
98npfání Žímotů
fmatýd

i ČefťdPatron Leffpý,
poblé :

poftovnefého mwěfu od Sozefa Sfiffinera wm Měz

mecém gažyfu topdaných.

ZTynj pat mwČefFý gasyť přeloženo
vÝ

ana Rulifa,
měfftana Pražířéhoo

Dil drují
obfabuge :„Šiwotfw.Omwana.— Žitvotfm.Aintýče.

— — Bořitvoge. — — Shebjře.—ABratifiama© —| —Ginbříca.—Přibyflamy.© —| —$Hroinaty,
———Poditojna—| —Dndřege,
— —— Milady — ——Axely.

a Anéšťy,

© třinácti tytými obrášťy.

O HDrci:,901.
B Yana Bugflera, fniffupce,
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p), man byl prworošený fyn Krále Charmát?fřébo,ocmužřjřaliGeftymulns.| Cbrégijtož
tnu něFteří, še gen toliřo DODýmodabyl Geltyz
mulus, geliřož prvoní pawnownicy zemeEbarz
rátířé VOůdcy aneb ODýmodowé flauli, a tez
prro týtule Frálorofřého přigali, Poyš e fiťaft=
nými wálFami, smocnivofjefe mnobýh Fragin,
zemi foau tosffjřili,

„Dředřové Geftymulovví bylí YOndcponoz
bo národu Slomwanffébo, Frerýž m 16tem ftoz

letí 3 Žísye do sEvoropy přitábl, a fpogimwfe
s funny, gibj Brálem A:tyla byl, mmnobé
Fraginy protábli, až pofledné w FraginéDal;
mátířé a Cbarmátfřé fe ofadili,

LOflaf še, dednal fErze malfy, gehnaď
fPr3c obcody s KTemcypodlé mezugicými orjz
we, nešli náffí Slomwanfftjpředřové, w1ndž
mofř voefjli, a e.ními gednali, protož tařé 08

nes
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Enčšj Hičmeďýd dřjmě m Preffanftém nábaz
šenftvvj wycwo'éeníbyli, taf že, dfeuce mraz
mů y obyčegů pořogněgffd a mramněgffih ,
napotom podlé pramidla Fřefřanftwj pofračos
valí 4 šiwí byli,

Ufy po tředfiled leteb, d:F3fe bylizhe
ofadilí, Cýfuť Zorár s welifFau mocý wogens
fan proti ními do pole mytábl, aby ge fFrotil,
a tař mpády do Hiémefýh Frágin, Ftereš

"čsfto činili, a voffecEonapořád bubilí; sammezgyl,— GeftymulustedytáhltéšpvotiCýfari
Rotarowí ,- a tu potřamffe fe pojem“ bírmu.
voclmí Frmamwaufmedli, m Ftevéž Gcftymulus
gařožto LOůdce fwébo mogffa, nefftaftné boz

gugic,sabynul,© CofeftalolétaDáně845.
Vmwan, gařožto neyftavfjí fyn, dědice

ným právem měl m panomání po fmrti otcefovéhonáficdomati,| Speuraanemoletoboto
vozpufřilého národu brzy bo F tomu pobnuly,
že vmínil té mývodfřé bodnofti fe zbamiti, 4
dydtě po doPonalofti FrefťanfFé, m (maté (az
motnofti 3še.hce žimwotwéfti. $Děsělé čabře,
že gebo bratří Ysemané tomu nepřipuftj ; aby
sanechage fmwéhodědičného m panománj práz
wa, na paufiti, aneb m foáté famotnofti ší
wort fwůg ftráwil, proto žepro fmcu, taf
žfa, přivosenáudobrotu, a víjledtilé mravoý
očewffeb mílowán byl, y welice vodáen. z
man tedy tagil tobo před nimi, a mage F toz
mu příbodného čafup přilešítojší, tagně 3 do7

mu
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my preč v bředage pridemnéhomijíta, fbe:
by mw(amo č před lidmi fEryre obýmati mobl,
XDfař že byl gefite mladého weři, a cysýh
mjít nepovědom , na cefič zablaudil

Ču bratůj 4 zemané pobřeffivoffebo, ble“
oagj Ymwenas a Foyš geg niPdeš nenalezli, aniž
Foeby býl doptati fe nemobli, vyýdle wydavofe
(< na ceflu, 3a ním dedau, a vrazyvofje něco

cefty,, blanofcýho Ymana dobonj, Yman, než
méda m tom. oFamženj coby činiti měl, beře
autočifité (mé £ Yteymysffimu„40do gebo wuž
le 3 cela (Č odemzdámá, Šeffté myllj, dař 4
řamby fe měl před (tibagicými bratťjmi foýz
tní odfřraniti, tuť midi, še podlé něbo gaFýz

fý obličege fljénébo mládenec ftogi, a mluvoj
nému, rřa: „Aeffrabůg fe mládenýe|| gá
gfem tařé pocejtný gafoty, a dcyť s tebau -tau
ecfřau giti, Eteráž před námi geft. Dobré
myfli buď, nicfe nám sléhoneffane, neboru;
Pa Yeymyšífjbo .„Dudenás prowáóseti, 6 na
cefté opatrovvatí.“/

LO tu dobu příftaupj -ním bratři Ywas
notní, a neposnavoffebratra fmébo, Úřau gin:
„„OOidelili gfte mládence podobného nám tau
ceftau Práčetí, čili.něPdefe potulomatis““
Foy3 odpomčděli: „„Kemideli fime žádného ani
tu ani tam,“! brali fe od nid pryč, dALEMNĚ
tobo bledagice, genž ftál vprofičed ni. Y
oj Jan Ptomaryffi (wéinu: „„Gař předí:

vonýgeft spůfobBožfťeboopatrování, 9
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Dotom man beře fe dále s (mým než

snámým témavyfiem bezpečné v fiťaftně. A
přifiedffe F řece Dunagi, „sde, feřl ten nez
známý E Pmanomi „ de fe roslaučiti mu(ýme;
nebo nenj to wm mé mocy, abydy tebe dobrý
mládenče 1. míditedlným způfobenr promázelde.| Gáfycetebeopaufftjim:aledobrémyz
flibuo.| Ojtříbatibudutebenavoffebcejtád
tvý, 4a Famářoli(eobrátjš, tuť y gá s ttz
bou gfem,“ .

„Ď UngeleBožji pravil Yman, Yynj
wm A poznámám, Fdoj gly tý37 UWDezmi,
vezmiodemnedj činění“ — Ale Ynan,
nepřeftal gefiré mlumwiti,a Angel giž zmizel.

jeo té, doftam fe Yman přes ťeFuDuz
naf na břeb drubý, dwárá bez prodlení £
půlnoční firané dv témečřýh Fragin, a ponež
Oleubem čaju přifjel do země Čeřé, Frerauj,
prý, dle Balbínomwymeypowědi, s fmým prs
wnjm do nj Pročegem, gaFošto první fvatý
tébož Frálovofivej, gaFomeěřpofočiil.

(Eu Eráči po mjfieh spůfilýh, wefmi
buftými lefý zaFrytých , bledage obyolj, Fdešby
wcdl m fmaté famotnofiišimot přiřrý.
ptiffed do neřrerýh gefřyy, opče ge opufřit,
mia, žeby tu doftí píed lidmi gift nebyl,

bicdal mjfta be:spečněgff,bo p fFrytegifibo. o
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„ D vřígde do Prage Dodbefřého, (nynj
Beraunffého) Preréž tebdáš tmavýmia bujiýz
sni lefy melmi zarofilý byl; a nalezné ffálu
pobledu ftrafflimebo, oPotonj fřogj bory tmaz
mé, doly 4 audolj bařinnaté v fFalnaté, a tu
na té brozné putiiné obýmaci vmjnil. C4
pauffé ležj tří mjle od LDyffebradu, Famgjti
žadný foběnedomeromal, ani frdnatj myflirocy
tu gvo*tjnelowili, gelifož tyto borý tmavé 6
ffalna.é, bauffi'm až Fu podimu sarofilé, m
nicbš tařé oramá, a. dimcFáznjřeta (od dapz
pata měly, aiš 3baleFa oFoJiofře oefyly a bros
sné dimadlo. půfobily.

"Ale Yman neleFá fe tobo wffebo nic, 4
nobrž s vtěffenau myflj voffed do té tmawé a
fřalnaté gefEyně, 4 počal m ted puftinád a
nebydlitedlnýh famotináb s nevtušíjim tčlamvtwením„šivotpauftenicfývo:fti.| APoyž
pomyflil, še zde dofti gift det, a vwfoaté (až
motnofti potogné Bobu flaušici může, tu fřalz
nj dudowé, Freťišfe3de zoržowalí ,- nemalé
m tori činí mů přeFášžřu. ČÓ mnošítirj duz

dům sde bydlicýh , promněnudice fe m rosiičz
nýdh bomad 4 3wfřat toátněfii, pířamičné. fe
Yvmanomivřasomalo, -činé emu voelifé přjz
ftraby, přeřášřy, a pořuffenímnobá. Yen
s pocátřutrpě to wffecfo, tém dOudům00po7
rowal s myfij neobroženau ftatečné 3; mffecká
ta mnobotívávná midčnj 4 rozličné pořufjenjpremabalsfwatau.ftalofij.| DOfÍAĚžednem
y nocý nemelod. nid poPoze, p vmjnil 3 té

nebesz
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nebrspečnépaufitě diném fe obrátitě, 4 mile

pořogněgtiiho wybledámari,

Yman beře f pryč, a Práčege gdedným

tmawým audolím Fboťe fFalnaté, tu všřjpouž
fienifa, an Sde vpřjmo- ptoti němu, Jy!myfljfobě,| OÓdřudmíto,abybdápodob:
nébo fobě pauffenjta na této puftiné widči, des
ffzo nemojm aby -minto tmě mobl tu E30 obýmaz
ti z Dráwě, Foyš naň mluvoití dce, táže fe
botýš pauftenjE:

Ywmane, řamí goc5 4Oman.| ledámmifta,Foebyhwfwaž
tě famotnofti Bobu fIcužiti mobl,

SDouffeniř. „ATijftahledáš? Cařli (y'dnes
na tuto paufjť přiffel ?Jrman.| Hřiolí,GižsaneFterýčasobýzwalfeinnapaufftítamto.| Šealeodmnošz
fw Dubům mnobé y vocliřáměl fem pořuficz

nj, wyffel fem POEO 6 dcy něřde inde byžoleti. “

„ BauffenjE. Atebanbjš fe, še fe pofuffez
n Oabelfřémupodámáš? Veafy sbeblýWv
čení Gežšiffowu, před gébošto gménem peřel;
nj dudovwéfe třefaua vtjřagj z Osbrog fe
pemnau mjrau, voraťfe Jas a fitezýč.Aman.| KTebratře| gánevčinjmisobo,
Doď gen, 4 obledcy toho ftrafiliwébo mjfře,

snfýjim, že ginácčmluvití budeš,
Hauffenjf, Úfiátomyfiný | gaf gy ty

maličké vojry© Demi tedy odcmne Fťjšfen

ta, 4 votom znamení zagifté fifaftneohsýě1OGlie
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Dan. Čy, Fboždfy, je inně ffčaftné

vojtězítvoj předpomjdáš ©g
Paufiřenjí, ©d gfem ten, geboš gména

tý máš,' a pod geboš odbranau tys fe odez
vsdal, | šůftaň ftálým mfmém předfew3erj,
a Fráčeg bez off; mrtPamofti po cefté fpafenj,
dl po té smízel před ocíma gebo,

Yman pomášívo še deli řekl: „(©Zdfem
ten, dehož ty gméno máš, vwtom oPamženj
pozhal, žebyl Jan Rřtitel, (Gebošto gménadoftalnaFrtufooatém:| LfebopodlémyřEnutj
Dalmátfřéhoa Cbarmátftého man tolíšo vys
snamenávwá, dařo Jan, o

ať afa ozbrogen Ýmwanznamením fwaz

gěbo Prjše, vovacuge fč do fmé předefilé dcfEvz
ně, a tu negen nad těmi zlými duby fiřajne
fovjtězyl, anobrš tařé odtud de sabnala wypus
dil. KTepwetffiale půtřu měl ss neyftavífjm
ouĎem 38e bydljcým , Fterýž otemřem tlamu
foau , S mana pobltiti vfplomal:;. ale Yrean
bodim(fr. Přj3 do tlamy gebo, geď přenobl,
Etevýštařo bromem poražený, 6 welifým Érjs
čem a běmotem povasým vovehtě ffřály, ods
tud wyletčí,

Potom Fřjš tén poftamil na wr fřaly,
4 08 tobo čafu neměl Ymwan 00 těh fEalnich
dubů žádné př:fážky, anípofnffení.„West
pař tu žímot přijEcýa fmatý, dimofá ztojřata

gaFo riffj brřánPoivé E pavffti gebo přídásela,
swláz
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swláfitě debna laně, od Fteréš Yman mléř
požjwal, nebo, mímo mléřo, pořrm gcbi
byly byliny, 4 med lefni,

Y ffalo fe, že Rniže Bořímod čafu de:

onebo, bte (obě Fratodrojli včiníti, gel nu
low přes řeu gen YYfizaflome, 00 gednobc
weliféboa tmawébo aučoli, a tu 3 fwébo lu:
cjfiré proftrelil gednu rocimiwelifeu laní, Pre:
též gfauc profiřelená, běšela pryč, a Bnjše €
fecýmť píy 34 nj. A Pdyš přiběbla pod ge:
onu mylořau 4 meliFau (fřálu, 3 Fteréš fylný
pramen modyteče, d0 mody vobčhla, a tu fe
pfům bránila, Cu Bořimog sfed o fonč a
lani foým mečem probodl, 3 gegibo mwýmene
mwelinínad obyčeg mléřo teřlo,

Ýwan, flyffe ten břmot a pfý (frčfáni, 3peufftémenmyffcl."| BnišeBořímog,wida
muže dofřiweliřé poffamy, an geft m-fufní dlaus
bé, bos, wlafy nad obycea olaubé mage, obočj
43 přes oči přeměffené, wmelmife vleřl, y vffi“
ďni fMušebnícygeho, neb rafomé ofoby clozwweFaprméniPdýnemidél.| Domalé“bili
Boťitwog gařoby fe otřáji, 3410 zmužiloft,
čeřlF nemu : „,ŠaPljnám tě we gménu tfey:

wyšíf.bo, aby mí. pomědel sléli afy 3 cílidobre“
EadpoweděelYman: „Elovočt dfem, 8

NužebnjEnebodný Dána Gs3iffe Bryfta,SBořitmog.| Profýmtebe"vrocmined0
lwébo př:jbytřu. Yma
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Vegan. Dodiž a obledey. A obrátina

fe ficl do fčdly, a Boťimog s (mými flnžebnjs
Fy sa nim. A Poyš tam weffli, diwili fe saz
Fomému přjbytřu,

SBořitvog, Dámwholisde Dydljs? Bteré

geft tobě gméno 7 Odtud (fy fen přifřl, 6
3 Frerébo gfy národu ?

Pian. 3 zeměCbarmátířé fem přijfel,
otec můgflaul Beftymulus , a maté SElzobeta,
Č tyřidcet a dmě léta zde bydlim, a giš gefé
let čtrnáct, gařš mne žádný človočřnevidel,

SBořimog. Co gfy mel pať 34 pořrm ?
Yvan.: Yřiloft Zoší dala mi toto zmjs

řátřo, 3 něbošžfemmléřa 36 pořrm všimal.SBořimog.| Widjm,žegfymužBojia
fatý, profým tebe pod femnau.-do přibytřa
mébo, :

Ywan sprmu fooliti tomu nechtěl. VOffař
Foyš fe -mu midčlo, šeby přjřladem fvým p
toyvčowáním nábošenítvj můbec lépe pojlau:
žil, než aby fEryté na té puftině obýmal, v;
činil tať gaPž byl Dořimog reří, 304 fé, še
fe to zbéhlo m ten čas, Poyš Bořjmwmogwýz
modftwj.Prašířého poftaupil fynu (oému Opiz
tihněmomi, a giš m poFogiživo byl na Četjněr

Boťimog Pdyš (e na Četjn namrátil,
Zidmile manželce mypramomal o fom, co R
gemu na tom lowu přihodilo, a ona to fiyffez
cy, šádoftimě žádala wideri pauftenjFa Ywwan1,

debož potom Xořimog E nj vwedl, Lidmila
priž
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přidala ded vetivoč,voážímífji y homavsffi dedgaFožtomužefmwatébo.© Vflimoto,tařém
emičení Přefťanfřého nábeženfimwí, w btetémš
byl Yman cmičil 115 m tom ořoli, vochnst
platné flužby činila. Ale Yvan nebyvo„3wyž
řlý ororfřému šivobyti 4 tařé mida, še ge:
bo cwičenj nemá všitecnýh a fpefytedlných.náz
fiedřů, 4 že tvovdoffigní obyvmostelénedij fe po
bnautí mnošítvjm včenj gebo, rožšehnal le 6
Boťimogem a Zidmilau Zaloffimě, opet 3 Čez
tjna, navrátil fe dó prjbitřu (mého, vminiw,
že niPdý vojce nafooétlo odrud nevygde. Byl
tu'gefitě jiw, 3 do léta 909,

SYřesytim čefes- Kidmila měla, prý, dej
ona we nád wideri, FrerařŠwan, ležena
(mrtedlném lůšťu, E fmrti fe připramude,
Ta -vebloft myflala tém fébo Faplana Fněse.

"Daola, aby Ymwanas fmétoftmina c:flu vočíznoftíopatřil.— YvčiniltařFaplanDámelra
žádoft gegj. Ču Yman Pánu Bobu před Enéz
žem,Pawlen 3 (mýdfe bíjdůw myznámal, 4
tělem Bojim fe pofylnil 3-potom fe gefite Dá:
nu Bobu-firážné modlil, a Fdyj Fne Pawel
míli fmarau doFonal, tařé man na ceftu ší“
mota měčného ffčafině (e odebral, a tu m sé
fřále, gař3 žádal, pobřbenbyl,

Yan byl, dař"safarošítnýh čafů (pls
fowatel gebo života wypťamwuge, 3 neýprm;
něgffid brdín Přefťanftwj, Frerýš sánedbaw
(ovýchbrattj, domu otcovoftého p voffcbo bo7

bat;
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batfiwj, bobomyflný 8 famotný život vo ffále
ftrafflimi (obe obljbil, 4 tu melifé a nelnefyz
tedlné protivenfivoj00 zlýh dubům trpel. 3
prwu owffem, gařožto Drýnc m rozmanitoftí
royhomán, nemobl toto protivoenfivoj (néjlí 3

potom PA image vojCik10 Dánu Bobu, flaztečné s zlými duby zápafol , Ovše Fřjš vv vuz
řau (výb, Fterýž obdržel od froatého „JanaBrteitele.| Gedinýtoliřoaneylitegffiouh.007
tud odgiti nechtěl, a do té fEály fe mtrlačie,
-pfta fooá otevřel gařoby Jmwana pobítiti chtěl:
Swan přiblyším fe E němu, ten Friš bodil 56
brola gebo, a on brosný Friř včínim v proz
fired této celé fřaly ojtu pdčlam, m oFamšenj
mwyletčl4 (c pryč bral, a 0d té wile Ymi
nemel na-té nebydlitedlné paufjti taFomébones
pořoge a přjítradu.

Do (mrti. Ywanowé: Bořímogďna tons
mjfíte, Porž byl pobřben, rosPázal Faplu Fu
poctimoftí fmatého „Jana Břritele poftavvití,
Fterauš potom léta 1033 Břetíflam Knjže Čes
fřč rosffitil, a bratťj řádu fw, BenedyFta 3
Pláfftera Oftromfřého, ginař tařé na Óffromětamvmwedl,© Donedlaubémčafubylotuzalož
ženo Droboffitwj, a trwalo aš do léta 1421,Eterébošdebufytézbořilíamypálilí© (ráz
mal paf naděcčený Fláffter -O firomoffý na ně:
gařém oftromě čeřy DOlray, na nem Boles
flawo orubý dům pro inniby a Foffel fu pos
ctimwofti(ro, „Jana Bťtitele léta- To00 poftavví:tivozPázal,| Léta1420těžSoufytésbořilia
vypálili, Zlý



Jy oPolo polomoic I5ho ffoletj, Pdyš
obecní různice vo Čedbád přeftaly, a pořog
gařýš tabýš feftal, Dáni $azenburfiti pomo:
lawffe. tam vozpláffcnýh mnichů dobromady,
tu Plafitéc safe 3 nomwažaložili, y tobo domedii,
že ta panfivj, Preváj ošaté byla Fiáfiteru©:
firovofčému, opět ge návovátií. 2Í to může
býti ta příčina, še na památřu tobo nowébo

Salošení mnifjí Fláffrera pod ffálau, ginaF v
fo. Ymana erbu Dánu foazenburftých,- totiž
$lamy dimoFého Pance, přigali *

„ Čato pavjfí-fm. Pmana omě obswláfitnj
pámátřy ma. Bedna geft, Fdyžfe 3 té fFály

tefaucý moda 00 fFlennéné nádoby aneb labwiz
ce nábjtá, še oftámá číftá a teřutá 3 pařliale
na tu fEálu gen Fapá, tyto Fapágicý Frupege
mršnau, a wifý dolů geo čijtý Prjiťál. IOruz
bá gefl, še fe tu (paréugi Famenowé způfodu
dímnébo, na Prerýdš gafomčč čloměř Flečjcý,
lešjcý y fedjcý mideti fe: může. Café fe tu
wvidj na wrdu té ffály díra voglifá, a tov,
prý, mělten. neyljtěgífi dub fřalnj odtud myz
letéti. Wlalezá fe tu y Fráfný mramor, Ftes
výš 34 neplepfjj m Čeflém Frálovofiwj fe poz
važuge, |

Séta Páně I6I16 ně rosfas Anny Cýfas
řowýnyro rémi nowém drámu 3 bjlého mraz
moru oltář„poftamen byl, a ofřatřyfo. mas
na do něbož mložený, Cýfařowé YIfatryáš a

Serdyz
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$erbynand čaftona to mjfto přibézytali, ros“
Fásaweffedrám tu nadberně ozdobití, R čemuž
Dobročinnofij fwau firědře y bogné přífpěli.

