec: Václav31, 32; Sv.prostřední:

Pavel Pátek (Paták) 34.
Svinětice 14.

Sviny 22, 27, 28, 32, 42—45, 47,48;
tvrz 28; farářův dvůr 30; Cubasta
circulator 24;Drdáček 23 ; Hancl23 ;
Heyhal 45; Hrdlice Beneš 28; Ja
kubův dům 45; Janek 45; Krepl
Petr 7; Mikalová 24; Mikuláš 36;|čŠ
Prasatkonissa 24; Rybka Petr 28;
Tábor 45.;.Vach9; Venceslaus.fa
mulus 24; Táboři u Sv. 42; Sv.
spáleny 45. -—

Svinnická silnice 28.
Svitava 3.
Swywonyonigsa 24.
Sýkora 20; 23, V. Jablance.

Martin v. Šešitice.
Sýkora purkrabie v. Vyšehrád.
Synek v čeledi Sokolově 13.
Synov(?): Oldřich 6.

Šad Mikšík12.
Šafář Ondřej 11.
Šamberk v. Nový hrad.
Šamburk v. Smědeč.

Šandera masař v. Jistebnice.
Šandra, Šondra, Šondra 27, 28, 30,
, 81,34, 86.
Sčetín13.
Ščír v. Bedřichovice.

Šebek žák29., V. Strážovice.
Šedivý Vaník purkrabie v. Dubá,
Šedl Petr 38.
Selm v. Pištín.
Senava: Linhart syn Velkóv 49,
Šeplach 6.
Šesták 47.

Šešitice, Sessiticze: Siessiticze Adam,
„ Hlinka, SýkoraMartin 4.
Sibal Mareš 8; S. Přibík 4.
Šidloch v. Piesek.
Šilhéř, střelec Suchého Jána Pra
, žáka 13.
Šilhavý Jan '19.
Šíma v. Řečice.
Siman v. Chrboly.
Šimánek v. Jempnice.
Šimek v. Dúdleby, Machovice, Mlýny,

Prachatice. í
imon v. Kosov.

Šindel 6, Jindřich 9, 10.
Šípek 27.
Široký v. Záblatie.
Šiška Sigmund v. Dubá,
Škanda 8.
Škoda 45.
Škrabáček v. Boršov.
Škrábal v. Bystřice.
Škřeklavý Pešek, služebník Suchého.
„ Úrta, 13.
Skřiváncová 32.

Šlap v. Benešov,
Šlechta Jan 7.
Šmidšlák 8.
Šmotlák 23.
Šnorek v. Pěčín. .

orc z Valu Hanuš 22.
Špil v. Tisovka.
Šprincl 12.

Š.

je

Šrámek v. Keblany.
Štědrek v. Rájov.
Štefl8; v. Hradec Jindř.
Štěchovice 7.
Štěchovna v. Košice.
Štěpán v. Libín.
Štěpánek 8; 8, 10. V. Řečice.
Štěpánek Netolický 27.
Štěpánov8; súkenník 3.
Štěpánovice: Martin- 48.
z Šteuermarkt Ota 48.
Štírov: Jan 4.
Štítaři: Martin, Martin Kopáč, Mar

tin syn Dětřichové 18; Matěj Mi
tan 19; Michal syn Krumpové,

„ Pešek tesař 18; Štefl tkadlec 19.
Sturm v. Důdleby. '
Štyfta: Niklík 52.
Šváb, 10.
Svamberk Jan syn Cunconis 1%.
Švihov: rychtář 17; Krajík měštěnín

18; Krojík krajčieř 17; Svamberk
Jan, syn Kunkóv 17..

| Tábor 30, 31, 41, 48, 45, 47; Mak
sín, Mareš Železník 30; Holý Jan
43; Jakub 45; Těžký Jan 43; Va
něk 45; Žižka jednooký 43; v.
Hradiště.

Táboři. 27, 28, 37, 38, 41, 42; T.
před Bechyní 43; zlezli Bechyni
zrádů a spálili město28,- 41, 43;
T. v. Bavorově29; T. u Boru86;
u Bystřice 36, 39; u Týna 36; T.
táhnou od Hory 37; vypálili klá
šter Lúňovice 38;dobyli Brna 38;
před Vožicí, Stěpánovem, Kralo
vici 39; v. Plzeňště 42; v Praze
42; táhnou od Svinův a leží ve
vsi a na poli u dvorů podlé Bu
dějovic 42; T. před Třeboní a No
vým hradem 41, 47; u Rožmberka
45 ; u Vyšňového brodu 47; v Něm
cích 49, 50; v Rakousích 51; před
Poděbrady 51.

| Tas w. Borovsko.
Tatek v. Bošilec,
Těchobuz: Hronek 30; z T. Albera

16; Jakeš jeho pacholek 165.
Těchonice; z T. Číeč 17; jeho stře

lec 17, 18; Smil17:
Těchonice České, Útěchnice: Kozlík

2, 3; Michal 3.
Telč 87; bielý dům na rohu k lázní

837; Mikuláš střelec 13.
Telček v. Prachatice.
Tele Ján 27. |

„Telec 5. V. Habřie.
Temelin máior: Hostík 51.
Teml v. Chvalšiny.
Těšík v. Břězie.
Těšovice: Jadroch 52.
Teterka Ján 35.

Šrám Vaněk 45, Těžkoš 3.



"Thomasco24. í ee
Tisová, Tisovka: Leyec 86, 40, 48;

Pecha 40; Špil Michal 36, 40;
Velíšek 34, 36. :

Tisý les (nyní rybník) u Lužnice 22.:
Tlama Jan 21. :
Flamo 24.
Tluk v: Dvořiště.
Tluksa Přibík z Kamene 14, 21,-41;

Pešek jeho šafář 16; Onšík syn
Přibíkův 21.

Todně: Jan 22; Jeniš a jeho synové
Michálek a Nedamír 31; 'Svato
mír 31.

Tóma v. Březovík, Jaromíry, Ple
sovice. —

Toman v. Boletice, Pištín.
Tomec v. Krtov.
Tomice: Pěsík kovář 1.
Tořidlo Jiřík v. Sedlčany.

Tožek 11,dě:Trčka v. Čáslav.
Trdlo Petr krajčí 8, 10, 11; v. Ne

veklov. ©
Třebíč 51; Hovorka hauptman 18;

Petr 16; Zloděj Ctibor 13.
Třeboň 7, 14, 18, 21, 43; zeď kolem

města 7; město 28; mučili 60;
poprava 23; Ješkóv kovářóv dům
7; Táboři u Tř. 41.

Třebonín 28. í
Třeboňská hora, Třeboňsko 44, 51;

—ská silnice 52..
Třebovice: Kubant 39.
Tricl marštaléř Smyslův 34.
Třiesov (Trziessow): farář 35.
Třietež: Pešík syn Ondřejóv 12. ;
Trink 43, 44. i
"Trnava 21.
Trobčice, z Tr. Otík 17, 18.
Trojan 28, 29, V. Milikovice.
Troskovec 20.
Trs 11.
Trsek v. Hradiště, Keblany.
Třtálov, tvrz obořená, 21.
Tryntieř 28. 
Tučapy 29; Jakub švec 30; Jenek a

Hanek 9; Jílek 30; Kokot krč
mář 30.

Tupadly: Martin 40, 41.
Tukléř 17.
Tušl v. Perstain.
Tutlek v. Hynek.
Tuzen v. Týn.
Twergl 7.
Tyrdec v. Chlumec.
Týn 12, 25, 36; rybník 48; děkan

13; Pištěk 40, 41; Tuzen masař 5.

Údim, Údimi 7; Kluot krčmář 7;
Staněk 5.

Uher Jindřich 14.
Uhléř Mikuláš v. Přiedolie.
Uhři 41.
Ujček 19.
Ujezd 20; Kamenný: tvrz 22; farář

28, 29; třidník 28, 29; Ondřej

t

ře T
r

kaplan 35; sedlák 31; Bláha Ku

běnin, Buzek, Byčen, Luska a Křie
žek a jejich domy 32; Matěj gyn
hajného 33; Ocásek 31; Petr 32,
84; Hedvint 32; Valta 32, 34.

Újezd Drahoňův 44(?); dvůr podlé
faráře 46; Niklín kněz 46, 47;
krčma 46; Komář 47; Lidka ko

„ vářová 46.
Újezdec 4, 7, 10; 38, 41, 48, Do

rota 43.
Ula v. Bavorovice.
Urbach: Hangl 12.
Ústie 11, 28; Jan syn Jaroslavův 7;

Martin 41; Mika Železník9; Vítek
Knap 7, 10. Z Ú.pán v. Sazema.
stupenice: Smetana 51.

Útěcho ice v. Těchonice.
| Uzenec: Kaziliska 12.

Vacata Václav 12. v
Václav, služebník Suchého Crta, 13.
Vadek v. Ahník.
Vadkov: Mertl kolář 33.
Vach v. Planské, Smědeč, Soběslav,

Vinterberk, Záhořie.
Vácha v. Krašlevice.
Vachek 12.
Vachut v. Jivie, Neščedice.
Val: brodpřes nějž se k V. jezdí,

22; v. Šorc.
z Valdeku Havel panoše 45.
Valentín střelec Haškův; 18; V.