G Potom léta Dáně 1785 mniffí řátu (o,
BencdyFra , gibš 18 bylo, na dworftý rosFaz
3a Opara $elira 3 SEbenboleu, 3de myzdomižež

ni a vozpuffréníbyli.. Štatřomé paf tébož tláz

ffrera do Famerálního důdbodu bymffe potašení,F obecnému dobrému fe obrátili,

DI 2bý, 5
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Dzmeg, dobré4 nábožněAnjše, bylfyn
Čefťého wýmwodyPoflimita, Fterýš vmřel léra
ofiniftého. dermadefátého, a od lidu fmébo 8

weliřým pláčem na brobce wedlé £TeFlana 05tcefovébopoloženbyl.| DofimrtiOoftiwito7
wy mládyFowé a ffarffi lidu Bořimoge 34 Bnjs

še wyzdvibli, a pofadimwffedeg na ftolicy Enjs
šecý, čepicy Dřemyflovouna blawu gcbo wftas
mili, a gemu fe rofjidiní pořád Flančli,

Gi při začátřu fmébo panománj měl
mnobénefnáše, gfé on gednaf domácými roz“
tršitoftmi, gcdnaf s cysými mélřamí (těžen,
ZDomácýrostvšitofti pocházely odtud, že gebo
[íd , "acnš byl tvordý ffige , ftál w3dy nevftus
pně vo (mé nedoměře a m navoyFlofti bauřlive,
zvléffté Bnišeta Čeftá, gímž něřteré Fraginy
m Čebád tebdáž přinálešely, pomfřali proti
Boťiwogi. Cedto pař máleř půmodce bylí
Ylčmcy, genj přes meze do Čeflé země wpézčy čínili,

Čyto
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Tyto případnofti gaPšPoli mnoho slého

vo Čedád 3půfobily, tař předce welilé směny
W řízení zenffém přjcina gfau byly, Frerášto
3iména potom m lidu důležitý profpěch včinila,.
o čemž tyto pamětí bodné památďy máme,

Rniše Borivwoď poradím fe s WOladyfee
mi a Otarffimi, wyprawil fe s Fomonftvoem
foým do YIToramy,aby tám s Bnjšžetemwas
topluřem mpřátelítvj wefiel, a (mlanmwuvs
činil, 4 s ním fgednocenýtim (náže lid foůď
nezbedný ffrotil, a Llémcům fe bráníti mobl.
Byl pař ten Swmwatopluřmelmí mocný, dytrý
a bogowný 3 a še $ranfy něFoliErátbodem poz
rasyl, tudy povočít o gebo vdatnofti a sřuffez
nofti wowálřáh fe rosnefla, Protož negen
Bniže Drašířé, giš m Čechách neppředněgífi r
ale y Bnjšata Orbfřa tobo S matopluFe54neyz
wyšífiho mezy (ebapřigali, 4 demu gifté voz
ční dáne odmwedli, proto aby gib proti náfyli
SranFůmoaneb fTémců dránil a bránil,

Drámwěétoho čafu Owatopluř, gfa giš
Břeftan, dbomal pří (mém dwoře Biffupa
Srrabotu, woffeliřéEnešj a žářy, PteťjmuMušbyBožiFonali.| Bořímogněgařýčás6.
firany těh fnlůvo na YYforame přebýmwade,pos
vočdommojtio náboženíimj Krefťanffém nabyl, 4
3a0al tobo Biffupa, aby bo wFřefťanfivvj wyz
véíl, a geg p celé Fomonftmo poPřríl, což fe
tařé tař ftalo,

Bdyž
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Bdyš tař Bořímog s Omatopluřem aus

fin fe (mluvil, a při něm wffeliřé důležité
mecy firany mý zemí opatril, s wefeljm Ga7
Fo Zreftan $ YTioramwy:do (mého wýmodftoj
fe namrátil. Ču fřavý nepřjtel oábel, znage
foau na tě změně tešřoft, wwffecřenlid. Čefřý
proti Rnišeri zbauříl, Peeťjš sffedffe na Omůr
ODyfiebradfřý takto F'nému mluwili: „Clogfý
to včínil, še dfy mramwya obyčede (mých ots
cm opomrbl, a nomé 38e neflychané mécyfy
fe přidytil7“ 2 ta ední Ovubýhproti něž
mu pozowibowali, až fe wffjicEní sbauřili 4
deg 5 země wybnali,

Ale Bořiog nelcFal (fetobo nic, co (e

mu 08 fmého nemoděčnéholidu bylo: přihodilo,a nobrž sacbhomalfe přitom gafošto ftólý, a
rv fFutečnémpronáficdowání neobrosený brdiznaFřefťanířý.| Wfjeďátatoprotimenfiuý,
Fteráš mile fnáffe[ , nebyla taF fylná 4 mocná,

aby geg 00 fmébo předfevozti mobla odvěfti,
nebo Bořímog, gfa giž (oétlem pramého vecer
nj Fřeffanffého ofwie:n, vmjnil, Že mysnáz
vwačemy 3ahomámatelem nábošenítrvj Freftanz

fřébo až do fimrti foé offati dce,

Bebo tedy znamenitá y podiwenj bodná
ftáloft toliř způfobila, že opět na ftolicy Fnjšes

cý byl dofažen a flavonč„povoýffen. Web Bos
římog , ač byl giž včiněn Břeffanem, mncbo
mel těh, geff:o mu přáli pro gebo wef'auctnoftatrpělimoft,© Slawibor,Dán3Vřele

niva,
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nifa, geboš dceru Lidmilu Bořimog podal (os
bč ja manželtu, při obecném lidu y tobo 007
mol, že E tomu feolil, aby Bořímog safe
nad nimi mladařomal, že dtj gemu rádi pods
daní býti, Ň

Kte3y tim Smwatopluř sbronsáždím mnoz
bo lidu, tábl do Čeb, aby fwébo přiteleBoz
řiwoge bágil, a Ačémecý Cýfať Arnolf tařé -©
mogiřemfvým do Čed giž wpadl, dtěge tentrordýlidfErotiti,— Bdyšžtovyffecfowidela
firana odporná , "še na pomoc Bnjšeti Bočiz
mwogďowimogfřo fe se vefich fitan do Čed br
ne, ponjšíla fe tPauc: „„Hedceme neš Boťiz
moge safe 34 Bnjžete mjti.““ A tal Bořimog
opět vgamwfmébo mwýmoofiwi, na Pnfšerfivoj
myzomwišen byl.

Tu dobrý a weliFomyfiný Bořimwod(vým

napřátelům nic zlébo. nečíníl, eniš gím řdy
tobo připomenul, FteraF gfau fe be3 pravi
proti nému dočinili, nýbrž obcomal s nímí
mile a přiwětimě, faude, že nepořognéfwáu
dobrotimofij Ě pořogi a R lepfijm obyčegům 9mrawůmtím(pjfjepřiwede.| YTebyloťmuníc
ta důležitěgfiibo, nic vozáctněgfijbo, než gaFo
to předjemsetí, aby fe Eřefťanfivoj mie a toje

vosff.tomalo, a m fwém mwýmodfirvjvtwrženo
bylo, Dro tuž tařé příčinu neprojce o to péz
cowal, aby fleporu pobanffau myřořenil, a vs
ginil panugjcý Prefťanfté nábošenítmwí,

Gal:
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Gařžfoli Bořimog -Bniše byl dobrě,,
m fvém panování ticdbéy prozťetedlnés (až
přvdce34 dni (mýb na foe Enjšecýffolicy
žádného vtěffenj nemel, „proto še přrutnoft posbanířanicdobréhooněmnefimeyfilcla.© Boz
římog tedy, aby fe tomu zlému mybnul, a tos
bo břemena sproftil , fmolal na ODyffebrad
wladyFy a semany, a tu před nimi ro3dal fmé
Pnišerftvj fýnu fmému prroorozenému Špitiz
bněmowi, potom pať fes manž au fmau Lid7
mílau na brad Četin obrátil, aby walněgiDá:
nu Bobu mobli flaušiti, a offatek dnů fovýh
tm pořogi ffrámiti. Drvoé paf, než fero fiaz

lo, Dořivwog, vždy mage ečrný Arefťany mpamětí fové, žádal (ona y-profyk, aby poba m
Fřivodynečiné, Bťeffany milomal:4 wjru Bkyz
fřomu rosmnožomal, 4 tu bned Opitibněmoz
wi poftaupil přjbytfu mého LOyffebrádu,

Afiezy tim Bnjše Bořiwóg weFu fflébo,pmřel-na. tom brade s počátku defátébo (řalez
tj, deg3 tu na Četjně s Fnjšetfřau poctivoofij,aspláčemmelifýmpobomwali.| Dotomale
tělo gebo odrud wyzdowibffe, do Foftelu fo.
Gitj na bradě Prašířém přenefli, a vetivě tu
položili,

Obecný lid gednofteynýmblafem mložil
bo do počtu fmýd blaboflaoenýh Bnišat, a
flamil památřu gebo dne 23. červona měfýce,
a to proto, pončmadš Bořímog na ten den,
gaFfojto v migilij fw Jana Břtítele, pořětěn

byl,
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byl, a tudyfe fialo, še Čedbomé, sanehavwffe
pomalu flepoty pobanfřé, £ nábošenítwj Prez
(tanffému, fe odeli. lebo, nábožnoft(vých
Bnišat před očíma magice, gegid prjřladů
náflcdotali, a tobo nábošenítwj pomalu a rádi
prigjmali,

DOedlé tobo tařé poffel tento ffavý obyž
ceď , še ftači Čecbomé ne ten den před fw
J:nem Bětitelem obnězančcooalí, a s gařausfywefeloftipřesněgfřářalí.© Cenobeňměl
wyznamenávati onu poctu, Pterauš náfjí poz
banffj předřoméobní čínjmali. A Pdyš vrvez
deno bylo do Čed Fřefřaníté nábošenfěevj, týš
modléřířý obyčed pomalu a pomalu to nřvoce
vweden byl, ačřoli y m posdněgfjih čafýh 3
gaťéjy (posdilofti lú3fřé geffré fe zabomwámal,

Boťimog pozůjtamil po (obe Ereftanfivoj
pemátřy Oma Foftely pod mzýmáním fm. Bljs
menta, totiž v (Trřelnifa a na ODyffehradě.
Yeyznamenitěgtfj pař byl. Foftel' vp Prase pred
avefelýmdroor:m, aneb gař ginj pramj, před
taýným omorem , proto že byl ten dmwůrmy7fořýmtaynenýmplotemobražen.| DjffeBalz
bin, še Bočivog fMibvčinil, geftliže na Fnjž
šetfiwj Čefřé opět dofcdne, že ce tu Fu poz
ctimofii Danny VTfarge, Oyna Božjho rodicFyzalošítiapilněftameti,| ČentoFoftelpotom
Drahomíra rozFázala rosboťiti, ale BoleflawwII.safedegpoltawil.| ČařémělFoftelfro.li
dala pod bradem Prajíťým zalošití: neřeetípa
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pa Fronyřačíprawj, še téboš. Fofiela fovatýYOáclamzabládatelembyl,© 30dGfe,žegefl
to ten Foftel foatého GTribala, Fterýš Bořiz
mog žaložiti rozPázal mezy měflem Četinem ©
tými bradem, 6 fw. Orradoťa geg pofwětil,

Dofledně 9 tě fláwy po fobě zanechal, že
náboženftvoj Eřeftanfté měrné a (nážně s man“
želkau foau Zidmilau po semi Čefťé melmírozs
mnošil 6 rosff:til, posuftamim po fobě Oma
fyny, Opitihněma a ODrarifIama, Eteré 6 mang
šeltcu fmau Zidmilau zplodil,



Mha)jd
ČS;RANONY:ex(RSA

BDOcRKKJgBEK
SSSRSKÉ

M 4= == “
tá xKAN

ZSSSSSSSSSEEIIISN

SNN

SAVANÍ

ANRCRE

haj

2 AROOTTOLTPOUTU

UIRORLNTYPEDkhab k
R:PEKEMEESKEMESNPRKPECEPAZZ ROEODDMODEDOOajatd

E
OA

l|

vemu ý0Ďpo
ste.

(au8"
sy+

É tá
m madeo

OTfiněr



Zitvof
foatébo

BSrati$slama,
tvýrvodySiefřého a ona: Bořitvoge,
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pUNA RnijšetePOratiflatoabylom č
dbád fftaftné a pořogné: poněmadš ffrzevyež
denj do Čed Fřefřanítého nábošenířvj Čcibos
mé směnili 9 polepffili fových MCAVVŮY, nebyz
wffe mjenofři a roljdnofti vwgednání lidfřém,
Z/ OOratijlamwden po dní wic a voje nábojení
f$twi Fřefťanfté mwzemi rosff;romal,'jj přítons
s Ylémcy y Obry mfřálém pořogi žim byl,

Z tomu fifaftnému a pořognému panož
wénj Bořimog prwní zářlady položil, mydoz
mwaw(mé fynyOpitibnéma a DDratijlama mraz
Tonč 4 počeftně s“4 tudy fiměle mobl fe domes
fowati, že gebofynowé, Fodyžpo fmrti gebo
dofednau na Fnišecý ftolicy, zemi Čeffau 007
bře budau sprawomati, 4 (mé poddané ffřaz
ftně řjditi,

Bořimoď nemydomal fvé fýny podlé
tebdepffibo způfobu pobanffého, Frerýš gediné
fe wftabomal ná vdatnoft mwodenffau, na ty“
Tanftroj a otroctmi mwfisenj zemiBém.: Ke,

Bořimog, gaFožto Břeffan, cvičil ge a vpedl
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P ribému 4 ctnofinému žimobyti, aby, dfatce
oní Bnjšata Přefťanftá , mijdní a liofiti byli,
aby fmé poddaní otcomofPaulóffau milomali,
W dobrém ge předdázeli , a mefpolef p ofolo
mežugicými dobře fe (náffeli,

- Woblli Poož pomyfliti, že fpnomé Smwaz
topluřowy , tař mocného Brále na YTforamvě,
Řdcž náboženířvoj Erefťanfté m flawném Pwčte
růfti počalo, še, pravojm, fynowé gebo přes
Frocj gebo napomenutj, Freréš gim byl dal
před fwau fimrtj týš. Brál flavoný 4 otecdobrý 4

Ón před (mrtj fmau fmýd tři fynů, mež
sy Pteré zeme fmérozdělil, E (obě zamolam,
tařto ge (mornofti napomenul. D21 fobě tří
brubé pruty přínefti, Preré dohromady (más
$ar0, podal gid (farffjmu fpnu, aby ge zla7
mal, což on včiniti nemobl, ání orubý aní
třetj nemohl s tobýti, Y vosmážavoty bole,
a Fošdému (ynu gedné toliřo E-slámáni podal;
£ož oni fnadně wyřonali. JŠreřl E nim; „pos
dobně gejtliše wy třj bratří mwšdypohromadě
4 (dednocenj zůffanete, žadný. nevějtel mén
vfiřoditi anebwás fobě podrobiti mocynebude.
Geftliže pa nefroovnjbudete, 4 geden od Druj
bébo fErzefóry a newole fe rosděljte, tu wás
bepřátelé vvaffi fnadně přemobau a sřazý.“

Synomé SwatopluFomy napomenntí 0ž
tčormafobě nemffimavoffe, nepo dlaubém Čse

fu mmesyfeban málčilí, febe famí bubili ně yšaby/
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zabynulí, 4 tař to weliřé a ffavoně Frálovoz(trojnazmarvmedlí.| YTcbomidauce,tomjz
ftodržícý Pragin VIloramffýh, co tito Prálovoz
fiti (ynovvé páfii, odřeřli fe wff:bo pofluffens
ftwj, růjnice a 3bauťenj metalo fe sbůru y 00%
lů po vfjeb Fragib, a tytanftěbj wůb.c (e
smabalo. -Ču tařé Vběj do Fragin $Fioratoz
fFýd ropádvčínili, wff:ďo napořád obném a
mečem plenimfje, 3 čeboš nemalý ftrab. a baz
zeňpovoftalamČ -dá „ abýnad do zeměČes

So Pod , protože gím šédnýodolatinežmobl

Spitibnéem a YVOratiflaw, mílugice fé
wefpolef gaFošto vpřjmní brattj, Pčy3znamez
nali, še fe- Vtorawané Dbrům-bránití nemoz
bau, vmyflili raděgí s nímí fmlauwu přátel“
ffau včíniri, nežili 00 nid podmanénu býti,
podlé robo přátelířéhoporownánj žádali Dbřj,
aby Č edhomé gim ročně něgařé Oaně dáwali G
ffrse ČefEau zemi do řjífe ATémeďé tábnauti
nedali, Čechomé.nemobauce tomu odepřití,
podwolili fe tomu, 34 to pa gedrioho ojlu
toramwy doftali, totiž od břanic Čeftýh až
P čeceVYforama Čečené, Fterýš potom E Prálovos
tvoj Čeffému připogenbyl, a fInul YarFěrabz
tvoj.

Do čafe, Foyž Dbřj od KTčmců poražení
byli, Gmej febau růsníce firopili, Čechové
té roční daně fe aproftili, a (polčimffe fe s

těmey, to porcolené obrům ftrse Čechy vaše“OI 2bý, nj,
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nj, safe to dobré obrátili, 2 tak fepoffečíti:
lo bratřjm 4 Bnjšatům Čeftým „ še gfau (mé
bo Enišetftrvj před nepřátely odránili, 4 nes

přátelé Čebům m ničem nevblíšovalí,
Brzy potom Spitibněm w| těžiau nemoc

vpadl, 4 ofjmébo dne -po nj vměcl, LOratíz
fam pař na ftolicy Enjžetfřé favoně pofázenbyl.© Ypogalfobe34manželřuBněéžnugméz
nem Orabomíru 3 národu Slomanffého, den
semi Brandeburfřé tebbáž bydlel, Pannu
mwelmiFráfnau , Pieráš dtěcy acbo 34 manžela
mjti, poPřriti fe flíbowala, ale potom Přtem
foatým pobrdalg,

YOratiflam splodil s nj dwafyny, WOacs
[aw4, an Owmatýmpotom násmán, byl, a Boz
leflavva, Eterýš pro fpáchaný mord nad fwýmbratremflaulvřerotný.© LDratiflambyltobo
vocími wdččen, a- tařé o to vfylomal, aby manz
Želřa gebo Drahomíra wjru Fřefťanfřaupřígaz
Ia, a-to proto, aby, poněmadš on geft Břez

"fčan, (yn gebo, ač geft 3 pobanfy narozený,
3 pobanfy pofemu prfního nepožímal, 4 ona
aby potom gebo 08 řádu Preftanftého P modlán
nemedla. Žíle ong troroffj něž ffála, niFteraP3
febau bnauti nedala,

Tu YDáclamdán byl na cmičení a £ vy
dbowání bábě fmé Zidmile, a gla on dubatíž
«dbébo4 dobrého,, mwláfce Bošj p blišního melz
mi profpjmal, taE še nápotom byl Bniše náz

bošné
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„božnéamileftimé.| Boleflamaorubébofyna
Dora v febe Drahomíra wybowala, zdéědim
od nj vPrutnofti y zůriwoftis neb to byl ten
gediný aumyfl Orabomířin, abypo fimrti fmés
bo manžela na ftolicy Fnjšetfřé pofazen byl, a
tař pomocý gebo Břefťany mobla pronáfledo=
ivafi,

POratiffavowida, že Drabomiru manžels
fu nemůže P nábošeníteoj Freftanffému pobnauz
ti, gafož še té pobanFy ani přjFlady nemůže
oblomiti , těžce to nefí, modle fe Dánu Bcbu
aby 3 tobo twrdého a bodlíméhá, trnu wyfilý
Broct, totiž YOáclaw, dobrý Bťeftan byl; 4
Fdyšpřigde E mefu mošíťému, to. což Dtabos
mira nedbce, napramil, DProto3 tařé, že
YOratifiam protivoenfřwj meliřá od fwé pobans
fřé manšelřy (náffel, a m fwém wýwodfhví
bez odebu náboženítwi Ereffanfřévosffitowal,
Čechové deg W powelti blaboflárvené měli 4
34 muže fwatébo roybláfyli,

Biftě bylby LOratiflam miru fwáteu wi“
ce gefite vosff;ťovoal a vimrdil, Fdoybybyl dýlepanomal,| Klež,bobušel,VOratiflacopráve
m fény mladém weřu, a Fodyžborlil nesvwjce
po vosffiťení mjvy (maté, nad čjm3 bodno dgefť
poželeti, 3 tobo foéta na měčnoft fe odebral,
a tu pobané, nabyvfje F tomu lépe přilešito:
ti, vojvu Fřeffanffau voyFořenítíbledeli.

Č2 a
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A wffat LOrariflám dmě znamenité paz.

márřy ro Fřefťanítroj po fobě posůítamil. Dn
na Budči salošené 03 Borimwode ffFoly Fřefťan:
fřé, Foeš p Opitibněm Foftel poftamil, (mým
nadáním mjcevosffiřil, a taf zvoeiebil, že mláz

dej Fe wffemu dobrému tu mrčená p myčmis
čená; mobla m mmnobýh důležitojted obcy plaz
tně poflaušítí, ©n oblibim fobě tnjito na mwrs
bu, Fterýj mel gméno mrd fidinffý, dům
Boží Fráfný we gménu fm. Biij mučedlnifa
Bošjho, a při hémdům vocliFý£ obýmaní fluz
šebnířům Božím poflamiti dal, a tu, aby tělo
gebo odpočjwalo, rosřájal.

í 2 Foy3 midel, že fe poflední bodína jiz
©voofagebo příblišude , fmolarv roládyFy a zež
many, a tařro E ním mlumil: „Dončmwadš
můle geft Veyroyšífibo, abych 3 toboto feta
na vočénoftmyFročil, a nechcemne tuta dlauz
bo sanebati, ažbyh £dobrému náboženítmí
Prefsanftého a blašenofti fvýd poddanýchwffebo
fičaftně domedl: což tedy m čas fmébo panož
mánj nemobl fem dofonati, přifluffi, abyd
pro budaucý dobré tař včiniti, nynj gefftéfe
wynafnažowal,

Vůg fyn Wáclaw nemá deffredofpělýh
fet ani roéfu E panomání „.protoš dal fem bo
m poručenítvoj fvé matere Fidmile a manžel
ce mé, aby mu F ruce byly, a F ctnofinému
žímotu mwcdly, | VOffaF že dobré a maudré radz
Dy giau fa pevná podpora' mladého SKnjžete3

| nám,
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mit fpolu tafé pod obranu fyna. mébo 00dcžmsdámwám,| Čutopatřtenaň,(vřázamna
YOácláma, an fmuřen ftl v lůšťa vimjragicýz
bo fwébo otce, ) Fterak žádá waffi pomocy ,
g-nž nýnj tobo strati, Pterýš deg až 00 tě
chovjle E dobrému vocol4 mybomal,

YDás tedy profebné žádám., abyfie des
bo též: E dobrému medli 4 napomjnali, trať
aby fe Dana Boba bál, (mé poddané milomai,

a fádu přídršel fe Přefťanfřého 4 geg Co3In5107šomal. Domnéte gen mogimilý! že na tom
zálešj mffecEodobré naffj přemilé velafti. Y

nebudeteli tobo pilní, aneb 3 gařěbofy. obledu
bledeti. toho nebudete, voečte mí, že nefdy 3
tobo těšce na.toečnofti odporojdstí mufýce,

©4 gfem gift (mým fmédomijm, že m
bo olé powinnofií otcovofčé mwmydbowal,a Miaz
teť má tobo fivým cvičením. doplnila, co fen
něřdy(Er3 má zemffa zaneprášdnénj včíniti nez

snobl. Ať tedy voffecká ta (pafytedlná cmvičenj
negfau na něm zmatená, Buštež gebo měrnj
rádcowé, 4 pomyffte, je to dobré , Etere3 3
tobo myplévatí bude, Ewaffi cti 6 fVáwe buz
de, a potomftmu F dobrému p profpěfinému,
nDeyš to Bůb, aby fe tař ftalo.“/

Ya taFomý způfob VOratiflam, (6 Fýšby
bylo rařomých Fřefťanířýh LOrariflawů mice, )
poraucel fyna fmébo OOúclama LOladyřan a

Orars
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Starffim wýmodftmwjDPrašíťébo, gař o tom
wypramuge náš soágeř a gini ftaťj FronyFáři.
Dotom paf (maté výnul m Dánu.

m

Čo fe ftáti mělo, podlé Balbína, na den
T3bo Onora měfýceléta Dáne 916. A m Foz
fčele (watého Biřj na bradě Oražítém, gařš
žádal, s melifým pláčem od lidu Přeffanffého:
podbowán byl,
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we

ne a 4 převfilecheiféctněfii, ©:Ftevýmiž
fe ctná a nábožná Bnějna Přibyflaxoa fiFrocla,
sťegme DoFazugj, še bned m dčtinftýh (vých
lete od fmé matere Drabomíry ptýč msats
byla, a daná geft Bábě Zidmile, gaFo bratr
gegj ODáclam, Freráž dlé (mé newinnofti a
bobabognofti opramdimá feftra byla fmébo braz
tra DDáclava:foatébo.

Drawi fe, Pdyš Drabomira rodila dcež
tu, LOratiffavotanžel gegi že byl melmi to“
bodéčen, a čeřl: ;„Drámě:giž midal Dán
Dub dros fýný a dednu dcera, a 3 tobo bude
má, p celého Eřefťanftwj :fJámwavozffičená.“' Y
rosPászalaj na Fítu maté gméno dáti: Dřiz
byffarma.

Drabomire dfauc panování melmi 32807
fimá, těžce to nenefla, še malá fledtjcka
Přibyflama 08ni mšata geft, 4 dana byla vé
bábě na cvičení a E wycborwaánj„ neboť dedj
vinyfi nebyl gíný, než aby pofmrti foého

manžela farge.panomala, a tař že bude „novyná 07



42 ===
nábošenfbvj FreffanfÉéstenčiti, a poměry posbanfřésfyliti,| VTřělatedydofřinatom,že
gen fvého miláčta malého Boleflawa při (obě
má, a podlé fé roůle a [jbofti deg Wybhomwas
ti může, taf aby on, Fdy3 Oofpělébo wěřu

nabude, ne fřolícy Fnjšecý powýjlen byl, a4 365
mi mwedlémůle a bezbošnofti (mé mateře zpraz
mwomal.

Aby pař gi to dybiti nemoblo, melafe
ť fočmu manšelu lafEaročy aulijně, magic 36
to, še m taFovvýspůfob gifté bo (obě do celázýťa.| Aulifnážena(FutečnédOofábla„cýlefoéz
bo. Yebo FOratifTao, gaFošto muž dobrý 6
tibý, manželce fwmě(mobody propůdčil: 64
mage.vmřití, to vílanomil, aby Drahomíra
těh dmau mladýh Rnižat matřa semi Čefťaw
3pramomala, dofudžby fýnomé gebo E Ictům
pepřifili,

Dřeutnofě Drabomičina , Pterauš m cas
foého panorání proti Rřefťanům promo30maž
Ia, níc -dobrého Přibyjlsiwě neoznamowala,
mda dobře, že 8ťDrabomivatař ro nená“wilříMgafobratraWDáclama.| APoyš
pbledala, še aní pod odranan fovébáby,před
slofti Drabomiťinau bezpečná, ati giftá nenj,
y wdala fe 34 ŠuFoflaroa mládyřu 3 Jablonna,

YTřesytim ficbla fe w Draze namodem Draz
bomiťíným ta vřrutná bírvoa mměsyBřeftany
a Dobany, o Eteréš až E vftenutj Pronyřa ©Žeftá

Wy;
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roypramuge3 geliřoš Drahomíra na tom 32
ftala, aby woffecfyBreffany zFazyla a gid ff
smecníla, —YFázala wybigeri domy Fřeftanfřé,avonibhmffeďyBrřeftanymordomati.— Čt
býl taFommýFriř a mord, Frirýš m tom měftě
prwé fe niPdý neftal, 2fle mfjaď pomocý Boz
ši Břefčané gfau fojrěsyli, a pobanůtm po vlíž
ceb a domjdh na „ctyší fta zbili, Břeffanůmo
taté po domih ořolo čtýr fet samordomanýhnalešeno.— Vlazeytřjpobťebovéšaloftivojfe
dáli, pláč a čřiřbrozný 08 žen 408 derdál
fe po dčomjd a vliced.

Čo- widauc Dřibyflawa , Ererař Domomé

y vlíce měfta:DrašfE:bo banebně zPrácení- bys
li, rychle3 Draby do: Jablonna s manželent
(ým fe odebrala, medauce tu život pořogný
6 přiPladný, činivoffe mnobo dobrého tém,
Pteťj pomocy wybleddmali, A aby vy£ dabréz
mu Frefťanftvoj přífpěti mobla, wyftawili (oz
bě pod borau, gen flowe Rutpna, neFoliř
bonů. od Jablonna dům welifý, podlé nébo
Fráfnau Paplu, w Fteréšby Pnes Paždodenné
flušby Fonal, 6 oFolnj Bťeffané vo Přeffanftvj
fe cičiti moblí,

Lu Přibyflawa wedla žímmotbobomyflný,
Fřefťanftwj rosffičomala, (pomabagje dobrocinz
noftj foau wffem, bud on Rreffan aneb Dosban.© Čumělpřjftupbjdnjtdromý,flcpý$opomráený.“| Čufeshromášdowalinuszníapforaududobyffiženj,© Dříbyflamanořračoz

wala
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wwalapodlé pramidla SEoungelicřého,den víj:
$,Boyš cínjš obed. neb: wečeťi, mežrvi přátel
tmýhb, aní příbuzný a feufedůw bobatýh,
sfby (nad $ oni safe nesvoalí tebe, a bylaťby
tobe odplata : ale Fdyž činjš body, powoley
dudýh , molýd, Fulbamýh, fepýd a blaz
bofiswcný budeš, neboť nemaaj odřudby 087
platiiř toběs ale budeť odpíaceno tobě pří
matřjffenjfpramedlivýd,.“

2. protož Dřibyflama bodje 6 foau flužs
Fau od domu F domu Fteráš nefla mo FofficFu

ebl-bý a pofeony, nefycomwaladudé a lačné, 4
molé s čzrítmým ovocem občerftmomwala,Ču
fe rozljbal blas m vffid gegib: „Bá jem Inčs
nět, a dali fle mi gjfti« Dišnil fem, dali fle mipiti,| Atábfembyl,a.odjliffemne,Apodlé
tobo smučjcýho blafu zřjdila moffcechá(má dež
Onanj a činění, borlje láffau Boži y blišníbo,

Čemito snamenitými ctnoftmi nabyla Dřís
byffama gař w domácýh taž v přefpolníh wežBiřélsjFyanáFionotti.© SamiDobané,divjz
ce (e tař fpanilým ctnoftem , milovali gdi, 4

přísná malí fe FFřeftanftému náboženítj. 2íno
y na tom č fnefli, še dri pro ni žimotůvwfvýh
vonaložítí a pred auřlady (mé mateře Drabos
míry gj bágiti,

Ócij ýdlo bylo. (ýdlo voffí bešpecnófti
4 fiftoty, proti němužvfrutná Drahomíra nic
přívéjti. nemobla, protoje domácy y ožolní 0%

Dymwa;
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bymáteléfe zaručili, še pobenům odpirati téz
gi; Foybymjířutomuto avřlady firogil. A
tudy fe:talo, žeBreftané, daeš byla Draboz“
mira pronáficdomala; baufné f-mběželi, aby
30e autočíffené. „mjíto meli, a tobo taří beze
pečně nalezli. $febo nepřátelé Břeffanůvo než
doměřomali (y na SJáblonnu wyr:sýri, dobře
mědauce, žeby 08 dobrých obymatelů, magie:
p projtřed (ebe brdinffau Breffanfu Dříbyflaž

mu, 6 nemalan (jřodau po (výd odruě gjti.
mofyli.

Do (meri (tvého manžela oům fwuďtař“
měť w Fiafit.r smenila, roedálc Živoot mwfvaž
tém přemeyfilowánj a m tubé přjínofti. Ču
nebylo midčtí nic ginébo, nešli cmičenj voFřez.
fčanfiwj, tubý pufi a proFazomání. fFurřuvo
milofrdenftvoj. 2 dtěcy fmým měrným J:bz
lonffýmabamárřy po fobe požůjřamiti, fázala
na foůg wlaftní peníz měfto zdmi obebnatí appewniti.| A-tobylogiftémelifédobrodiny
proobymatelé Jablonfté, Eteťjafauce wyfez
cení 3a tebdeyflih různých čafů mnobým než
bespecenftwjm, mobli bezpečné autořům nepřás
telfťým odpjrati, a febe p měfia bágiti.

"Břifjťan, deben3 neyftarfih PronyFitů
Čefřáh, pravoj taFro.vo (mé Fronice: „Do 3a:
mordomání fm. WDáclama, Přibyflamé fefiťe
gebo we fnád fe zdálo, žeby vbo fm. LDácz
larva, ge s pilnofij Břefťané bledsli, mme3zy
ftenu a dřjvj m Boleflami mwlošenobylo. 2

Foyj
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Foy3 poflali do Boleflami, vbo naffli dař bys
la Dřibyflava gim řekla. Rodyžpař bylo přiz

nefjeno, tu gfau de předevyffemipřftogicými
Břefčany a. BněšjE té Frmamé ráně příměčili,
6 ono fe hned dýtilo a sacelilo,

Dodlé myffetření. degibo žimota, 3dG fe
-Že nábožná Bněšna Přibyflama mešy lety 9Io
s 950. fwatč mwDánu vínula, a tělo gegi voFaplypodborauRutinaupobřbili,| Dotom

"po snnobýchléřed geden Dán 3 rodu Jablonz
fřýb amenem Cbotiflam, dal tu weliřý Pofiel,
Foc3 ftará Fapla býmala, poffamiti a tu m
tém Foftele vozFázal $ novou tělo blaboflaxocznéPřibyflawypoctiměpološíti,| Cbrégjtomu
něřteči že po cafe při tom drámu blaboflaz

Yvená 3diflama Fláffeccpro oudovonj Panny
radu Basatelířého založila, a ťád ten na fe
přigala, a tu aš do fwé (imttiBob faušila,

Dředřové sačafti brob gegi navofftémoz
wali, 4 odpočjmáalo tu tělo blaboffammenéDříz

byflawy až doléta 1267, Vrerého3léta Cýfať
a Bral Čefřý Barel IV,, an fmatýh těl oftatz
Fy. s weliťřýmvoynafnáženjm sbromáždomal,
a na pofmwatnémjíto poftawiti rosFázal, Fofti

Dřibyflamy 3 Jablonfřého Boftela dal mý;
zdomibnauti, 4 na brad Prašířý do blaronjho
Foftela fw. LDita přenéfti, Fdeš mwFaply fm.
AOáclama při famé zdi Foftela položeny byly,

éra Dáne 1673, geFš.(oédéjJan Dlau;
bowcířý, Biffup a Oufražán Prašíťý, nalešžený
byly Foftí nábožné Dříbyflavy y tařé Dodimwj;
na fužebnířa fmarého DDáclama,
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6, fyce o DodimwjnomwiW žíwote fwatíbo
YDáclama pomědíno geft, Fteraf byl měrným
fušebnjFem a náfledowmníFempřemilého fwébo
Pána a Bnjšžete WDáclama, tař že netolífo s
nim voffecKotežřé s odporné milé a rád podz

njřal, nýbrž » prmříti botowo byl, Čo bylo den
maličřé ponamržení tědh měcý, genž F žimotufo.LOdcďlamapmodjtipříjlufjelo,© DOffakše
gfau gefité giné případnofři, Ereré3 fe wlaftné
na Podimjna voftabugi, 9 widélo fe 34 fluffné,
aby w rádném rvypfénj tuto vedeny byly, a
[ufPawý čtenář ©tom voffem náležitě (pratoen
byl, gařš farobylé památřp o ném mypramugi.

Geden 5 neyftarffjh (pifowatclů geft Bri:
fťan, Fterýš wypfání životů fm. ODáclama
a Zidmily tyto měcy o Dodimjnomi fepfal, Ón
byl živo 34 těh Čafů, m Eterýdhž mwcerftwé pa“
mětí poziftamalo ffecFo to, co fe tebdá3 s Dež
oiwinem zběblo, a tudy gebo foědectvoj boz
dnoměrné geft, podlé Frerébož tento ŽiwotDodiwjnůmfpořádangeft.| Břifičantedym
frvé Eronyce taro mypramuge z

DI 2bý, D Dodi:
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PDodiwjnpoffel 3 rodu flaonébo Sled?

ticůvo aneb Šermenů Čejťýh, ac fe volaftné nez
voj, F>03 gfzu byli gebo rodiče, poněmadi taz
robylé památFy o g.bo předcýh nic nám nezaz

nechaly. Gebo ale znamenitý rod títo důPase
potmrivgj, že W froém mladičítmi obcormal s
mladým Bnjšetem LOdďdlavwem, a potom byl.

gebo FomornjEem , dgefito taForva bodnofi váz
mala fe den toliPo Zopotům aneb Scnianim.

Drámě m ten čas, Pdy3 mýrmobdaČefbý
a otec fro, WÚdcdlamaLOratiflaw poffal fpnácta
fového ODáclamvjeřa na Budeč na včení, Dos

dimin tařé fe tam vcíl, a tu gafošto (poluv:
čedlnícy 4 žácEovméfm'bo včítele pilně fyffivoffe

8 náfledowawfic, oba m lune gebo myhomaz
ní a pějtovvaníbyli, magjce ftegrat: pilnoft £
včení 9 frdce Fu pobošnofři naPřloněná: 6 3
sobo pofilo taFowépřátelfimi mezy nimi, šet
úfau byli, ta rfa, gednobofrdce a gedné mus
le., Wáďam milowma!lDodimjna daFož tomas
vyffe fvébo neypmilegffjbo, a Dodiwjn WDáclaz
va též, mážiro (obě bo mwyfocey ffetrně. 

Do něgařém čafu, dfs giš Dodiojn w
pmíénj powyvčen, 3 Budéc E fmým fe namráz
til, a bršy potom É vřadu semířé sprámwypříz
ffel. Dodivwijnpři foém saneprášdnénjm vřas
ou fobč daného na fmébo lafEamého (poluvčens
ce DDáclama, Pterýš gefitě na Budčife emičil,

předce nezapomenul, anobrž dedinau mage ©
to péčí, Fteťařby gemu 3 láfťy gebo mděčen

byl,



byl, 4 tu voděčnofi ta neb gdinaf proFasatímohl.| Dodiminmědčínepléne,jefpaniléa
melmí dobré Bnijátřo VDáclam fpoce dfř vzfi. db'iléboa lajFawého© a tudy nigen vítas
zoléně mwfrdcy fwém bo měl, als y čafto F něs
mu na Budcé dodčjmual,

Brsfa fimrt mýmody POrariflama, podaž
la Dodtmjnomi P toma fiťajtné priležitofti, že

co měl na frdcy, (fotem mobl to wyplniri,
Drahomíra pofimrti fmého manž: la POratiflaz
Yv4, neprámné fe wtřela čo říšení zemfFébo,
a tu na Bťeffany welmi vFrutná byla a nefnež(yredlná,| OpatrněgfjiamandřegíiČefřéDĎás
ní melice to mrzelo, anoy obecný© prode:
gj vřrutnoft měl gi,mo nenámifli, a gediné ná
rom ftál, «aby YDáclam, gaFifoli dofpeléhorocřunemá,vgalfezprámyzamíří.| Café
Dodřvwinpří té přilešítofti nemefifal tcbo wy7
bledámati, aby miloftnjí a přjicl gebo WDácz
law, podlé měle obreného lidu na fiolicy Štž
comwfřaupomýjjen byl,

"dyš zemané a fafii Ibn mešyfebau 0tom roFomali, tuf Dodiwjn mezy ně příffel,
počal Fním tařto mlymiti: „„CaPélipo taP olo;
bém 64 fnad mám těšťém vořování na neffé
Zobré| a vfjl:btilé Bejše ÚDéclama heposmefljz
tež Úařéi nad VDáclava giněbo F Fnišetzjiovjmybicodratimůžete?| Cobyzagiflénez
fnyfiněgffibo býti moblo, gaFo PFčybydom mwyz
bnurvffe fe vřeummojtem ZDrobomiříným (ami

D2 mi63ý
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stezy (ebau 6 vostršitoftmní fe mořili a semolo7
mali, $ čehošby oné přjčinu mšala, aby fe 3
nafřid voztršžitofijteffiia a vadowala? Y msnez
(ře zprámu žemě na nafjebo LOdclama wedlé
wmwéřuowfjem mladého, ale podlé ctnofti a

maudrofii diž dofpělého a flamonébo, 6 deg naoůftogenftwjFnišecýdofadte.— Biftéonto
rveliřé množítroj lidu fobě měřené dobře y fffa
ftné fpramomati, a radau maf laffamě řjditi
bude, medauce, je dobrotivofř otce foébo nafoběnefe.| Ylám54to,aniž“vyotompos
dybomwatínedtěgte, je pod gebo 3prarwomá=
ni EnjšetítvojČefřé ppevwnéné bude, a tat Bobz
dá ftátí bude až na měčné čaly.“

YOládyFomé 4 zemané Myffarffe tato Io
xva , včinilí tař, a OOáclama 34 Bnišže Čefřé a
Dána fmébo wybláfyli. Cu Podiwjn ryblým
ProPem na Budeč fe odebral, a prwnj tu raz
dofinau nominu WDáclamomi změftovoal,

VOaclaw tedy na ftolicy Pnjšetfivojdofedl,
a od tobo teFé čafu, milomwallipřed tjm Dodiz
wina mnobo/ napotom miloval bo mnobém
rojce, včině bo 54 fmébo Fomorniia, potom v34(mautagnauraddugegmywolil.| Dodiz
win paf gaFošto muj P„wffemu fbopný 4 důz
vtipný, negen vw fjsení zemfřém £Oáclawovwi
platné fušby činil, ale y debo kufromého3 ži7
obyt, fřálým0 něg péčománim, pilen byl,
Dro tuš tařé příčinu Dodimin nifdý ODácdlama
fe nefpuftil, voffudya we mffem rérným gebo

for47
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tovwavyffempozůftal, 3oláffre pař w pobojnoz
fří a oobročinnofři, nebo voffecKoto, co gen
KDáclamwodobrého činil a proFazowal, tař s
njis rád a milé mýřonámal,