Crný 18.
Valešek 28.
Valcha v. Budějovice.
Valchův dvůr 35; rataj 35.
Vališ Petr 10.
Yalkún 15,20, 22, 39; Petr jeho syn 22.
Války 12.
Valta v. Ujezd.
Valucel 23.
Vanček rataj 5.
Vandeř 50, 51.
Vaněk v. z Dubé.
Vanira v. Sedlčany.
Vaník v. Lhota Dubová.
Vanstroch v. Mojné.
Vartmberk: Kast Jan 13.
Vavák v. Hrádek.
Vavice (Babice): Václav Lapka' 48,
Vávra v. Jivie.
Velehlavy v. Vlhlavy..
Velek v. Malenice, Šenava.
Velešín hrádek, hrad 20, 21—23, 31,

44; mosty zvodité, provaz u mostu
20; starý most 31; mše 34; Martin

82, Toman 42; Ž.strahuje na
„31.

Velíl v. Hoid, Rozpůtí.
Velík, střelec Homherkův, 18. V.

Druhouičky.
z Velimovic Hynek a jeho bratr

Maršík 4.
Velislavice: Jan Hus 40.
Velíšek v. Smědeč, Tisová.
Veselá 41, 42.
Veselí 6.
Vezlice (= Vozlice?): Petr Vilém 8.

v
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Weznuorfr: Jol kramář 5.
Vchyna, bratr Vlašimóv, 11; 19.
Vidima 1, 2; 15, 16, Meiksner jeho

pacholek 16.
Vidlák a jeho syn Jan 17, 22.
Viecomil 17.
Viedeň 41.
Viera v. Milevsko.
Vích 27—29.
Vikéř kníže 12, u V. Jan Otaš 12,

V. Strunkovice. .
Viklefisté32.
Vilém pan 40.
Vilštain: Beneš Pirek 1.
Vinterberk, Vinternberk, Vitmberk

26, 27, 28, 42, 44; Matl 52; Vach
od V. 28, 29, 40, 41; Višně Mi
kuláš 22; Knaisl Petr jeho pa
chole 22; porážka u.V. 29; mě
stečko spáleno 29.

Vintieř v. Jankov,
Vítan v. Prčice,
Vítanovice 1; v. Otrad.
Vitějovice: Petr 26.
Vitoraz 2, 49.
Wizn: Hanzl 17.
Vladyka 45. '
Vlach, hauptman, 35.
Vlachňovice: Bohuška, syn Oldři

chóv, 17. |
Vlasáček 13.
Vlasáci 8, 9, 10.
Vlašec v. Brandin.
Vlašek 7, 16..

| Vlašima, bratr Vchynóv, 11.
Vlašim 3, 8; poprava 20; Dětřich

purkrabie 1; Jan 19.
Vlhlavy, Velehlavy tvrz 29; Žižk

proti Vlh. 29; zámek vypálen 30;
Míka kovář 29. V. Hróza.

Vlk 2, 3; 7, 10; 28; V. rychtář 18.
Vlnák. v. Radvanov.
Vodice 43; kovář 43.
Vodňany: 9, 14, 25, 26, 42; Jeniš

kněz farář 10; měštěnín52; Jakub
pivovar 14; kovář 14; Žižka u
Vodňan 25, 26.

Vodokrty: Mašek 17, 18.
Vogelhaus, Foglhaus, Fuglhauz 49,

523 v. Klec.
Vojek, bratr Zedrancóv, 4.
Vojhák 28.
Vojkovice 11. í
Vojslav v. Kašovice, Končany.
Vojslavický 10; v. Friauí.
Voldan 12.
Volek 14.
Volf v. Kočín.
Volfan 4.
Volfeřice: Ctibor 16.
Wolhin 28.
Volkéř 11.
Volyně 42, 49.
Workirchin 15.
Vozka Vlk 18.
Vozlice: Mikuláš Habart, Petr 14.
Vožice: 12, 16, 19, 29; mučili 11; po
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prava 2; Čáslavkožišník14 ;' Kůt
od V. v čeledi: Sokolově 18, 14;
Macek 5; Mareš .pilař-2; Mártin
vozataj15; —ětíporaženi30.

Vránka 43.. V
Vranov 19.
Vrať23.
Vraž 32.
Vrbata44.
Vrbětínpustý1..
Vrbička Pešík v. Praha.
Vřesec (Wrziessecz) 6.
Vrš Puota v. z Modřejovic.
Vyběračka Mikuláš 40.
Vyhnanice: Ctibor 22.
Vyšehrad36;. Sýkora purkrabie 14.
Vyšňový brod: vypálen Tábory 47;

klášterské zboží 6; u V.b. silnice
28, 40. .

Záblatí 25; Jiřík 21; Kříž 39; Ši
roký 52,

Záblý v. Ledenice.
Záborský rybník 45, 48.
Zadákv. Bohov.
Záhořie: Svatomír 1; Petr Kadeřavý

ajeho bratr Mareš.9; Mikeš Pytlík,
Klich, Levec, Vach, Jindřich, Kříž
Hlázóv, Martin 26.