Bdy3žWáclam 08 (mého bratra Boleflaž
»va na Fřeftné body do Boleflami pozwán byl,
a Boleffawo vmjnil tem geg 3 feta fFliditi,
neboť byl rád ČefFan semi fám vládl, Dodiz
wjn měl (prý) myffaumati, še Boleflawa E
taFowému mrsffémufEutfu nefflebetná pobanz
Fa Orabomira namlumila; nebo že w Prase (e
gim nezdálo pobodlno ten fEutcE myFonati, 9
zůftali na tom, aby YDáclarva do Boleflami 007fčali,ataťvfmetitimobli.© Dodimjn,mage
tobo giftaw zprámu , LDáďdamomi tam gjtisbraňtomal.| APoyžgegnemoblpřemluvsiti,
a 0d tobo naftámagicýho žimota nebespečenftoj
gadršetí, Dodimjn, ať tobo připuftiti nedtěl
Wáclamo , WOaclamwafe nefpuftil, anobrž prož
mázel bo až na to mjíto, Fdeš giš o gebo Dezs
brolj fe brálo, a auřlady naftrogili,

Dři samordomání fmébo dobrého Dána
a Rnjšete UOáclama, dtěl onovoffem gebo bráz
niti> a vofjař E fimé neyrvětfjj šalofti tobo pros“
méfti nýnj nemobl, mida dobře, že těm , Ftez
řjš fe na YVáclarva oboťili, a innobýjmi ránaztnízamordomali,fámodolstinemůže.| Dres
oce ale s neobrozeným dubem priffaupim E
tělu gebo mytmému, a 3 nebo vozal obraz Vifas
vyanfřý, Pterýš v febe mjwal LDáclamw, bp

00
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doruP-unevěřjethnepřiffel.© Tadto,nez
mage miffa ani bodíny vrěji.né, brsl fe 3 ed
do YTémecřézemě, neb po fmrti ODáclamomé
pobané od Drabomíry F tomu nagatj, rocliřé

vřrutenftvvj de onde promozomalí,
Y (řalof , že Drabomira powolala E (02

bě s Preby znamenitegffd těh, Eteťjfe obyz
čegům pobanfřých rřidršelí, a m tagné radě
6 vímí na tom 3ůft:la, aby mff:cFy Brřefťany
sPassli, a gib gařšťoi budau mocyfe zmocz
nili, Ču včinisa gejt vydráťe gednobo pobana
na B'efčany welmí vřrurného gméním Dalboge,
Frevýš gedný necy fmoolam F fobě do mého do7

tmurý. brářftého na ff-t fet lidu (fesbrogi, Faz
gal mýbig tí Domy Fřefťanffé, a mwnid mffež
cy Bčeffany mordomati,

Ču pobané s rybty myfFočimoffe, oFolé
nib domům počalivyb g:ti. Břefťanéto fťcz
Be (tráš vflyff-mwffe, na ně fe walné a nenadáz
le wyřizili, a bned gjb mordowati vřrutně
počali. 2 Fovš Fčiř tab vocliřý ffel m měftě,

tu fe bned m něm vofficbní obywatclé zbauříz
vffe, něbrečína pomoc Bř.ffanům a ginj pos
bavůn běž:li. Cu byl narýnFu taFomý nářeř
a mord, še Per. gařo něgařý potůčkowé 3
rynfu po vliceh teFla,

LT památlu tobo vPrutenftwj Čecdhowé
na té vybtě, Focš tobs čafu radní dům býz
roal, a až podn 6 fřará rybta flome, dalí tu
birou mymálomatí, gafož y zamordomání fm,

WDaclas
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$Oddlama wmBoleflami, a to malovění 34Orabnýchletnatérychtěfefpatřomwalo,| Dřed
něřoliFafylety, Fop3 ts rybru obnowomali,tytoftzvobylépamárřynasmartpřifily.| Diffe
Jesuita LOogtébCbanotftýmm (mýffarobýs
lofted o fmaté zemi Čefté, že dfau Čebomé,
dd4uc: po ffaromějtffém rynfu, 6 melifay vz
ctimoftja borliwoftj po tom mjfté Fráčeli, (oz
be připominagýce, 3e tu toliř Frwe Přefťanfřé
royiito bylo, Eterášto Prem bylo ono femeno
fitattného ivůftu Eřefťanfiwjm Čebáh, ana
ní nábošenítwj Přeftanftě bylo vofitipcno 4 vz
ETOVICNO.

Royž fe tal m Čechách dálo, Podimin
s3držomal fetagmo m řjíji ATémeďé, očeřámaz
ge pořogněgffib čafů, aby bezpečněgi moblfe
do Čed zafe nawrátiti, U Foyž fe mu miděž
lo, Šebý taPového vřeutenfimí 4 mordu Bre:
fčanům nebylomjce m Čebáh, do jeme Čefřé
gjrí vmjnil, Dři tom fmémnamrácenj midel
zde onde mjfta geffté © čerftmau Prvvj ffropez
ná, na Fterýdbš Břefťané pro nábošženítmwiFřez

ffanfté Frevo fwau cedili. Y želel toho voclice
Poyš pomyfřil, še woten čas, m němž taFowé
tnožítvvj fovýd wlafřenců pro dméno Gežiffoz
ro vřeutná muFapoftaupilo, 3 Čed. yficl,
6 fe Frýmal m cysyně,

Stau borlimofti podgatý Dodimjn, dmwas
tá do Doleflami, a tu, Fdež fo. DCáclaroza7
mordowán byl, fIze, vmjnil vé vorašdy mítitis

D0
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LYDtom mid] gednobo3 těh mražedlniřů, dez
muš tjřali Oftyrfa, Fteťj fm. OOáclamenemíz
lojtivoč zabili, a příťročim F němu, počal gesbobesbožnýffutefmumytevFati.— Oftyrfa
těl Dodimina vdopiti, on paf wyráh meč,
Oftyrfowi m prfa rasyl, čPa: „ša gefttmámzdaMřordéřidobréhoKnižete!//| YDidauce
to ginj fIušebnjcy Bnjžete Boleflamwa,že Ofiyrz
fo tu vřladně geft zamordomwán, vozPřiřli gfau
m:lifými blafy , pramice: „/Dodimwingeft ten,
an zprsníl ruau fwýh mwFrwi toboto.“/ |
Drice fe debo zmocniti, tu Dodivmjnryble do
lefa podlé ffogjcýbo vreřl a fe fEryl.

Ca $práma, Fop3 fe donefla Bnišete Bo3
leflawa, přilifjnau prdblimoftj fe rozlitimo,Faz
že žoldnéřům, aby bned ten les obfřaupili, a
naleznauce Dodivojna, na tom mjíté vfimrtili,

šolonéří včintvoffe tak, PDodimjna dali,
6 dařš byl Fasel Boleflam, na gednom dubu
na baušžmi 354brolo powěfýli, a zarodauffili,
Čo fe ftalo léta Dáně 942. Ha tom dubu sa
celý tři léta wifel, new3am na fmém těle 3a2dnéhoporuffení,| Drawojfe,žemuroftlila:
(y, nedbty, a na bradě faufy taP, aařož šíz
wérnu človoču roflau, a dramwjptácy že fe než
Ooteřli 34 ten čas těla gebo,

Do mínulýh třed letedh, wsamffe dobri
Břefčané tělo gebo 3 dubu tebo, pod ním de
zeme ged wlošili, Cu, prý, něgařá(rčtla

| běčez
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zacaíti fe (patřovala: což Fdyš fe můbec resí
b:afylo, lid ze wifed firan sýromáždim fe na
m'ifřo to, v weliřé poctiroofií měl brob gebo,
2l Fdy3 roje 4 Wie poměfť o tom fe vošmabaz

la, Boleflaw tagné fmýd neFrerýh flužebnjs
fůrmopomwolam, Pásal gim, úby to tělo myPoz
Pagicer a na wů3; mložíce, do Draby domwesli,
a tu na břbitomě podlé Faple fm. Wáclama

Kéte Dáně 1367, Fov3 flavoné paměti
Rrál Čefřý Barel IV., oftatFytel (vatýdh sbroz
mašdomwal, a na pofmatném mjfte gib oftťjz
bati Fázal, tařé tělo Dodimjnomo do Faple (ft.
YDáclamadáno bylo, fad to Brál Barel vos“

Fázal bledatí Famenj bareronébo, pramě, že
tim dce Faplu foo. VDáclama ozdobíti. Y nas
lezeno defě ped borami BrFonofiFými mnoho
weliFýda tmrdýh rozličnýchbareto Famenů,
a ti Iovosu Jafpifowé , 9 PásalL puléromati,
4 pěřné mwybladiti, a ftény též Fáply gim 07
zdobiti,

Dotom léta 1673 bofonámalo fe djlo a
malomwáénjfaply fo. ©Odclama, též p dlažení,
4 tu Pofti Dodimjnomy nalešený byly. Ý poz
ložili ge nedalePo brobu fm. VWDáclama, taR
eby tu fpolu fiaté Bnjšže y flušebnjE debe
pofogné odpočjmáli, .

—C —
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blaboflamené

M 1 L a Ď W,

fefiry SBoleffatmapobožného, a prtonj Aba«
tyffe Fláfitera fo. Gliřj na frás

fomifém Hrabě Pražffén,



G, deft bratrobigecBoleflawprrvnj, degš
Fronyřaři, vřrutným gménugi , 3 ponuřnuij
Drabomíry matFy fové salého fpádal; to safě
Wrse očtí (mé, geš dbwalitebně mybomwati arvyvčitídal,poněfudnapramil.© Dolflam
Bniže Čefté zůftawilpo foběda fynya dDĚ
dcery, a voffecďyčtyři Dal wydhomati cíng y
nábožně, —

Syn gebo Boleffaw II., Fterýj po něm na
Enjšetftvj dofedl„ pro fové tidé a cincfiné obe
comání nažmán byl Pobožným, Dcera paĚ
STrilada aneb YWilada, fiPoela fe crnofimi 4
léffau E Bobu y bližnímu royfoce v přiřladně,

34 panomání Boleflama pobožného mos
bli fe čafy m Čebád wffim prémem, Číafo
ftvaté gménowati, pončmadi Boleflem brí
borlimý mjvy Fřefťanfřérozmnožitel, otec fpš

rotPům, obránce mdow, fmutnýd, potěfferý,
Enešj přefpolníh milofiroý přigimac, Poftez

„lůvo a drámůvm pilný saFladarel, neb on fáns
19
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m Čechách Přefřanffému náboženífmi Omedet
Fofěelito poftamiti oul, ge všitřy 4 ginýni
porfebamí, Pteréž ře Pofislům náleži, doftas
tečné opatřim,

SYiilada bela defl neďen podlé rodu, da7
řoš 9 podléctnofij opramdoméá f.fira Boleflas

ma, Freráš dh s mládí dana gcft do Řeznaoo paanenffebo Fidfftera na. coičenjy a tan
mesy ními rrychománá gfauc, mýborným c.no7
ficm narmyřia. Eu ona tafovvý zábladyF: ffez
mu vmění také zalojila , še netoliPo celé Djímo
fo. vo pameti foé obzvláfinj 34homale, s
mudrčmí maudrofti Bošířé 3 Djfina fm. ro“
snlauroula , ale 9 tařé Fniby a $oomelyeotci

cýtřevoníh , býrofje m [stínfřém gasyFu dobře
zběbla, naČefio přeřiádala, gině fama fpifo:
wala, a wýsnltmnoft foau přednáff:la, tof
3: gegimu ofwjecnému vměnj celé měfto Řez
zenfřé , Fdc3 tobo čafu vmiční m nepovetfj pos
ooější bylo, melice fe Oiwilo,

DO témž Pláffreře oftala až do -(mrti otscefwébo.Boleflama.| Dot:mpařpřiffoffis
Řezna Do Prahy, Čechomé přigali gi 6 rat
nevvětfři poctioofij, gařošto Č.fffu s množ
býmmictnofimi o3dobensu, mnobým vnénjm
ofwjcenau, gfhuc y tařé naboženítrvj Fť,ftarz
ffčbo nadginé pilná, pořorná, 6 welmi přjs
omětimá,

Giž otecdegj Ioleflaw vminil mwPrase
"biffupfiwj založiti3 tobo ale na Dapeži oborž

Zctí
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Žeti nemobí , geliPož pro foůg fpadbaný mord.
nad fmým bratrem OUáclarocm nebyl naň lasfřamý.| Cožtedyondovéfiinemobl,otofe
fon gebo Boleflam pobošný ffaral a (našil,
aby bifEupfivojDrašíkézaiošil a vftanomil. Dros
ti tomi vvelmí byli Biffupowé Rezenfiti, aby

"m Prase Biffup vířanomwenbyl, nedrice tak *weliřézemě3mocyaruřaupujtiti,| JDrotož
P tomu niřeeraři fwolicí nedbtěli.

Boleflaw nevoěda fobě m tom potaditi,
o tom s feftrau (mat promlumil, zwlafitě paď
Foboby předce Wté vocliřéoul. žitc(ří o Říma

mel wmwyflati,aby při (ěslicy papíš,cé fčaftnětowytoedl,„Kluživ<blaGTřilada.| Droťfe
rosmeyfivě, „řobo 6 tjm pofelftrojm do Rimaoyflstimáš?| CaFélinemášdomnetéwis
vy, abychpo wůli té mff.co to na (:be wesz
tmauc, tobo včiiiti neměla? Yrámť dá tařťé
Oiležítau přjčínu, še fem vminila do Říma gjti.
Oočř mi tu měcDane! a gá fepoftarán, abyd
to -p Dapeše mygednala. “

Boleflam gfa 5 tobo mběčen, rychle lříť
na Dapcše wybotomil, a sancfi voffecFona foraw
feffvu <Třiladu, dum gj 08 febe plnomocenfioj,
Ta výborné Čefjfa, wsaroffi lift od fwébo
braiva Dolsflama, s něřrerýmipannámia ft;
Žebnjřy00 Řjimafe brala, aby to, čcboš fe vs
ga!8, v Dapeše wygednála, ša tobo čafu fes
ei na ftolicyPetrově Jan tobo aména XIII.
Števýšmage o tom3právu, žebý Viiada Bneše

na
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ne a fefira Rnjšete Boleflawa byla do Řjma
přiffla, © s nim mlurviti geft žádoftimá, vyz
dle Fázal gi před fcbe příméfti, -2í ru byvoffi
©d něho poctime přivojtana, mwlatinffém gas
zyřu žadoft (mau m tato fIoma přednejla :

„Kteyvůftogněgifi Otče m Rryftu !

„Biž 34 něřteré ftoletj přigmuti dfau Čes
domé do lůnu CýrEme Břefťanfté. 2 0d toz
bo tařé cafu vosmnošil fe počet věřjcýh na
tařowý způfob, šeť bez meliFébo podimení nes[senatopomyfliti.— Gefftě.zřjdamFteréž
semi nalezeno„Se „aby lid s tafomau borli:
moftj přigal včenj Gežiffowa, a gebo byl pos
tvovdils ta welifým Pre prolitjim, gaFofe
fřalo vo semi Čefřě. Čebomé poznavofie, že
naboženfiroj Preffanfčé neyvwěrfji bicž:nofti. Dos
dásý3 filedetného žimota a dobrýh mrawů
teb lidj Eteriš bo náficdugi, plozili mwfrdcy
fvém a vimjnili, drámy Daně gař oFrafdu 4
přípramau, tař p rady nábošženfimj PřefťanfFéz

bo ozdobití, nišffimi tařé yšífimi fřolicemi'
pčítelí, Eneší FřejťanfEého včení y napomínání,
iF! pro mušíé p ženfřé poblavj, Eterjšby fe
vměnj mavěrofti oddámali, fipirálim a přjž
bytřů pro dudé a přespolní flawenjm y gis
nými způfoby dobrotimofti a ffrčdrofti F nusz
ným doFasomatí, a náboženfivoj Fřefřanfřé zvoez
lebiti.

Uš podnes midětí fe může 9 sbledatí,
co čínj Čecbowé, a Fteraf fe o to (naší, abý

w



W pomolání fodém vpřjmní naleseníbyli, pří

přawdeffále trmali, a pro ní rvífecEaprotizroenftiwj tepělime fnáff:li, wjce fobé mášice
miloftnýh flibůvoDošřýh , nešli fteafflivýd
pobrůjeř pobanfřid 3 vejce pečugice o nebe 4
flému budaucýho měžnéhožžiwota, nešli o fvčé
y vřády, melmi wmněm rydhle ponjgcajcý.

S počátřu, Poyj tialičEo Bť.fřanů mw
Čebéh bylo, příffla zemé Čefřá pod zprávu
oubovmní Btffupa Reszenffébos nyni pa? Poyš
(: tostmnožude počet wěerjcýb, tařé má potťes
bj, aby pod domácý ouhotonj vorbní 3:rážrwaufiála.| LOffifní6námimesšugicýnárof
domé tmagjfmého wlafiního Biffupa, gen Čes
dorvé.ne, oniť dfau trařídeti otce voffed wez
Tich a pofluffnj fvnowé $ ctirelomé Zpofitol“fřéfřolice.| GfauťtaťétohohodníČžechomé,
aby mělifméhotlaffnjho,neptonsffihoomiho Daffýře : Fterýšby did Pněší foétil, ©
drámy Páně E flužbám Božim zťjdil,

Bratr můg, nýnj m Čebíh pařůďcý
mý moda Doleffaro, na mne, aeFožto ná než

bodnan tau flušcbnice, to vosnefř,aby gméz
nem 3.bo a wefff.cébo národu E fFibo Ecbě
eyřini čegseaffi Óríel poniženeu tůto židofé
předtošíla, eby s tobo welice potěfýn byl,
Foyby woPrase biffupftwj založ.no býti mohlo,
Geit. náin to wýborné wedomé, 3: peobošu.(Ě
tá neyvoiceo to pracuje, aby wmCýFxi
(mornoft a pořog vrmrsen byl, a prámé věenj

DU2 sP wjrý
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wjvy Preftanffé fe vozmabalo a zahotěmalo,
Aprotož dcufáme fcdcéněu fficFni, že fe pros?
bám naffjm ochotné y miloftimě náŘloniti ráčíš,

Druhá žádoft, Frerauž p tařé při této
prmní m ponjšencfti přednáfjjm, gecfi360:ff
má wlaftnj, prof:cy m neyblusffi pofeře, aby
mi powoleno bylo panenfřý Fláfirer r.bely fo,
Bonedyřta v fm. Bifj na brade Drešíťím 3as.
loži i. Wůg čed mwýmodaLOratiflam Fu pos
ctiwofti (fw.Girj drám tu poftawil; gá paf
magic to (maté předfermosetj, vmjnila fem tom
Danny zářona a řeboly fm. BencdyFra voefti,
YTebonic na totmto foětě nebude pro mne ftaft=
negfibo, gařo Foy3 vzřjm, že mé předfemice
ti ffčaftně (wébo cýle nabylo. B tomuffťafie

nému mwyrocdenjgá y bratr můg giš (me pos
třebná nadání 9 přídimi vftanomvili, tař aby
biffupftwj y Fláffrer na budaucý čafy wff) přjs
Pufinoftj mobl fe sabomati 4 zadršeti.

Ač tedy $ tato šddoft má miloftimébo04

tce na tobě taFé shledá, genš botovvj gfme55
tobo m wěčné památce tobě rwoččnými posů:
(tati, 4 fpolu tau naděgi (c těffiti, še (vat
Zioofitolfřá ftolice nás miluge gařo fmé dětí
wěrné, vdělugje nám tařé tobo práma, gchboš
oftatní audowé CýrPwe s mef:lým frdcem, 0%
plymagice tau blašenofij, pošjmagi.“

To Fvyž fe roffecEosrídilo, Dapež (mé
pomolenj F tomu rovdal, aby fe m Prase bis

fups
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sfupftwi saložilo, a Pláffret panenfřý v (fw.
Giří vířanowen byl, a mwffař6 tau mýmjníau,
aby fe mbiffupftwj Čeftém flušby Bošj podlé
obyčege Řimfřého a ne Slowanfiíbo, totiž výlatinffémgasykumyFonámaly,| Ficbofeobáz
mal Papeš, aby fnad fErze rosličnoft obyčinů
me3y wměřjcýmihepomffaly roztršřy, gafoš (c
prámwěmwten čas flalý 8 Reřy, Fictj pričrjíz
rofie fe obyčegů OSlowanftýh, od Ajmfřé Cýrz
Poe fe odrrbií,

A Poyž GYTiladadménem meffFerébo náz
rodu ČefFébo, magic tobo doFonalé plnomocens

ftvoj, wedlé vftanowenj papežířího rrffecfo to
sadowmatife samázala, Dapeš Fásal lift na poz
tvvršení Prašířého biffupftwj léta 797 roybos
temwiti, a přítom mwýmodítwj Čefté od práma
oudomníbo, Freréžměl Biffup Řezerfý, oz
fooobodil. Café hned Rnežnu YTfiladu na abs
b.tyšítvoj Fu Fléffreru fw. Bítj pofoetil, dam
gj gméno Fláfiterfčé Oarna, zákon a řebolua

fw. B:nedyřta 4 opatfřau berlu,

Cu naffe Čefjřa a nomá 2bbatyffe vosáz
tefii tebolu a odpufitěnj od Btce fmat.bo 9 pos
šebnání, gaFož pliftu 3 firany biffupftvoj Drašs
fťebo Břjšetí Bol flamomi 0d nébo přigavoffi,
do Č.h fe s fwými nawračowala, aš y S Weé
liřým vefiljm čo Draby přigela,

Boleflawo dárono feflrů (mřau vwrideti šáz

čáde, ©přídesdupm gař vflýfich, milí(c
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fe srábovosl 4 proti ni wyffel, 6 welifati poz
ctivoofti gi wit:ge , a ruce fobč dawffe, [pos

IudodomuPnjšecýhomefili.© Ču'onacow
Rimě widěla, toffecEo poťád demu mypramož

rvala, a potom taFé gemu lift od Popeše pozoala.| BoleflampfanjDapežomwopřečta,$
bned naridil, aby Poftel foo, DDjta E budaucýž
ma bifÉupftvj Pražířému náležel, Foftelpať
fo. Biřj poddán byl 265buteffi, Bněžně Vfra;
ryí fefiče Bole:fIawmowé, aby fobě při něm Fláz
ffter pansnfčý zalošila,

Vtesy tim pa fe pribodilo, že (c nedaž
řý muž nábošný a docela Břefťanký na biffups
ftvoj Rezenířé, gménem OColfšaný doftal. Čen
fe E tomu, aby fe práva, Fteré m zemí Čelťé
mwduhoménftwj měl, odí:řl, domlaumáním
Cýfaře Órty a mýmody Bamorfřého, BGinz
dřídha, 34 to pa demu Bnfše Doleflam něgas
ké dědiny m Čebád připomeděl,

Bel pař tobo čáfu m Čebéd pří owoře
Boleflamowé mnid něgalý, gménem Dětmar <
něřtečj prawj , 3ebyl Faplanem něžný foem:
my, manšelťy Boleflamomy, ač ginj tomis
btěgi, 3: příffcldo Draby na paut F brobům
(watýdh Wita:a /Wálswa. Ó tom Dermaz
rowife pjífe, še byl 2Šenedyřtýn3měfta Šas
fřebo, Děwin aneb VMagocburi, čečeného,
mužš Fráfné wýmlumnofti a welmi věcný, Tad:
to tařé gasyl SlowanfFý welmi dobře vměl,
tař že s Čedby gařo Paždý vozený Čed mluž

TWiiš
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mití mobl, Drotoj Řnýše Bolefla m deg fobě
obljbím a mnoho máživ, gebo pronjm Big
lupem Pražíťým včíníti vmjníl,

Y pomolal F fobé Boleflavo Eneši a 3dá
Fim, Danůvo a Orarffib země, (fnažnégib
sa fo žádage p napomjnage , aby tobo mýborz
nébomušc Dětmara 34 Biffupa přidali , coš
oni rádi vějnicipřiffibilí; 4 Fednobo dnesbrož
mmášždimífefc, grdnofmorně Dětmara sa Biz
fuva zmolili a meřegné wybláfyli, A ru ge

bez odtabům P Cýfaři Óttomi mypramili a
demu lift od Bnjšete, Pnešítmaa cilé obce
Čejšé poflali.

Cýfať j daFošto melifý milovonjE zdPong

Božiho, powolavoneFterýh Bnjšet a Danůw,
téžS Byfřupům, 9 nimi w radu wffl; a Co$z
mážím: to, „čehož Čechbowéžddagi, še deft voclz
zni váitcéné pro fpafeni lidfřé, aby [io mobl v
wjře. Fřeflanffé zadbomán býti , rychle Fázat
Avcybiffupu VYfobutffému, Fterýš tu pi mos
re cýfatffém byl, aby téhož DOetmara na bi:ftupftwipofwetil.| ČoFdy3fepodlevezřazu
CýfaromwowyFonalo, nomý Biffup Děríar
berlau paftýřítvoj:dudovwního obdařen gfa, 00
Čed fe namrátil.

Gat fe do blawnibo mefia PDraby dofřaf,
tu byl o welifau fiámau a poctimofij d0 Fos
ftela fo. YWOjtavmweden, a při oltáři téhožSmwatébopofažene| Bněši«wffecfen[iddass

: Ďorení,
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dovonj 4 fmětffé Danu Bobu 34 to deFomali,
rocliřými blafy zpjwagice, a ten celý den poz
olé (mého obyčege mefele foětice. 2 tal Čez
dom“ od tobo čalt měli mialtnibo Biféupa
Prerý ffař pod 2írcybiffupem 4Tfobutffým ftál.

GYiesytim Bněšna ETiilada, gařožto 2bz
batyff: VTT4ryenazwaná, Flájíter pri drámu
(o. Sifi, an byl Folegiálnj, a měl (méhodes
Pana s něPolifami Fnežmi, gaF byl saFladatel
LDOrariflamvítanomil, voyfiaměvffi, do nebo

ponny počeftné vmedla, Fterýdš 3 gednobo Plár
fitera, měfta Děmwjnřečeného, do Čeb powoslalaz© AtobylnepprvonegíjiFláfiterw
Čebid řeboly fmatého Denedyřta na bradě
Drašíťém, nebo po něrn teprm Fláffrer Bene:OyřtýnífýmBřemnomezaloženbyl.| APdyš
ZBněžnaUbbatyfj: Vlarya 34 něřoliE let Fláffrer

ten pobošné p přiPladně 3pramowmala; léta Da:
ně 994, dne 8bo Dnora měfýce fwaté m Dáz
nu vfsulá; potom pař mlošímife tělo gegj do
c:pnowé rare, © neypwětfjjmnábošeníhvjm
m Foftele (m. Giťj pocbowali, Bdej až podnes
© powčíti blabofIamené odpočjmé,

Do gegi fmrti týš fiaroný Pláfiter mnor
bým těšboftem y nefnážem oddán byl. Léta
TI42, Fdy3Ronrád, Bnjše na VIforawe, s
wogffem fmým Fu Praze přitábl, v fwofuvwo
mfjeďy fičelce, a Fózal zim obnimwýmíffipy ne
meějto ftřjleti. Ču deden nefiledbetnjř E Foftež
lu (o. Giřj ffřelil 4 geg zapálil. Cen Foftel

$
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$ mnobými Flenoty na zlaté a f: rpbřep celý Flá7
fit r sbořel. YDidauceto Gepriffly, 3: gid
Biaff.r v mffictní pribytFomé borj, 6 mweliřFým

nebi3pečnftvojm royffilyvoen 3 bradu Prašířé:
bo, aupěgice a brozně nařjFagjce, aš na gez
on0 mjito pod Detťjnem mrebem prifily, a tu
fe na zemi pofačily, ruřsu £ nebi posomibugice
a pomocy žddagjce. Ódiud wfřamfje mefily do
Foftela (m. Jjana Bčeitele na 2Alugesté, a tu
zůftaly a Danu Bobu vftamičně (: modlily, Doz
tom Plaffter v Foftel fm. Gířj VOladyfTam II.
(vým náPladem dal flavočti, 6 tam safe dep?
tifjřyvedl,

Bniše Čefřé Spitibném II. nemražívo na
Kiémce, rozFásal, aby fe mfficEni fTémcy men5zeměmyboftili.| „onedpomwybláffenjtobo
rozPazu wffed Spitibněvo d0 Foftela fo. Giřj,
Osl fobě pomolati Ubbatyffe LičmFyňFy, Ptez
ráž gemu před čafy vffiipné Oomlauwala, a
mida gi před febau, čeřl E nj: „„Giž ná ten“
to čas lépe náleži, aby Te Deum spjwáno by:
loy m 3wony swončno, še 2bbaryffe vocn 3
šemě wybnána bude, nešlipro pec, Fera
fem Fósal při Pláffieřepobočiti. 4 Ha to bes
meffFáníFósal gi ns mů3 wfaditi 4 na Bawcts
$řé lefý domesti, 4 tam foobodně puftiii, aby
fila, Bdež fe aj Poli ljbiti bude,

Waproti tomu Králové Čeffti Dřemyj!
Ottofar prvonj 9 drubý, mnobými milofimi
tomuto Pláffreru nářlennéni byli, smolafitěRa:

rel
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relIV., Pterýž vfřanomil, aby Abbatyff: v fo.
Gi?ji tařé (poslu Bněšna byla, a při Forunos
mání Čefřé Brálowny s Argbiffupem Drašz
ffým Forůnu gi na blamu wftemils, Čo dů7
ftogenftwj omorftým rozfašem léta 1791 pro“
filsm, bylo dáno rcpFněžně RaFaufté Vfacyí
Žinně,„ Pdyš týš Fiáfft.vsvuffen byl.

YOčas bauře Oufytfřé, Abbatyffe s fvýz
mi Dannami3 Fláfitera wymedena byla, vyved“
ffé ge do Fláfftera fm. 2nny, neb na ten Cas
d:dnař se mffed Flájfterům Drašířýh byly tu
geptifffy febnany. A Pdoyžta bauře přeftala, opět
d> fovéhoPláfftera fe nawrátily, a tu Brálové y
Dáni Čefiri s dobročinnofti fogu bobaré geg
nedali, Rudolf II. Fofřel (fm. Duba na fřaz
rém mefté 34 farní sdomibl, a předcfilébo práz
wa Abbatyffi propůgčil, aby ona tam $aráře
Dofesomala, éra 1642 ÚýfačomnaSPleonora
na fmůg wlaftní penj3 ten Fláffrer rosffičíti 4o:dobítiOsla,| UŽpotom34dnůmnaffjh,toz
tiš léta 1732, dne 20. bťcsna měfýce 3 rosz
Faxu Cýfaťe "Jozefa II. sruffen byl, Fdeš, mě“
mo XAbbaryfie, 25 geptiffeř, a 7. fefřer newez
lomanýh fe porjtalo.
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PIVA , dinaky Guntýř, narodilfc oFolo
léta 1150, m Duryncýdh, a byl fyn todem zna:
menirýh rodičů, Pteťj poffli 3 Emene lano:
brabar Durynfřýdh, 4 tudy byl on Frewnj příz
tel Vlém.cEébo Cýfaře fw. Gindřicha, gafož y
fv. Šitěpána Oberfřého Brále, Eterýš měl
Gify gebo přjbuznau 34 manšelFu.

LDintýč tedy nebyl Čeh rosený: nící
wfi:Finéně midělofe 34 Muffné y potřebné, aby
tuto E foatým Datronům Čeflým připočtěn
byl, a gaFoměř 34 wlafience tařé fe pomajoz
mal, gedno: že geft s fmým nábožným žimoz
tem, obýmage m Čebáb m (maté famotnofti,
emi Ceffan, tařčřa, pofwétil, Drubé: že
mýmodowi y národu Čeffému měrné flušby
řonal, a tjm febe bodna pčinil, abý gebo paz
mátřa p v Čebů m požebnání byla.

šatohočafutentýžrodwmweliřév (až
toně byl powěfří; m domě rodťčům gebo bylo

sofjebobognoft, magice bobatftwj v Poameli
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meliřá, a tuby mladý VDintýř wybowán byl

fiEwofině p rozmanité. Bdyž pomyrofil, měl
oFolo febe rodem omwffemznamenitý, ale příz
tom velice zheytilýh mladých Bonácřů, Kteřj,
magice s ním towaryšítmo, medli bo E žimož
tu rozpuftilému , činivofle mu rosťofiné Fratož
dÓmwjlebez přeftání, Čoť fe omffem ljbilo WDins
týřowi, ta že po nedlaubém čafu giš díš taz
Fomému proftopcffnému šimotu smyFati počjs
nal, a 3 těšťa bylby demu odmwyři, Foyby náz
blý prřjběb, Ererýš (c (tal s gednými gebo tož
matyffom, Fteréhoš ned mjeu milovocl, nepoz
dal mu přilešitofií, aby fe tobo poruffeného
tow.uryšftoa vyftéjbal, 4 ctnoftnégi žim byl,

Stalo fe, še ten atítý gcbo miláček a
(towmaryšvmínil gednu ffedbtičou rodu flowtfz

tného a bobatého 34 manželEu (obě vsýti,
LOfMREže giž byla dinému výtrjři vínanbená ,
nedala gebo žádofti mjíta nýbrž na Prátce od
byvofji aeg, řebladcdenFráte demu: aby fméz
bo firefti gindé pobledamal. © tau odpoměz
dj nedal fe, tař lehce odbýti, a gfa giš pod“
dán fwým náružimofiem, 0d fmého voujtiti
nebtel. 2 Poyžwidel, že tu fwébo cýle niz
Brera dogfti nemůže, w3al před febe, še gi
3 čomu otcomfřéhomocý vnefe,

Čen rytjť a ženid té fledbticny, dfa ©
tom voffjem(pramen , při gedné boftinč, FO.ž
byl LOintýř taťé s tjm samilovvaným fmým toz

vvavýfen p:(fivému (ořormi ture neffledetnoféw67
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weředně mu předbodiíl, a tu oba pělně 347
slivoffe fe proti febé , počali banebnýmifi: Wynafe(ápaii.— Rvijínem.fffage,tábne:mé
s pofimy, fořa focébo meécm proteřl, a on
padna na zemí, bt3y čuba mypuflil, -Čo mis
oa LYintýř, sblednul gaťo mtvý, afa 3 tobo
broznébo oimwadlana myfli welmi sdefi:n.

©Óaté dwjle nemelvtěffené bodiny inz
týř , a s0álo fe mu, gaFoby vítamičně telo Er7
wawé fwébo nepmilegff.bo towaryffe měl předočima.© Boyřeliff:loFolo-gcbohrobu,mšdy
gaFeufy bruzau podgatý, pomyffil : (nad bude
tařowé y má odplata, nezměnimli sáby mraz
zvůvofvých. CaFfomémyfilenfy promázely bo
Famřoli fecbráril, nemagežádnévtěffené bwfs
le, třebas fe byl.dál gař tel pomwyrazyti.

Gde tedy $ domu otcomjřého pryc, č
bere fe ceffau do Frade SranFfřého, made 34 to
9 fardě, že afpoft m té Fraginé-téb brosníh
myfflineP fe zprofftj. Cu příffel P Béfferu Žil:
tubenffému, Foc3fm, Getbard opatem byl, ©

gcbojtojn 4dobročinnofti mwfjudyIdÉdobre mluwili, 2 še fe giš en nabýlil a poz
calo fe tmití a F temu nebylo ru mjita, Focš:
by Wirt,r přenocoval, Gdedo Fláfitta, 4
žádá opata aby popřál mu sdc přikž ní. Óz

pat včínií teř 3 potom poť mwabl;sí naň, 8
wída oblič:s a.bo gaFovsrápený, teBl: „Dřie
tel l twůg ooblíčeg wyzvasuge nepoř,gnoft
twébo focdomj. Cogfy včinil? Bojdý, actk:A
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deft dobréhoa pořogného fočdomi, geft v
tařé Oobré a pořogné myfli, a. to půfobj wesfelýobličeg.| Rmaurilítebenegařátěšťoft,
netaď gobo předemnau ; nýbej řeFní mí a wyz
zney fe vpřimné, daufám Boba, žef tmá duz
fje vsdramena bude“

VDintýř po ted flowjd ftál gařo brož
item otmráčený; potom pa pomyffil, Že ten
opat mufý býti muž foatý, demuš zdevvený
gfau těžťojřimého fmédomj. Y wgewil mu
mffecEo, což gebo froedomi obtéžomalo, a tu
profý geď , aby bo m tom fmutném (lamu nežopasufftel.| Opatradilmu,abytumFláfftez
re 34 něgaFý čas oftal, ajby mu fpomošcno
bylo; OĎintýť pal vpoflebl opatá, čině mffez
o, cožPolibyl gemu opat rozFásal,

Do nedlaubém čafu znamenal opat, še
Úintýť mefelegff p poFognegifj gelt myfli, 6
tu +4 dobré vfuudil, aby VDintýř, Fam gjtívninil,Odleceftaufebral,| AleODintýí3
Flaffteva.pryč gjti nedtěl, žádade opata, aby
bo 34 frébo fyna přigal, že botom geft podlé
zářona e řeboly (fo. Benedyřra zde živu býti,
Opat odpjval tomu, dobře meda, že W Cozs
inanitofti mychomaný DDintýť ofitému žiwotu
mnifffému fotwa zvyfne. On pař vftawičně
na foým tel, profe opata m neyrvěrffj pořosfe,abybodofwatéfebolypřigal.| Opat
neyprwé vozlicnými spůjoby geg sPuffomal 4

pros
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probowal; a Poyš bo mwničemí lenřvého ani
tefřliwméboneshledal, do řuboly přigal,

Bovš fe ta 3práma donefla do Durynfa,
že deft YOintýř mníbem w Pláffteře 2ltabenž
fřém, tu přátele nemefffawfje, rydle gdaw
do Hláfitera, a přiff.offe tam, gediné o to vz
fylomeli, aby ODintýřzanedbat reboly, 4 vráz
til fe do domu braběcýho. 2 nemobaucege
na to namlumiti, obrátili fe E Gotbardowi
opetu, cby bez odtabům LOintýče 3 Fláfiterapropuftil.| OpatpowolalFfoběLOimýře,4
voclj mu, aby můli fvýdh přátelů. myplnil, asafedomůSnímifewrátil,| Žíníopat,ani
přátelé nemobli geg F tomu pobnauti. |, ©á$
(em, odpomwědělmým přátelům, tu wolil vo
Nušbě Boží (můg jimot ffončiti, a což (wěrs
geft, nenávidět,

PDintýř tedy s mnidbyp, Freřjs (mate4
přiřladné to živi byli, wmfpolečnofti přebýz
wwage, gib we wfjem bcodliwé náficdoómal, mas
ge 34 to, je život přjný, aiFoli s počá:Fw
irpřý, mffařobyčegemw libý fe obrátj.
gařož vosFoffe tělefné gaFýme trápením fřros
<owal, tai můlí foau přiFázanýmiBošíť: man;
Orofti mwyvcim, nárižímojtem myfli odporoz
mal.. Bodjmal fForo mšdycy přes celau noc,
a pořamradš fmétlo denní trmalo, mačlítí fe
nepřejtámal; pařli Foy fpáti chtěl , tebdy na
malé vobošce fe položil, negcdnau tařé bolé
šeme mjíto lůže požjmal. A ačřoli s pomocý

tař
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tab meliřýh ctnoftj čáfiPyBožířého předsměsož

mání a čuba preřocEcbo byl dofabl, a wffal

dnámofti oěcý budaucýh m počtu ctnoftj nezpořladal,

Bvál Oberffý (fo. Sftépán, madďeotottt
3práwu, Fterařby gebo přítel LDintýť vocdl
Život ctnofiný a přiřrý, požádal Gotharda 07
pata, aby VDinrýfe Fe omoru,gebo wypramil,
nebo vmjnil týš fwatý Král pomocý gebo [idfoůgmpravmémnábošeníimivrvrdíti.| Óz
pat tedy natjdil demu, aby fe do Ober o8ces
bral. WDintýř podlé zámasFu poflufinofti tož
tmu nařjsení mu'yl. fe podati. Cam Fdy3 příz
ffel, 'tu bned mým. obyčegem a dobrými pos
vvabami národ ten počal F mírnofti a F náboš
noftí mzbusomati, a mremy gegih pramidlem
Eřefčanftwjnapramiti, YTeš:nátod ten rozp
ftilý „nevofijmagic ení nedbagie na gebo napož
mjnáni, žerty febě 3 nebo činil 4 nesbcdnofé
(mau wcřigně na fobě pronáffel,

Stalo fe gedenPráte, še gfa on pří Fráz
lorfřé bofřiné, množíimi pofrmu tu vsrel,
Prerýdhš pošmanj bofté netař pro zadbemání
foébo žímobyti, geo radegí na zFázufmbo
gdravj a oplslojtt gfeu pošjmwali. YŮin:ýř roj“
borlil fe nad tim neflufiným a fifodrým zdraz
mi poPrmi pošjwání, napomjnage gidb, Ftes
raFby sfiridmojti pro zabomání fwébo zhra:
vf těd Osrůpožímatí měří, oni pa?fobť 3 toz
bo napomeausj fin; včínilí, Ču LOintýr po:

žebnal
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žebnal fwatým Přjšemdednu mjfu, na Fteréš
byl podlé tebdcyffiho obyčeje pám fiFtvoftně B

„gidlu připramený, a vas pá měl (prý) w
tu dwjli ze ftolupryc ryletéti, 4 to £ nemazlémuwffedbpřifcdjcýhvftraffenj.| Ódtoho
tařé cafu, daaf fe to fřalo, neoftal vjce pří
FrálowfBém Ormoře, nýbrž opět do fiého Fláz
fitera fe odebral,

LO Frátřémčafu , dyctě on pó tuffjm
Žiotu Fláffterním, wyffarěl s pomolením
fwébo opata nedaleřo od Ulrabenft bo Pláfitez
ra giný Fláfiter, vítanomwimtu přiíněgff;bo žíz
mota mnifýfého pominnofti, Eierýšto 'Eláffter
fo. Bunegunda mánšelřa Cýfeťe Gindřibafoatéhobohaténadala„yzaopatřili,| Bacez
lýb fedm let byl on tébož Háfftera opatem,
a mniffi, Pteťj pod gebo zprámau tu obýmali,
medlí žimotfroatý 4 velmi přjFrý, mnobépřie
tom tařé myvčomvavffe, 4 ctnoft s vměnjm
maudrofti fpolčowavffe. 2 Poyš tu sáFlsdy
froatého obcowánj 9 wffebo rádu Freffanffébo
galožil 4 vtmwrdil, vrdbní zprávu neypbodněge
ffimu 3 bratřj (výb fweřil, a roslavčim (e 6
nimi, na pauffř odeffcl,

fTeyprmé mywolil fobe paufif m blubo:
Fém lefe, aenš leší inesy Baworftém 4 žemí
Čeffau, aflowe Les Čeftý; tu ale nedlaubo
pobym , obrátil (č dále do Čeby a wedl m
lefe Březnif.čečeném žímot pauftenjcďý 34 27

let. Aynj tomu mjftu Dobrá OBodařjřagj,
ZDÍ 2bý, $ " Ros;
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Rosnefla fe po nedlaubém čafu povvefř©
nábojném a tepřém žimotě tobo pauftenjfa po
semi Čefté, aš y Bnigdite Óldřida dofila, Ftea
výš, dtěge fe 0; tom přefwědčití, ofobně bo
navff:imil. Oldřid Wwidamuže podlé zevwníz
tťnibo vžezťenj welebnébo, pro welifau a
fMuronau"poweftctnoftj gebo 6 ním msnámoft

y přátelftvvj wffel, a tal olaubo bo £ tomu
měl, až byl flibil, Že na negařý Cas P Fnjšež
cýmu -Omoru odtud fe odebeťe,

Drámwěm ten čas, Poyž oauftenjE LDinz
týř mwDreze v Bnižete ÓOldřida fe zdržoval,
OlořiĎowi 3 Boženy (yn Břetiflam fe natos
díl, a tu LDintýr pří Frtu tobo Ojtěte Fmos

trem byl. Ó tonr.djsětí mnobo dobrého Olz
ořidowi předpomjdal, zwláfiré o gebo vdatz
nýd ffurcýd 3 doložil p to: Že Ořjme neodes
dode3 foěta toho, doFud fe florva tato náležíz
té nevwyplnégj. Ču Faždý 34 melifau'mec drž
žel mwidetibo přítomného, flyffeti mluwjcýbo,

a Činiti to„cojby rosEázal; proto3š tařé vminil
Oldřid pří foém dmwořegeg dowati. Dins
týť nepřígal té milofti, nýbrž chtěl radegi býz
ti neznámým, 4 ná paujjtí fe vPrýmati.

-Brzy potom vmřel opat FlafiteraBřevoz
ňoroffého, nynj fe čjřa v (m. Vlfarfyty. A

tu Bratří swolivfje LDintýře 3a (mého opata,
rychle proň ofljřa ! „Sař3 tebdáž obyčeg býmal,
poflali. WTebomůži melební a nábošní 3 obles

du ponjšenojti Přefťanfčé , Fopfoli fe „defňavam
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fam brali, na oflícy ancb ofljfu gesdjealí,
YVintýť fedna na ofijfa do Cečenho Fláffr.ra fe
pbiral. Dřígeda pař na boru ffalnatau a na
mjfta přjirá , ofljE na. fEále gaFo na cefté baz
bnaté počal fe boťíti, nemoba fe bnauti 5 mjz
(ta. 3 tobo tedy neobyčegného príbebu posnal
OOintýř, že není m tom můle Božj, aby náoůftognoftopatfřrvj,povýffenbyl.| LOrátilfe
tedy opět. nazpět do (mé gefbpné, a zanechaw
té oůffognofii, to (maré famotnofti Iaužil Dobu,

Wiesy tim čafemBřetiflaw po fmrti otce
fočbo Oldřidha na Fnjšecý ftolicy fedna , tařé
OOintýře fobé mnabo mášil, 9 Eněmu čafios

Frát na tu paufff „gezdjmal. Royj pařCýfař
Gindřib v Domažlic porášřu 08 Čebůmw064
lifau trpel, tu paufřenjEWintýť tařé přjtož
men byl, a fem y tam gegdil. Ču byla taFos
wé vřrutné bitma, je 00 rána až do weécrétemala." CůbylwěliFýtřefEot0dmcčůw,6
geffté vočtffi od železných čeFanů, Fterými3 Čez
dowé fylné-na ffémecďausbrog bili, fiau (taz
tečnoft vřasugjce. Ytáš FronýnFáť Rosmas pýz
fe, še tu neféjílný počet znamenitý £Témez
Fýd brabat, Dánům a Byrjčůmozabpnul, 6
že Hiémcy niřdý před tjm takómé porájžťy,147
Fo tenřráte, netepělí.

Co veliké wjtěsítvvj,ftalofe 3a panomáz
ní Bnýšete Čefšého Btetiffava, nebo Cýfoť
Binoťih toho gména drubý MBřerijlavoa,drnž

fegeborosfazuSPS frotiti diél, vrábína



„na něg, ale: tom tažení w lefýh xětífi djl
fwého lidu znamenitého ztratil. Minobo tařé
LTémcůw těh lefýh zablaudilo, to že cefty,
Fudyby fe do Bawor deffalí, neweděli, až gím

pauftenjf YDintýťcefiu přázal, 4 gid tudy 08zagetj výránil,

Gcdnobo dne vflyff:w BretifTavo, že
LOintrýř těžce nemocen gift, 9 bral fc E nému
s Biffupcm Sfebjřem , čebož wž3dyfebau mj
mal. vstem ffediméhofřarce, an na Ďatťí
ném loži tu odpočjvá, 4giš toelmi mocl geft,
požádal bo, aby fe s nim -Fe Omorti gebo des

bral, že deď wff:mřpotřebamiopatřiti dce.

DDintýřtaFto emu odpomeděl, rPa : „Šynu
anůg ! gišfe ffonání šímota fnébopřiblišuge

ůb mat modlitbu myflyffel, že mne 3 tobo:
to (měta nepomolal, až fe wffeďo fialo, gařfempředpomedělotcytmému.| Vynjtvefelvz
mru, nebo toidjm Kujie 8 welifau ffámau foz
runomaného.““

„Beftliše, Čeřl dále, (y pro mne a 3
lafřy ře mně fem přiffel, profým, neodepří
mně tobo, $a6 tebe žádati budu: abys totišto
láffteru Břemňowfřému dobře činil, 4 gebo
něčím poteffil, neb tam má tělo mé odpočjmuz
ti, a ta y na mne 9 na tebe a potomřy twéfoými.modlitbamipamatómatíbudau.| Čebe
paf otče welebný; (obrátim fe E Biffupomi, )
žádám ponjšené , abys bez mefiEánj vdělil mé

(ro.
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(m. požehnán, 4 opatřil 6 foárofimi vinjcaz
gjcýd na ceftu ročénofti. “

„— Biffup rydle ta včínil, a tu po malé
dwili YDintýř,v „přítomnofři dei fovaté
šímot fvůg čoFonal. Piffe Balbín, še fe
ta.fimrt ftala dne 8. Rjgna- „měfýce1045. Z
taf mff:cEofe myplnilo, gaFš byl týš muž froaz

tý o Bnjšetí BřetifIawowi předporojdal, Dřez
tiflat tedy tělo gebo na mus „pološíti„6 ně
Břemňow dowefli roskázal, Foej on aj do
OnefinjboOnew drámu Dáné '0dpočjmá,

Biž výt: řečeno bylo, že OOintýř.při
Frtu Břeriflamorvi Finotvem byl, a gebo fobě

welice wméšil, a tařé bo zacafjténavfftémorogÍ,
2by tedy Břetiflato žádoft Wintýromu vypl“
nil, bned dO:fátýdrn po gebo finrti tomu Fláz
fu BievrňomfFému wffeliBévočfnice, dĚdINY
dauPy, potcFy„ 8 lidi robotní darowál, neb
tobo nábožného pzujteniřa welice miloval. vWD

VTierame tařé negařé mjito Rayberd řečené G4
tvbem a clem na mofté, v féwifim, coš F toz
mu přiíluffelo, témuš FiafitiruOaromal; taz
Ré rosFásšal, aby fe m dočteném Raybardč Foz
tel y Fláfiter ftarvel, Ercrýš tařé na GTforawě
neviřarífi gefi,

YO třináctém fřoletý PDintýř 34 Blabož
faweného wybláffenbyl, při gcb.užto hrobě,
piffe náš Dagcf,mnosý fe čálí dimomé, a tu

na památřug.bo.flawný broboronjPo "vob
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brobgebopoftamili.© BoyžknyněgíjjFláffret
Břewňomířý znoma fiavoe!, Fomen ten,- ©
němž fe 34 Olaubý čas nic neměděelo, nalezen
byl, ale- tělo io. WWintýře, gaPštoli (c wffjpilnoftjfebledalo,halesenonebylo.| Ytebo.m
Čas bufytfřébaure, Poyš ten Fláffterujyté,
pomordugice ro mém. réMmiČŮmnichy vffecďy,
(pálili a m rům obrátili, mniffi tělo debo před
tj eufromi 3 Poficla mezimauce, něřamgis
nám polojií, aby m pobanění nepřifflo, a 00
tobo rařé čafu vojce E nalezený- nenj. Ócft

Čerý) jtavobylá propomjdřa:: - Čenfráte země
Čefťá welmí ffčafiná a požebnaná bude, Fdyž
tělo fo. pauftenjEa ODintýře na gemo mygde,

- D čas toho mybláffenj na tom mjftě,
Pocj LODinrýřna pauffti obýmal, dobri Běcffaz.
né Faplu 4 fftátuí toliřo ze dťema poftamilí,
Do čafeale, oFolo 14bo ftoletj, Čefiý Dán,
Čeyřa 3 Olbramomwic, gařošto Oršitel mjfta

tobo, Paplu tu rosífiťil a fitótuí fw. LDintýte
3 bamene d0 nj polřamil, ©DĎramé ruce dršj

Fnibu Oteořenav, a mwlevé bůl pauftenjcEu
6 timto nápífem : S. Gunthere orá pro —
Smatý DDintýři orodůg 34 — Hlepobybně,
še fe to.proto ftalo, aby ta ofoba, 34 Pterauš
má orodowati, foého giména F tomu přidala,

Ala to mjíto 3daleřa nstrošítnvjlidj, gac
o 3 Čeb, Bawor, Pfalcu a Dafamywrauz
cně fe.sbromáždjwámalo, dednař aby. té dobré

twody, Boežpotom ý lázněbyly, všjmali,.peona
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onak aby Bobu pod msýmanimfw. PDintýče
ojřy w3ddmaliz neymjce pař tu nědeli po fmátz

cýh fwato duffnjdb, na Fterauš památřa téhož
fv. pauftenjPa DDintýče fe fIawila,

4. ka ,
Kéta 1675. Dan Yfarimilián BraFooftý

prabě 3 Bolowratu, držitel toho mjíta, tu
Faplu y lasné vocimi zwelebil, zrníjím nep:

prwé fřaré flavoenj; Poci (c bofté do lázně
shromašdomali,

Zéta psí 1751 nábladem všimatelé tobo
mjfta (mobodného Dána 3 Ďilancy, a paní
Plconory , rozené Rněšny 3 Vtansfildu, 3 té“
Fple flavoný Foftel včinén byl, pří Peerémš9
Pněze vfřanovili. Dry potom týž řofiil 34

$arnj sdwišen byl,

Tato moda, aneb tařČečená soramoftu;
dnice, tuto má wlaftnofř, že neyčiftTj acft mw
celý Čecdád,t tař že, Foy3feprocesuge, než
suftámá tu žádné necítofti, 4 řteřj di pidi,
gařéfy lebFofřivo těle pocýtudj, a dobře fe myz

„nadázedí,

DD tom ořoli geft wlaftní zářlad Fráfnés

bo ČefřéhoFrifffálu, a v vdolih y potccýh
nalžá fevodní topas, onydl, 4 gdinýd vozličí
nýd Famenj. Bráfa tébož Přifffálu byla přjz
číinau, že fe wůbec Oomníwalo, šeby tu dyaz

mánt
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mant fe lómal, A fřužečně tento Přifitát
mnobém geft tvordff] a čífiěgfji nad giné dras
bé Fameny3 a to odtud podázetí nrůše, že

"gotišto na rudnjm filibu s0fazengeft, Eterýšto
špůfob taPomého Foru vočtffjm djlem na hoz
řád m semi Čejté fe nadbázý,
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3. panowánj Bnjšete ČefřéhoOldřichabyl
($námenitý rod %RytjrůBergřlomířýh, mage
w firitu fewémbjlé lílium m čerweném poli, 6
pro fwé reforoftmj dobyl fobe gména flamnébo
$ poctimébo.

© tobo tař flavoného rytjrfřého rodu pos
ffel Ofebjř, a narodil (c Fu Foncy Ddefatébo,
aneb gedenáctébo ftoletj, a bned 3 mládi pří
owoře Fnižetcým mychomán byl. LOždycy mels
mi odotné a rydlé, FdeFolife tomu přjlešitoft
nabodila, Bnjšetí fIaušil, tal že m tóm mffes
ďy giné dmwořanypřevýfformal, a tudy fobě
láftu a- přjseň Dána fowébozýffal, Čo byla
tařépřjejna, že Rnjše Óldřih dal bo w res“
ličném vměnj cvičit, a gaFby přiflufi:lo ná
taPomébo Rytjře, v obyčegjedhryrjiftého cwi:
Cenj Wyvéiti,.

Sfebjť we voffemtom vměnj 4 cvičenj
welini nadginé profpjwal, ta še Rrjše Ólzdřidnemálonadtjmfezradomal.| Gebo007
bré frdce, a tařiřa, přívosená dobrota m fEus

tcýd
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scýh (výb welmi znamenitého bo včinila, gfe
on taFomé lidffé čiredlnofti, žedudým a nu;
sným pomajatí, ža fwau nepmětíjí powinnofi
powašžomal, ačy tařé melifomyfTnoft a ftálofi
m fvém předfcrozetjbyly znamenj gebo dua
voclíříbo a voybořnýmí ctnoftini 0d5dobenébo,

3 prwřu fe myflilo, Žefe oddd E vřadům
fvoetiPým, poněwadi byl muž wtipu bijiečbo a
vorbovnépojtamy, a.g.£ ro rytjíjtém ffermjíz
oj, tař p m mffeliPercémvmění myfoce sběbz
lý -a ta poweft můbec ffla o něm, še on néz
Fdy pod praporcem wog-nffým snameniteflušzbyFonatibudegaFogebo.předřomé.| Šatim
ale sa nic Fládl on flámu fměta tohoto,- Érez
véš lidé s neyvětffim vfplomániím mybledáma:

új, „nýbtš uáage moc y pomoc ducha Božího,
F Bobu mffih mecý Ormoťiteli mždyďy očí
foýh posovibowal, a modlitbami a žádofti:rýmiprosbamictjríbonepřeftávoal.© 2íbypa
rěrfji doFonalofti Freffanfřé nabyl, odťeřlfe
teff: bodnofří foverfýřé, a:ffel do Bláfitera, pří:
dawwzářona a seholy fo. BenedyFta, a tu dd
no mu bylo gméno, gali obyčeg Pláfitevní
peft, Semérug,

v tom froatém pomolánj wmedlžimot

přířladný, a $ neyvočtffj pilnoftj a (našnofti
sen o dogiti toho, což opramdowe dobré geff
přemeyfjlovoal, ta je pro fmé obzwláfitný
tnofti. Bajše Oldříd |"ge 34 (mébo Faplans

molil, a tu byl flužebBožjh velmí Pett4
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Síta 1030. dne 30bo ledna měfýce vž

mrel YOysa,patý BifFup Drašíťý, gebožlidé
dudj melmi pleFalí, neb on wmidyďy na Fašz
dý Odenp febe na stromě 40 Óudýh měl, 4

mwegdamesy ně, činil gim pošebnání, a aim
fám toefilé pořrmů a nápodé fivau mwlaftnjruz
Fau podámal. Ču bnd wolen byl na biffup“
ftvoj-DražítéSemérus, gemušČfebowé 497
Fem foým mšdy rjFali Sjebiť. B té bodnofti
poňobli mu g.bo,rocliFé ctnofti, pro Fteréš
Bnišetí p wffcm dmoťanůmfe welmi zaljbik
Bniže Ólořich začafté gaPo fowému Faplanotví

sEjFámal: „YTWilýOfebjri! právojm tobě, še
gfý pro fwau poctimofř boden bifFupfivoj.““

Břetiflam, Fopš po fimetiotce fmébo Dls
dťidha mefegné 34 Bnjše Čefté wyblafi: n byl,
mělvotaPomé poctimoftií a wážnofti Biffupa,
gařo gebo otec, LDpdgelléFam 7 tu tuřé snimbylSfebjť.| LOzallicopředfebe7tutas
ré pritom byl Sfebif. Slowem: Bifťup Ófe:

„dj byl gebo rádcem, pomocojřem , ftálým v
wočrnýmcefly towaryffem,

Sedě tedy na fiolicy: Pnišetftwoj foočbo
Břetiflam bezpečné, na Dolářy tábnavti vmj:nil,abyfenadnimipemílil.— ©clifožčeda
gebo BolcflarmwaIII. podmodné cflepili, Praby
feIftimě zmocnili, Čecby'sá dvě léta náramně
fušovoali a Vlforawu 00 EnyšerftwwjČefřého od:-cysyli,| DoradimfetedysDániČefřými,na
tom zůftal, aby 00 Polífa ropád včinil.. A

Boyš
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Pov3 vveliřý počet lidu wálečného na vrčítém
mjítě fe sbromášdil, Bnjše bnuw fe 3 Čeb,
a mešína febau Biffupa Sfebjře, vpřjmo do
Polířa táhl. Cu negináč neš gařo přenávae
mná baužřa wffecEo, co fe na odpor poftamilo,

přemobl, a P auteFu přinutil, ameft, Frorsý
4 mefnic, Fteré gemu bránily, obněm 4 želez
zem dobyl, a gaFo z Foťen myryrátil,

Dotom bnuli fe řebowé P měftu, Prevéž
foněsdoflóroe , a počali bo dobýmati, a hned
na drubý drn fe bo zmocnili, Baf do mějia
weffli, a o tóm vflyffcli-, že tu w blavonjm.
Foftele tělo foo YOogtéca lež] , žádné giné Foz
rijtí foběnešádali , tolifo vofjicEníFřičelí 3
„„Dodinc a mezmeme tělo fm. Biffupa niaffebo.““

Sfebjí Biffup fyife běmsotlidu , 4 znamenato
gid mffetečnoft; žádal did, 'aby fe vpořogili,
a že tařomým bímotem a pedlírofti nemá
rosato býti tělo fomaté, genš gcft Božíťýh mos
cý plné, „„Bógim fe welice, řeřlgim Biffop,
šebydhom byli (Erie to přjíně třeflani, Foybyž
bom fe o něco taFomébo poFufyli, Protoš vz
čiňte dťjwe potání 3 bříbůmw (mýb, 34 tři
dni fe poffte, a wífeb obamnoftife odpowes:
te, a Dánu Dobu; še did wice pádati než
budete, frdečné přiflibre,““.

Zidu paŤ tomuČefřému zdála fe ta čeč
Biffupowa gafo pofměfiná, zacpamífe vífi,

Příčeli 3 4 mwbebffedo. Foftela oltáře meliřébo ,
pod Frerýmš bylo tělo fw. DDogréda, lámatí

počas
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počali.| Čubnedfirabem-negařýmporažení
a omámení gfauce, na zemi padli, a Btffupa,
abý gim puft vložil,1.4 36 ně fe Dánu Boba
modlil, žádali,

Ďiž m životě fw. PDogtěha teceno byz
[o, Preraž Čechomé podlé nařjšenj Biffupowa
34 tťí dni porád fe poftili a modlili, flibugice
Že tj podlé řádu a vířanowenj ČýrFmwe Přez
ffanfřé do manjelffooa-vftupowati, dne nedele
nibo 4 fvátečního 0d práce fe 30ržomati, te7
la mrtvá na pofroatnýh mjfted pohowámatí,amffedpobanftýchobyčegůfeodrjcy.| Bdyš
fe tař fřalo, tu Bnjše a BifPup telo fw, WDog7
teba 3 brobu, gařož 9 Radima prmnjho Žíts
cybifřupa fOnězenfřého-a wlafiníbo bratra fro,
LDogtécha wyzdwjbli , 4 8 poctimofti na wez
sy pološžimffe, % Čeb febau odmesli,

Dolácy:-ryble pofly fvé do Říma F Daz
peši, aE CýfačíGindřichověIII, eypramili,
a n Čedy žalowali, žesid Foftelyproti řáz
ou a právo Fřefčanffému náfylim mwybylia obr
kupili, 4 še Bniše Břetiflam p Biffup Ofbíť
vítanovoení otchvofmatýh přeruffili , býbagice
foátofimi bez gebo porolenj a wědomj. Šás
dali tedy Dapeše, aby 34 taFomé aučinfy poz
tveftani, a E navorácenj mwsatýh sbošj FoficE;
njd přinucení byli.

Cu Papež Biffupa Sfebjře do Řimapos
molal, by fe na to zodpomjdal, Bnjše Čefté

Bťeti
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atetiflavotěžpoflal poflpvé do Říma, Pre:
ří předftavpimffepřed Popeše, pramili: že
Čedomé nic ginébo nečínilí, než toliPo Dolá;
Fům metu sa metu Oámali, dtice tjm dim 907
Pazati,. Prerafbynebezpečné bylo, pro nic 34
nic lid tařový vrazyti, Ptevýš mocen geft, a
botow geft fvoého bespravwj míří.

Biftup Sfebit předDapešem tařto fe.s
náříu vyrocdl: že to nebylo mwgebo mocy,
aby zbrogného lidu Emapnau prdlimoft zadrz
žl, a R mjrnofři Prefčanfřépohnul. Ytic
voffjatméně, še wfficEní tí, genš: byli oltáče
weliřébo, pod Fterým3 bylo telo ' foo. Dogréz
©ba, lámalí, gebo napomenutim poftiooffe (c
34 tří dní, pořání činili, a gménem celébo nás
rodu Čefřého fe polepífití, Mbili, potom pať

vffj přiflufinoftj že tělo 3 brobu zomíblis

Dodlétobo že fe šťegměposnatí může,
že ná tafomý způfob těla fw. YDogtéba 3 hťos
bu sdwiženj, témuž Owatému bití fe mufplo,
poněmwadš po šelenjí fmébo přečinení lebce 3

hrobu ge vzali, 4 do fověwlajti wnefli, Fdežz *
ro fe dčgj mnozý dimowé a sásraPovvé Boši.
<Ta to Dapej Frátce odpovedel. „„ODeyfiupeř,Frerébo3lítugemeneffFodjmá,““| Čubncdpoz
fowé Čeffej nizťo fe vřlonivífe, odeffli do boz
foody, a gafitě gin tobo dne osnámeno bylo,
eby fena šeytť) před" faudem saje poflamili.

Ha
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£Ta zeytří pař ráno Dapež a Bardynálos

ré W faudném mjíté fe pofadilí, a Čejřého
Bnišete 9 Biffupa, 9 tobo mvffeholidu aučíc

neř , tařé v flowa poflům rozwažomali,
a po negařé dwili dáno geft voflum vfřaus
pení. Ču odemwřemvíte fmá Dapež, mášnýz
ni flomy E ním tařto mluwil: ,,„OOffercčným
zagifté lidem a newášným neřádní a neflufinj
y nemilofřivojffutFowé gib a aučinfowé nes

málo magií wážení býti, a přífná pomíta mánadnimibýtivčiněna,| Aletěm,denífemw
tom vznámagí a tobo litugice pořání 3édadí,
my milofřímau radu dáti powinní gfme,
poněmadš my pramjte a nás giftjte, še afte

to ne3 „vofferečnoftip Ae dobrým aumyflem vz
činili, šeljce tobo y fe polepfi:ce; protož příz
Fazugeme Bnjšetí oaffemu a Biffupu 34 taFoz
mý aučinék Foftel něřoe m fInfiném miflé po:
ctiwmýaby poftamilí, milofimí a poctivooftmi
geg dofřateéné opatřjce, rósffiřili a obradili,
ofobami OuchoronjmiF vozninošenj bály Bo:
ži aby ofadili wedlé obyčege a řádu tuť, aby
tu dwála Dánu Dobu naffemu a flužbaBoši
3a Žímé p 34 mrtwé ddla (c aš na měly, aby
tudy 3 milofti gebo fwaté mám mafie wina by;
la odpuffténa, “

DPoflowéČefftj s té milofti podělowavvffe,

4 wšavffe poctivé odpuffténí, s wef'ljm fe
do Čed nawrátilí, vůli a. rosPaz Papežům
ZBnišeti a Biffupomi oznámili. Cato tedy voče
« Rjmě dobie (pořádána byla, ale ne tcř v

mI 2bý, G cýfa;
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Cýfače, Fterýž nabddán afa 08 Doldfů, do
É.b s Wogficm mpád včinití pmjnil,

Tu bned Cýfař lifty fmé po Fraginád
AlěimecFýh roseflul, aby fe dmege mogffo,
gcdno m Šasf:d a ornbé o Šoworjh shros
máždilo, še ze Owau firán 00 šemé Čcfé wpaž
dnodti mýsf Breriflavo sedČm 4vyjfjtén
gla, že fe Šasfomé w <rujfiní p Donina, a
Bawoří mw(mé zemi pří fece Rezen (plně 3bj“
ragi, on tej w Čebád p m Yffcrawélid wáž
Jecný shromáždil , 6 na doměwogffa rozdělil,
Gedno položil roFragině Ziroměřické, poru“
čím nad ním sorámu Drřojfowi, znamenité:
mu a mocnémuDénu E ffému, fém pal Bře:
tiflawms drubým wogffém £, Domežiicům fe
bral, a tam fe pod lcfem položil.

Bťetiflam v Domažlic ičmcy až bresno
na blawu „porasyl„. neb vdatní Čebowé doráz
želí na ně tař zmišile , Že ge bned prwnímautoFem rozrazyli, přemobli a porád mordos
mali. Aiesy tjm orubé.vvogfřo.p Coning

„„ehromášdčné přes bovy bljš Chlumu, Přerému
snjíto nýnjBulm tjřagi, do Čed vpád včiz
nilo, a mečem $ obném mffecfo napořád bus
b:lo, Aebo mogfřo Čefté, Ereré tau firarau
pod šprámau Prfoffowau fiálo, dofti (plné než
bylo, aniž Oesfim odolati moblo, 2 tař Cýs
(of a Osefowé s. mwogfFem(mým vpřjino na
Drabu tábli, 4 tů. fe 3 ebau firan řeřy VODU
t4vý položili, m



vo tařovvýdhpřípadnofřed dobře fyporadil
Bretiflatv, še fc celým a vo3dy F bitové hotomým

mweogfřémdo Draby položil, řoe3 nepřátelům
na odpor ftáti, aneb sními o všircčný pořog
rořovoatí mobl. LO tom pař obl:šení Biffup
Sfebjí tagnéfe 3 Draby do lešení Cýfučoma

royFradl, a byw před Cýfaťepředpujftén „ tařeto E němu mluvil 3

„PD dobře Čmě Apelebnof Je afy
muž bogowný 4 fřatečný ale m bitmáh než
ffcftný, a to ptoto, še nebogugěš proti než
přátelům, ale proti fwým fpolus puntovonj“Půmapřátilům.© ddaliymytmogipřátelé
neg(nie ? DDffaf Čefťá země twá Fomora geft.
Rnjše Dán náš niPdý fe geft zaumyfiné tobě
neprotimil , a ty gfy lid mnobý vmwedlzaumyz
finé na gebo a neffj sóbubu, a tí gfau 3de W
naffi semi „tuto sůftali. —"Rdo3 nid počet vo
den poflrdní před Dánem Bobem činiti bude?

Te ti, Fierj ge zbili, ale ten, Prerýj oč
ge F tomu přímedl pro fwé lafomfřroj a žá«

doftimwgfa Polfřého.a Čefřébo šlata.

30aliž nevwjšo ton, že Rniše Břet'fTavo
dtě fe fmému něfylj „ a té Břimde, Fterá fe
demu 0d tebe dčgeybrániti, mnobo tifycivo:
lidu primwedl3Uioramy a 3 ginýdh zemj do Čcd,asnimipobotowěgeftbogowati?| YOfREže
gteft Dán dobrotimý, a že nedce tomu, eby
0d něbo a 00 gebo poddanýh měla Fřefčanftá
re býti vjce Faďbanebné prolémana , v poz

© 2 račíl
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ručil tobo dološití , šeby nedtel vozýti wffeko
foěra, aby cýfařířaFrem měla býti mylíta na

tomto mjfté,

JA protož rosmwaš gebo dobrotimoft a fe
vpamatůj , gařé platnéflušžby Čebomé, pros
tí dimoFému a barbarfEém národu t-bé čínili,
a je od hranic fřémecřé tjff: flatečné zapuili,
5 t04ffli předce 6 njm fc rozdwogiti, 4 tomi
národu lebéegffi přiftup do země včíniti? SÉy7
ble!L tmogi ať] přátelé a puntomnícy Čeho:
mé, obětugi tobě safe fvé přátelítvj podey
gin foé ruFy, a přeftaňůbubiti Čeffau šemi,
neb fe to 8 tmwmaufřatečnofftj nefcomnámá,
SDomni, še Cžehowé přátelé troogi potřebněvíji
gfau tobě, nešli ffodjců nepřátelé“

Do té Biffup Sfbjř veffecEoto v Cýfaz
ře wygednal, oč byl gebo žádal, ale 6 tan
tcýminfau, aby Bnjše Břitiflaw rocni daňy
3a tří léta žadrženau fožil , mwffecFamwDolffté
roybogomaná a ofuzenáměfta Wpdal a namráz
til, a m ťjfřém měfté Řezně před Cýfačem fe
poftawil a tam gemu poctimoft včíníl y měr:
not prifijbil. FTadto Cýfať mefele fe zafe doKlěmeďéřjffznavrátil,© DotomtařéBmše
Čefřé odebral fe do Řezna, 4 tu na obecném
(němu -moffeďfydůlešítofti zeme Čefté (pravoeny
byly, a fe pořádaly,

Běettlavo navorátimofe3 Řezna do Pre:
by, Bifťopa Sfcbjče do wězenj mfadití roskáz

žal,



zal, proto še: pří obl:žení Draby-k Cýfačí tagně
mwyffel,66 ním fé fmlueí! « 304 fe, še Břez
tiflavowelmi tobo. šelcl, že fe (mluvil Cýfa:
ferm tu rofní daň dáti, a Polffo safe naweváz

giti, neb Cýfař mclice fe obámal, šiby čedo:mwés Polářy (gednocenj, YTémcům tuše nes
bezpecní byli,

Sfebiť m tom wěsenj 34 něgařý čas fez

děm, vwff.do tjífe a mile (naffel ; a to taFé
pobnulo Bnjžete BfetifIava, že poznam fdůď
voýjtupcř, g:boš fe Lyl 3 Fwapné zlofti próti
dobrému a nepmyšfimu w Čebáh P-ftýří d0z

puftil, zafenaoobodu ropa a gebone:
winnojt mefegné probiáfsl , a powolam gebo
F fobě, tu zafe včínění afau Oobřj přárelé, da7
o gfau před tim byli. Žíno milovoalli bo prvé
BtetifIuvo imnobo, nápotom g:ffté w;ce milo;
val geg a wýfice vážil,

a toho čafu talé Bíffup. Ofebjť.weliřé
wážnofti dOoffelpři Ormore Rimfťém, E3>c3m04

tinoflé nomébo Dapeže m Řjmě, ffrze roztršřy
«wolencůmtií Papešžoméswolení byli, 4 Fašdý
z nib přiofobomal fobé neyroyšífi zpťámy mw
CýrFwi. 34 tau příčineu Oršán byl blaonj
fam cý$rEevonjr měfte Dávyi, na Fterýštaz
řé powolán byl Biffup Sfcbjí, a tu 6 fmau
raddau a wýrm'nmnoftj mnobé Ojležité měcy
porovonal a E dobrému obrátil,

Rvyž
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Bbyš pař do Čed safe příffel, Rniše Bře:
třílavo wjtal bo poctimě, a pogam Biffupa a
Mužebniřyfové snamenitégff, gel do ftaré Boz
leflawi, Fdež na poručení Dapešoro Foftel ve:
HVý a nátísdný Fe ctít (o. LOáclamwa při tece
Labi saložil, 8 tu 3ádal Biftupa , aby ten Foz
fici pofwéril. A Foy3fe ty měcy pořadné mys
Bonaly, včiníl Břetijlaw Bijfupu a fIužebníz
im foým weliFé bodowás'j. Oralo fe to de:
swatenáctého dne měfýce VTáge 1046, Aiby
pat Probofit a Ranormnícy, Pteré m té Bole“
flamwivítanomil, živi mmoblibýti, bobatě genadal,| PritomflaronémFoftelebyltaFéDes
Fan a 20 Banomwnjfů, 4 mffef sa čafů mvaleéz
ných m Čedách počet Banovonjřům gařož v fláz
wa téhož Fofřela melice fc změnila,

Sěéta1047 CýfaťBindrid volil fobeBi:

ffupa Ofebiťe 3a towmaryjfecelty, mage bo pří
bořu fén, PamšřoFoliw oůležited přjéinácydoměft(:brámal.| Tafněměm2lupfipurce
fedčl talé: Ofebjí, Foež fe gednalo © wálce ©:
berfřé , a Cýfať vwybnaného.Brále OberfFého
Derra, opět na ftolicy Frálomffan dofaditivs
mínil. Cu Cýfať požádal Bě:tijlamwaBnjže Če=
E, aby wojgiřoČefič na pomoc„gemu wyflal,
a ftalo fe tař, geliFož Cýfať bez Čebů nerraus
fal s Diramií co začití.

Do fimrtí Břetifltwové Biffup Sf:biř
od gebo náficoovoníPůvoOpitibnéma a DratizNavatakéwýfocemášenbyl:| DvdWOratriflaz
wen Anjšetem (řalofe vozdělenjlétá né bíz| up:
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Fuvfivoj VYroravofřéhood Drazítého, neb od
tobo čafu, gař YToramfřé Erálomftmwjpadlo,

Biffupomé Čec bned 08 fw. LDogtéba oboge
to bifEupftwj drželi a zpramowali, a3 y tento
Ofebjř. Wa šádolt a prjmlumu neřterýdh Daz
nů a Rytjrů Yflorawmfřýh, LOratiflam Brjše
s Biffup Ofebjí dali E tomu powolerj, atý
něgaFýJan, FaplanEnjšecý, byl Aiorswffým
Biffupem,

Ču Bniže 4 Dání mety ními mwdobrém
gořogí to bifEupftwj rozoelili, 34 to pař aby
Biftup Čeftý mymolil foběna Vlforawě mfý

„dmwanáctneylepffid, a E Čefťému biffupftvf
aby ge Dršel, a paf fto bříwen ftrjbva 3 Pos
mory Enjšetcýaby bral. Cařé aby držel domů,
Brevýš geft ná €Tiorawě SeFyrFoftel fe voffemi
nálešitofimi, gařš prmé tať y potom F biffupz
ftwj Čeffému. Čaté y SlawFow s trb:má
clem, a F tomu brad genš geft -na Čece Šwratz
ce pofřamen, gméncm Podiwjn, Ftevýš neřdy
něgařý 3id, gemuž řjřali Dodima, flamél. a
byl Ařeffanem včiněn. A Poyš léta 1002
Bral YOratiflamwftolicybiffupffau 3 Poleffoz
wic do SSolomaucepřencfi, Ondřeg z Daubráí
wice "Jana nájledomal, a ten fe prwním Bls
fFupem s$Oolomaucým pfáti počal.

Potom léta T068 dne demátíbo Liffopaz
du měfýce, důjtogný w Arsftu otec Of:bjť
Biffup fovaté“pmřel, a m Prašířím Foftelefoo,
ita poctiměy flovonépobomán, gle onBíz

ffupem
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fupem 38 let 3 pozůftamiw po (oběté poctis
rvofti a poměfři, še negen, gaFošto dobrý Daz
ftýř, w té bodnoffipřjřladnéži byl, a.hwas
lít.bně gi zaftámal, nýbrž y semi, p Bnyžaz
tůmnČeftým gfa wěren, mnobé dobré y platné
Mušžcy Fonal.

Ón byl fyce neminnýmzpůfobem do mě:
senj vofosen, to pal mffecfo s wcliFau ftálofti
a welifomyfInoftj mile (náffcge, tudy dobyl
(obě wfjudy meliřé pobwaly y msneffenofti, v
tařé při owoře Rímífém, Bdež byl 08 Dolářu
obžalován; nic ffař méně, 'tu fe taf ofpvaz
wedlníl, že deg Papeš newinným býri praž
mil, a p weliřé wážnofti bo měl. Při wffeb
bitmáh, Pteréš dfau s nepřátelyjěcchowěéfie:
oli, Biffup Sfebjí byl přítomen,trpě s nimi
dobré y protivvné , a dowedl y to, že Fmaps:
nan opomážlimojt Čebůw , Fodyšbrob fw.
YDogrécha lámali, fErotil, a fwým flovwem9
přířasem E pořánj a F polepffenj Žiwmota geft
pobnul, a přivocdl.

Sřrze tyto přeflawné safluby, Biffup
Sfebjř do letopifu PDrašíťéBapitoly 34 Siwas
sého vweden, 4 pod tim gménem ctěn byl
od Čeftého dubowenftma, a ffolice Apofitol
fčá talé 34 taFomwébobo vznale y potvrdila,—a>B
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Sítvof

Sinbřicha Bfetiflatva,

SBiffupa ražířého a tohrvody Cžeffého,A,0ngrosřee
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pas" Pros Frosě MD m pů Fan Poga“ Ppnoo

O4, dinař9Břetiflato,Btevýšw9
menj blubofém 4 m maudrolti nad giné předé
cíl, a znamenitýmictnoftmi, fiatcčnozijp re“
liťau dobrotau a dobročinnofti macbé giné
převyffowal , 6 tudy ceft a čůftogenftrvj fowě
nad. nifCwrosmnošíl, byrmowůbec velmí wdz
žen a milowán, byl on Bindřibům , wýmwoz
dy Borytaniřého a 2ínéžřy Ocery Keopolda froaz
tébo 4 VtarFěraběte SaFaujřého, a bratr WDlaz
dyflkws wýwody Čefřého..

ĎÓoa.téboš Gindřiha poffcl onen dům
flavoný Rýtffenbérfřý, a od Omau bratři Čbeoz
baloům rod Šfoidomřýý, a Giš ani gedno7boanidrubébomvjcenenj.| Kavodilfealý07
Folo léta 1145.

foned 08 mladefři emicil (e m literným

viměnj s relifým profpědem, Ft.véš přiftup
mu včínilo P wyšffjm vmčným ; A protož dán
byl do Paříže na wyšífi včení , 6 tu mnobébo

nabym vměnj, včinén.byl mífirem Peš ýO3“
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Bojftémaubrofři.| DotomoddalfenaPněžz
ftoj, doftam prroní pofwěcenj 08 neřocgfiho
Biftápa O:lepurfř/bo, Fr.rýž, gaFožťoDros
bofjt na VYičinjcewmČrbád byl, graš potem 2írž

cybiffup Yoburffý na Fněžítvojpofmětil. Vlad
to včíněn byl Drobofitem pří Fofieie YDyffe
bračfEim, Foci byl pred tím mýmod4 LOraz
tíflam Drob fira a Banotnjřy vítanomil, a tu
viwedlzpěwářyFurnj, abyvf cy bodinfyduz
doronj spjmwalia vířamicné Dána Boba.—wés
iii.

GaFo pař řád fw. BencdyFta bned od
froébo vedení do Čeb w weliřé poěfti byl,
6 fvým dwalitebným přítladem způf.bil to,
3: ofoby y rodem znamenité řoboly té rádi ý
ocbotněpřigalí; tař teřé odlofe-w Čebáh s
Fanoronjcřýmřádem Premonfitratenffým, Ptez
róbož řádů Pláffterowé m wýmodftwj Čeftémpočalifesaložowati'avítanomati,© Čovífaz
now:nj fm. Kiorberta, a tébož tádu zaPladaz
telé libíto fe nad miru Gindřjbowt, tařše fe
témuš fm. rádu flibem samázal, a medlé praz
midel tobo vftanovwení živo byl. Ó3 tobo taz

řé čau Ginsfid weliFý byl přjtel 4 vozmnoz
šowa: el framu mnifiřébo, Foftelům a Pláfftez
Tin mnobýh sbožj vodčlugie, mnobo did (os
be májil,

Y ftalo fe, že léta 11.82, OOulentin Biz
ffup Dr.šiťý vmřel, a tu cbefls[ Rniže $ryz

dryb nífeďy Dpaty r Proboffti a Banomnify,abý
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abyfe mwPrase P molenj nového Biffupa fezli.© ČoFeyžfeftalo,mfficEnígednimblafem
Ginoriba, 3 rodu Fnjžercýhopofilébo, 34 Biz
upa Pražířébo wolili, atu (e weffEcren(ide
3 tobo welmi radomal, je Čeďa 34 Paftýre
dudomního magj, gfa Do té naděge, še čar
em fwým Foftel Drašfřý, 9 dubomwenfirmom
dobrý pořádeřvede, neb bo předefilýBiffup
Wečebzanedbal,

fncd fe mypramil do Vfobuce, Pdežto
na bijfupftvoj foočeen byl, a do Praby fe ffťaz
fine navorátim, s plefárím 08 fwěrffýh y du“
dovníh přigat geft. Gintřid BifFup od pos
čátřu bifEaspftwj fwého voelnit fe dobrotimým

a miloftimým P Faždému člowěFu v tomu ney“
menff,mu vřázel, ač (m 3 rodu myfořého byl,
žádným nepobrdage , ale Fašbému fufineu pozčeftnoftčině.© Soofti,zmláfitedudbormení,00
gebo domu přibásegjcý pol benjím witel, 6
fiFooftné ge dhomal. Byltařé "elm ftéjíný,
málo boy mečtjval, a niPdý ft neopjgel.
KTfi foo. ne cafto, ale welmí nábošně flau3j:
wwal, a mšdyýfe prmé 3 břjdůw fmýh na FozlenauFleče,Enezyzpovojdal,| Byltařépanic
borlimý a bezšenítwj Faždému mybwaloxoal,

Čařé Fasal Pofic[ (fm.Dita znamenitě 02
prawomati, a oltáře gináč předelámátí, a
(ém wifeďy předělané .znomwufwěril, a tu vz
medl též zpěmářy Furný, eby věffecřy oudbovonžbodinypořádzpjmali.| Dotomrozřázalfobě

dům
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oům Prdfný mwmenffim měfté Drašíťém nabřež
bu rePy POlravmypoffamiti, a fiáral na tom
mftě, FdeŽpotom geptifify RormelitánFy foůg
řléffiec měly, nýnj ale obýmagi tu panny tal:
řečené Úngelfřé,

Y pomířaly něgařé nemole m Čedáh,
a [id obecný těžce to neft, Jeby weliřé daně,
gaťož y Foftelomé, totiž Enejfimwo, Panům
focým odmáděti mufyli, Biftup pomyjfil, že
to býti nemá, a že (prý) brámowé Dáně tjm
pominní negfau 3 pročež vmjnil to záftamiti,
a tařé gim to mocý frau zapoměcel. U Foyž
midel, še fe předce tařowé mecy proti g.bo
zápowedi čegj, oboťil fe na Čbecbzlda, fyna
Gbcobaldoma, fireyce fmébo, a mydal naň
Flatbu y na gebo wfjecFyFraginy, Fteré gemu náz
ležely. VWielpař ten Čbeobald Fraginy Chruz
OdimfFan, Čáflawffau a POratiflarefEuu , mofjck

Bnišeti Čeftému poddán sf6; roládt,.

"Domnjmal fe Biffup, še $rydryd Bniše
a manžšelřa gebo 2lšběta řveftem na Čbeobalz
oa vloženým zafiraffenj, tomu naťjsení Biffupos
rop fe fami cd febe poddagj, mwffafoni tař gas
Po proé Enejjm a Fofleiům danevPlddali, nas
řísení Biffupoma sa nic nepořládagice. Biz
fřup fe rozbněmam , mygel do KTémec E Cýz
faří, genž mwŘezné Ormorem byl, aby tam ná
Srydryha žalomal, pogam s febau mnoboflu:
žebnířů a Ponj (edmdefát.

DBoyš
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Bdyš femnoboBiffupůw a Rnišat Řjší

ffýb w Řezně ebromášdilo, 4 oni na fněmě
od Črfaře natjseném Fodli, tu Biffpp Dražs
fřý pr Offaupivopřed ne, fwé žaicby proti Bnjs
žet: Čeffému gůib př:dnefi, £Tad to bard wyž
pravil Cýfsť pofla čo Čeb s rozPazim, aby
fe $rydryd poftamil a na žaloby Biffupomwyodpowjdal.| NieKnjše$uydrydnevzněl34
dobré, aby fe Do Řezna na to cbeflání poftaž
mil, y peflal tam fw'bo poručnja, a toto
Cýfači a Bnjšstům aoaFázal, tFá:

»„Doněmadš meffcmdobře povočdomo geff,

še Biffupowé PDrašíftj midy Faplany Bnišat
é eftýd, předřův a otců naffid byli, y tařénynegfiiBiffupFaplannášgeft.| Rozwašte
to profým, sdali fluffné geft, aby fujebnje
proti Dánu fmé.nu faud wynáficl,.a abyd gá
gen odpomjdatí, a s nim, Faplenemmýt,
fs favditi měl 3“

Cu fe bned mffieíní Biffupows Řjsífti
protité odpomedi Srydrydbomězdmiblí, pra
mjce: „že Biffupowé Drašílcí bifEupftrvjfé
0d Cýfate, tař gařo ginj Biffupowé Řišt
ptigimagi, a, teřže oni Bnjšata Risfřd gfau,
6 3: nemagi Páplany aneb poddánými Bnýšete
Ecfřebo býtí,“

Biffup Gindřid tobo myrčenýlift na Cýs
feři -a na Bujšateb žádal, 4 Poyš gimu
mybotomwenbyl, namvátil fe 6 ním do Draby,

8
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a vffudy def vřazuge, fjmdofájati dtel, že
Bnišetem Rjšířým geft, anifoli FaplanemAni:
žere Č cjřébo, Bniše Srydryh mida, Žeodfáuz
zen gelt, 4 še při foau ztratil, fIjbil veffecřo
napramiti. Z rvýfaťauřednícy gebo předce
tař gafo Fdy prmé 08 Fněžířmadaně sbjrali a
brali, a Bnjšata Biffupovoi mnobé nefnaže číz
nili, on pař veffecřo to (náffel © welifau wwes
liřomyfInviti.

VYlesytjm Gindřido dal fobě na obecném
dobrém mnobo zálešeti. V byla vocliřá fudoz
ta m Čefťézemi, fErzeFrerauž drabota y blad
přifflasdudýd lid mnobožiláfité mevf,
a při boráb, mmobo bladem semřelo,' a něžPeeřjffliEměftůmprofycedleba..© ČoFoyš
riděl Biffup, poflal po Fragjd Čefřé zeměa
oo mfy, aby bledáno bylo, geli Poe obilj mw

fřodoláh aneb na podlabád. A Foež Poli byz
lo „nalezeno„ Fásal besdečně mlátiti, a obllj,
coš bylo přes, potřebu bofpodáře, rozFásal poz
bráti a zaplatiti, a nasbromášdim tař obilj
ze wffi Čefřé země, dal mlýči a dléb pécy, a
lidem dudým a nemocným y detem rozddámati,
e ta mnobo ©Audýdlidj zabomal, že blas
Oenynešemícli, .

Ón paf mnošíirej budýh tařé na Fa3
dý OC p febe mel, a gím Oamwmagepořrmu do
$stefti, pri ftole flaušíl, a potom Faždému nezwafýpenjsdoruPodal.| SIlimobo,melitý
zalé byl inilovonjEdobrého řádu a Fázné,-svolá

fitě
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fftě co fetFnuloduhomenfřva, ff:tťjďwdeni
mrawů ořem bedlímým 3 pročeš Freřj podlé
frocbo pomolání a vřadu nepofračorralí, než
gen přjfně ge treftal, ale.p-tobo vřadu.a pojmínnojtí zbamorval.

Bdyž ta sa celých defet let biffupffroj
dwalitebné 3pramwomal, tu léta 1192 meiifé
rostršťy o EnjšžetfbrojČeflé mwzemi poveftaly,

neb bylo mnobo.Bnižat 3 vodu Fnišetcýho poz
Mýd , Pteťj fe o ponowáni pořauffeli, a 3emjmládnautibreli.| Yffalofe,žefeLOdclamo.
fyn něřdy SoběfTamaprmního PFnižetftvvjods,ale gínj tomu dtelí v tařé Gindřid Biftup,
aby Ópi: ibnéro mruř gebo Bnižetem €Ýeftým
byl. A'Pdyž na fněmměo tom Dánií Čefitj to:
Fomali, Ginořid Biffup taFro mluvil, rfa+

Sádámeli tobo nedubu nefwornoftiv3dras
ití, šádného £ tomuléFařítvvínenádásým,
než aby záwift, obecná voffehopoFoge nepřjz
telFyne, dDoFoncetnezy námí vduffená a vbaz
ffena byla. |Dobromolně tedy fami od f:beé1vffebfwárůatvůznofij.fewyfirjbeame.| Co
géft medle !' pročbycbom fobé v ryblegfj:bo z
fnabnegffibo 3 todo nedorózumění fpořogenj 4naprameníflibowatinanělí?| YfenjiižAnjže
Opitibném boden ftolice Pnišetcý, na Fierouiž
(e WOádam, LDladiflavo a Dřemyfl votřjti te“
gjz A protož mnobomlumnofi, Žwawoft p

Fyfeleft vo seFowých oůleživých měsed fEroxoz
manabýti má,

D z2bý, +2 Cu
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Ču hned powffal 3 nid geden a čehl:

„ený nás, ragno, že o zemi Čeffau welifaus
péči míš, a bledjš obreného Oobrého; a my
w prawdě půwodt tobo zlého bedlímě a s pilž
nojtj pomašujjce, nafili gime to, še vůsnoff
Bnjšat tě a nefmornoft nafje E tařomým ods

: porů:n přjčínu dala. Protož 34 obecného pros
ftéedníEa F způfobení m.3y námi pořoge a mj“
ru tebe vflanomwugeme, 6 34 Bnjšete Čejťého
$ Vi rFýrabě VTtoraofřéhovznamáme, neb bez
tobo tobě, gsfo neyfřarffjmu 3 Fmene Fnišetcýz
bo, ty cbě semi náližíčaj, a gařož Biffupoz
mé Říšíftj (polu tařéBnišsta gfau a zeměmi
mládn:u , podobně 9 tý Brfěuvem Prašíťým
y BnjšetemČefťým býti můš.š.“

Sjbila fe ta ťeč voffem DĎanům na frěmě.
fedjcým , a tu bned bez odtabům LVOdclama,
Dřenylla 4 VOladiflama, gaPožto odbognjře
odfavdili, a BiffFupa Bindřicha, ginař y Dřez
tiflawa, $a Bnjše Čefťé a VWlarřgraběVTorawsfřéoybláfýli,| UčPoliGindřidtobo-důftogens
ft na fe vsfti nechtel, pramě: žebyto 34.
Nufiné n:bylo, aby Bíffup fpolu tařé (větfřým
Bniše: emměl býtis ale Dáni Č.ffij gináče vz
činiti nebtěli , nýbrž y Cýfače žádali, aby
Ginodřicdha34 Rniže Čefťé vsnal v potrordil, 4
Cýfaťvčíné taF, tomu Biffupowí zprámu nad
zemi Čejau. y tařé nad Vloravfřau poručil.
2 uf čecbowé tobo čafu měli Rnjše, genž taz
řé.(polu Biffupem Prašíťým byl,

Gin
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Gindfih; gaFošto Bnjše Čelté a Vrarř“

šrabe YforamfFé, neymjce tobo bledel, eby
pořog w fvýd semjch vmedl 4 vtwrdii OOffaž
ze na Yoramě Bnjšata Čeftá vítamicné orcti
fobé batiřilí, a tim woeliFau(ffotu woVTia:Fžr,bz

ftovj (otawfřém zpiůfobili, Gindřid febrato
znamenité mogffo, tábl s.njm do ViTorawy,
a tu fpoťádavo wffecfy nemole, Bnjšatům Čes
fřým něřterá mmjfta:voyřásal„ aby tu gečeiřeš;

dý pro febem pořogi jím byl,

Heš Oladiflawo nebsl tjimfoořegen řtez
vý3 úfa boge žádoftim , febral něco lidu Čcž

fřébo 4 Ttoravoffého, tabl proti Gindiibomi
Biftupu , fmeda s nim bitvu welmi Frwramaualewelminefiťafthé.| YDogfťoVOladiflavoomwo
na. blavou potlučeno bylo, on pa na bogífitj
obřljčený, giž giš mečem [ehnauti mel, tu gež
de Bnijže Gtnořih, an ofobné P té birrvě Wwods
fto foé tvedl, a mwidaVOladiflawa w nebez;
pečenfivojšímota, molal na foé: Dočfente, a
nebite; nepřjtel miig nufó fe 10 zageti polepffiti,

Dotom Gindřid zemi VYforawffau opěr

mezy Bnižata Čefřá rozdčlím „ oal Fraginy 4507
lomaucďé LDladimirovwi 4 Břetiflamomwi brar
třjm, Opitibněmowi 6 Smatopluřonwř, též
brattjm, poručil J5rno y s Fraginamí, gin
přjíně přiřasuge, aby fe poFogně domali, což
oni včinití fIjbilí, 3nogma foběnebal. le

Dáda 4 Přemyfl33 čcd pryčodcfili.A7
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, neamátim fe dě Čch Gindřid, podal 6 feban

YpOladiflama, Feeréboš pot m mšdy w Prase
při fmim dwoře W 3:geij Dowal,

$ned po gibo nawrácenj (z 3 VWoramwy
přig.li poflomé od Cýfaťe čo Draby? Gindřiž
domí oznanugice.y priřasugice, aby bez 087
tabůw zbeta wogffo, tábl fim ofobněgafo
Binie Čefťé na ItarPýrabě Tnuf nířéboodpor
niřa Cýfuťowa, ja geg 3 té Fraginy aby myboalanebFpořogipsíauril.| DáníaWOláčyz
Py p lid Č.fEy rádi to fyiTelia 3 tobo fe vas
Ovmuií,

Cu Ginořid Diffup, ač toho nic wděs
čen nebyl, Avfisř med:čge m tom rosE.zu Cýz
feřowa pominauti, febraw lid 3 Čech y 3 YTrož
Tawy dwéma wogiťy-wjrbl do $Tijfině a tam
čt:sil orliřau (fÉodu. Klibo Érbomwé-lid , Frerý
(e gimbránil, mordowali a gimali, Plát. TY

„mobiralí, a Mmiobofvorsy, měftcícFa wefnicobnémzFazyli.| AtafČbowéyVIloramané,
tmnobými Foriftmi obcbacenj, do wlafti fméfenawrátilí,| ŽileBifFupmweimi3tobotefFliw
byl, JApřig.da do Dreby, Fázal34 ty mrz
t.vé, Preij tam 3 YTřifinařům, 3 Čebůw a 3
Viovamánů 3amordowaníbyli, voclié fluž:
by a obětí číniti, a fám fwýma vufama bogs
né almužny rosdármal,

Brzy porom, „Foyž fe do Praby: nawrác
tit, byť obžalománv Dapeže, še (prý) w

ETřjfiní
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YTjfini obněm wffecřo napo“dd poplenil a (pas

K, Foftciy a Pláffecrý mwybral a zbořil, £ Čez
muj tořé Eneši,„ magice bo pro g:bo oftrau Fás
3:81wonenámifti, mnobo zlého pretí němu pří:
ložili. Ginorid Diffup na ry wofecďy ža'oby,
Fter:3 proti němu wedli, m:udře zadpowjdal,
a tobo nárřu důmodně fe ofwobodil,

(Ttesy diným y to doložil: Že wčae wálz

gy, a gaf neřdy pravidla woginfF.: vĚ.3sgi ý
£omu dtěgi,- nenj 34 mošné, abr fe od zleho
6 odporního zdršeti moblo. © jtíž: teFowé
zlé iffháti potřalo, (smí byli co pojčina,čís
nivoff: tropiwff: na sábubu Č.ff:bo w-gffs

„mordybezvítání, a tu nenibl aní na 07fobu fovcétffauani na čúbhomní, Pčyž fe'můz
b-c od nib ná zábubu wrogffa -apřlady činí.
proto ale přidce, še mwelmí.tobo pilen byl,
aby tomu zlému , genž 3 mwálfypodbázý, vlcb:
čití mebl, a flibuge, 3: dce nffeďu tu ffřodu
w dobré obrátiti, a foftely v Flájecry pofta:
ití 6 bogné nadati. PDapcš meda, 9 efé
přefmědčen„že deft mož borlimý, přiřladný,
a foébo auřadu welini pil:n, dal mjfta ton;u,
4:34 neminnébo degwb. áfyl.

34 toho čofu bol' ten obyčec, 3e Dani
možněgífi a 314m.nitěgflj do foaté 3/mi puto;
wali, aby portili ta m:fta, Pdežněřdy zařlas
oatcl FřefčanfE.bo nábošenítmi dimwy činil a
(net podftaupil. „CaFéCýfař vmjnil do Dale:

tčynýfe cdocbratí, 4 že 6 Gindřídem v do:vém
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brém posůftáwal přátelířvu, požddal gebo;abysnimtutoceftuFonal..| Gindříhmage
pořog m semi Čefřé, včínil tař., mydamwfe na
cejtu 34 Cýfařem "80 LOlaffé zemi, Pdež naň
Cýfať čeFal. Aa té ceftě doffla:Gindťiba tá
(imutná zpráva, že deft Čefař na měčnoftfe
odebral, čeboš on welmi šele, nazpět fe de
Čeb navrátil - a nedlaubo porormtěžcefe voje
ftonsl,

Čo vílyffewoDřemylT, an fe-gaFošto wyž
bnanec w cýsyné potulowal, vmyflil Enjšetftvoj
Čefťé brannauruFau fobě 3a6 ofobiti, dřjm
nešby Gindťid pmřel, a díný ge vgal. Draz
vi fe, šerýš DřemyfTnádenjcEiu prácy by Res
sně fe šimil, a fIyfie, je Bindřid těžče nez

mocen gefl, tu (prý) 8 vadofti melifau příz
bebl na moft, » wyňiw Oma pofledníbaljře 3
Papfo, řeřl: „Webo budu Knišetem ČefPým,
aneb nic, 2f mwtom ty domabaljče do mody
robodil. Y radil fe o to.s Bamworffýmbraběz
tem 3 Bogna, 4 mage něcoflémeů na pomoc,
Boapné wtrbl do Čeb a dtčl nenadále naDrabuvboditía.gjfesmocniti.— Bdyž'pak
Dřemyjí EDrase přivazyl, tu fe Prašané, maz
píce Bniše Opitibněvoa- 33 můdce, s měfia mys
řjeili, a obodivoffe (plně na YTémce, ge na blas
wu porasyli a P autčku přinutili,

Byla pařtobo čafs, piffe Dalemil m lí
flu 259, mweliFá3yma a welmi mrslo, a ffčm7cytunapolifřogicebezmálanezmesli.| Cv

Čehos
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Čedhomé na hě zůřiměfe obořiwfje, počéd ge
mořdomwali, až ji tti tífýce a Ovvěfte na boz
r'ffri zabili, VO rom bogí frew FičmcůmČes
dům po mečíwnadra nĚla, a tu 1a ňadry
zinrila. A Foyš doma m gizbád odcuj fmlás
eli, Frroawj potecy po gisbád t-Fli, 2 taf
Dřemyft $ Draby ničebož nepoťjdim, opět fe
do Kémec obrátil, lepffibo ff:cftj očeřamage«

YTedlaubo. potom přigel do Čeb. Petr

Bardynál, gařoštolegát Papešířý, gcbož byl
Papež Honorius tobo gména' tťetj, aby lepffi
Píseň tmc3yPnežítvoem způfobil,. nebgfau bylí
mwřádu a obyčdjdh cýrřevonjd fe příčinili,

| Gindřid Bnjše a Biffup,. ačkolinemocý
(tjšen byl, wffař -proťo mwynefřife proti něž

mu vosPázal. 2 zaftup prelátůmo , Fanotmníz
řů a opatů, mnidů a žářů, tařé v lid obrce
ný oťolo něbo ffcl, a ta včínivffe poctivé wjs
tánj, geg fIavonědo PDraby vmedli. „X to
bylo na den (wm.Reboře, totiž 12bo měfýce
Břesna,

Dať při fubíh dne boftnjd rozťaxal,
aby fe šácy od SPnálberea Biffupa $Oolomauz

cřého , neb byl „Drašítý nemoc.n, na EnešítovjFooetitídali.| Bodvifešdcysbromášnili,oznás
mil gim Bardynál Detr nařjsení Durešorwo,
aby řašDý 53 nid, dťjvo než feécen bude, Mj:
bil, že m fřawmmanšc!ítý, gaf3 prvvé m oby“
cegi bylo, niřdý netojtaupj, a tař je w'.bess

3en;
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ženftwj živo býti Dee až do. finrti; pPařliby 3
nib Etevýtobo včíniti nedtěl, ten aby na Pněs:
ftovj(: oěcen nebyl,

Šácy a Savaři, gicbš fe tu tařé mnobofe:
filo, to vTyjfarffe, jbauřili fe, a obotílí fe
na Bardynála, přednájjegice demu, Že to wž5y
tat býmalo, tař že Rardynál mufyl fe odfiraniz
ti, a v Bijfupa y Bnjžete Bindřicha pomocy
bležatí: Bdyš fe paty měcy.poněřno vpoFos

gily, tu ten Rardynál začajté:Fásal a besšení
ftwj welice mwybwalomal, až šáFy a dabny £
tomu namluvil, že pří fmecenj ná Enčšjivvj
fMbilí fe než:niti, Feerýžto fnib od té doby aj

po dnes . toin fioécenj fe čínj.

3:tm Bnišetí a Bifapu Ginořidowi

den očedne bůťe bylo. Y poručívo ověcýsm |fřýh Bnjšeti Ocidib.sevwórí, Bázal.fe do Cb
nejti, tě tam lázně vš;matí, 2Í tamfe Do
(ta vvjc fe roznemobl, aj y 1stý den měfýce
Června léta 1107 na měčnojt fe odebral, Ččz
logebo odtu3 do Čechpří veženo, a w Dob:
(aneb w Flaffecče, Boe3žbyli geptfjfyp řáču

DremonffrrstenfE:bo , podlé YTf:tFy fové Anés:
Fy, ginat tařé VWarFity, byrvffi tu aš do (méfmrti3'wa,pobřbenogeft.| Divzpramomal
Fnišerftví Čefté bez mála čtyry léta ; biffup:
fřvj Prašíře patnáct let.

Eejdevf EronyPářdeg welice wyhbwas
luge, rřa „X tař feffelzlatýFee a ozdoba

zemé
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země Čefté, obrana Bnišat semftýh, ořráfá
Pněšita,. flawný obbágec Čebolnířůmo, Pteré“
muj xv zemí této po fm, ODogtédu žádný rog
men nebyl,“

3a panowánj Bnižete a Biffupa Ginortz
da, něPrcíjČeffej Rytiří putomali Do Jeru3až
Téma, aby tam v brobu Bojjho pobožnotti Fog

nali. Cam přificdffe, nacefftivvilítláfiter pněm řebolnícy Šrvášní Bošibo brobu byli,
Přišomnjcy fádu Sjeruzalemfřého s čerweným
řčjšem. na lodičce porom flauli,

hyzal:bilfe gdimčád ten velmí, taf je
navorátivoff: fe do Čech, vmjníli deg tu vwějří
a založiti. Dročešgeden Dán Čefřý gménem
Bojatá 3 fončminého. moftu, fon Orabiffům ,
Etevý3žádný děti nemage, Fláfiter pro ty Fřjs
žownjřy při Foftelefoctýh Detra a Dawla naBdcrasezaložilanadsl.| OráltebdáštenFoz
fřel 3a branau měfta Draby, neboť nyněgífibo
nomého mefta nebylo. Ču Prjšóvonjcypwedež
ni byli do Čech léta 1190, nefli černý odém s
Frátřým pláfitičřem„ 6'na prfýd Omognáfobný
zlatem třaný Fčjš, VO bauřce Šižřomé o wffesKopřiffli,awjcefezmocnítinemobli,| Léta
pař 1785 rozFasem Cýfačomým wff-cEni, gibš
tolifo ffeftbylo, rozpufiténí byli, Poficl voffa
po Ones fřogi.

Cařé34 Bujšete aBi iffupa Bindřida žim

byl m Čedad možný