Zahrádka 1, 3, 11, 12; Zubiel Pešek 3.
Zahradník Matěj v. Benešov.
Zaječice: Heřman 37—39.
Zajieček v. Hórka, Humpolec, Ledce,

Neveklov. |
Zajimač v..z Jevišovic Aleš.
Zalezly: Kolec 49.
Zalší 9. í 
Zálužie 24; Pavel rybák 50, 51; Petr

48; Petr Hladihlávek písař 18.
Záton 40.
Záviše Černý 27.
Zbiroh hrad 45, 46; pivovar 45, 46.
Zbraslavice: za. Z. les 19.
Zbyněk 28, 29, 40.
Zdebor v. Poděbuky.

Zděnček Ryšavý 12.
Zdeněk pan 45.
Zdichová19. |
Zdíkovec v. Hórka.
Zdimír 31.
Zedranec a jeho bratr Vojek. 4.
Zelč; z Z. Filip 93 jeho. pacholek

Polák 9.
Zelené 43.
Zhoř 19; farář 12; Jakeš 14; Ludvík

3; Mikuláš 11.
Zibřidv. Mosty.:
Zibřidův mlýn 20.
Ziga v. Klenové.
Zigmund 3.
Zisma 17..
Zlešice: Kolec 49.
Zlv: Václav 25.
Změdečv. Smědeč,
Zmrzlík purkrabie v. Lnáře.
Znaksera 42.

| Znojmo, Znojm 16, 19.
Zóřena, Zuořena v. Strážovice.
Zpěvavý Petr 14, 15.
Zpíráček 49.
Zróstek 15, 16; Petr jeho pach. 16.
Zrůbek: na. Zr. Hroch 19.
Zubák 16.
Zúbek Jan v. Nový hrad.
Zuberštain: Beneš 3.
Zubiel Pešek v. Zahrádka.
Zůl Jan v. zOstředka.
Zúlík, rataj Zebkóv, 4.
Zvěřek v. Dolany.
Zviekov 39.

Zviekov: Zachař ze Stovic purkrabie |
9, 20; jeho syn Petr 9.

Zviekovec21, 23; Bradáč jeho ptáč
ník 21.

Zvíkovic žena 5.

Žabák 4.
Žabovřesky: rychtář, mlynář 36;

Přibík 265.

Opravy.

Žák T, 10; 14; Jan 383 Mikuláš 21;
Ondřej19; Dolista 19; V. Hrádek,
Jankov,Pošná. 2

Žatec: Petr 47.
Žatecko : Přibík 42.
Žebek 4.
Žebrák: posel z Ž. 44,
Želevo30.
Železnice 45; Jan syn Václávóv 45.
Železník Mareš v. Tábor; Mika.v.

Ústie. ©
Železný Jan 30.
Želichovice 2.
Ženíšek Jan11.
Žestovec z Světvě, Petr v. Nový hrad.
Žič: mlynářnadŽ. 16; Strial krajčí 6.
Židova paní 10.
Žíla Jan, služebník Suchého Črta, 13..
Žimuntice: Václav 9. |
Žirovnice 15, 16; v. Kamaret.
Život v. Rabie.
Živótek, služebník Suchého Črta, 18.
Žižka jednooký v. Hradiště-Tábor.
Žižka 21, 22 ; odpověděl panu z Rožm

berka 20; měl hrad Hus zlézti 21;
jeho bratr Jindřich(?) 20.

Žižka z Trocnova Jan 27, 28, 36,
41, 44, 45; Janek jeho pacholek
25; Ž. v Piesce 26; ve Vodňanech,
25, 26; strahuje na Krumlov 25,
36—38; na Vlhlavy 29; na Vele
šín a Pořešín 31; Z.v Plzeňště,
v Klatovách, u Německého brodu
40; dobyl Prachatic 41; špižuje
Krasikov 42; před Bechyní 44;
skopal Záborský rybník 45, 48;

| dobývá Strakonic 48.
Žlaby: v. ŽI. dělají zlé haléřky 48.
Žumberk: dva kněží, farář 44; Je

šek 49.

Str. 4 ř. 9 z dola čti zedli. Str. 7 ř. 11 z dola čti Búšova. Str. 13 ř. 18 s hora čti Halib(ó)v
Str. 22 ř. 19 s hora čti Kletce Str. 22 ř, 3 zdola čti Kletci Str. 26 ř. 10 z dola čti klášter i Str. 27 ř. 18
z dola čti Latran Str. 27 ř. 12 z dola čti v biele rúše Str. 32 ř. 1 s hora čti Rojov(a) Str. 36.ř. 17 z dola
čti Gssele Str. 87 ř. 17 z dola čti Klatov Str. 44 ř. 12 8 hora čti stáli.


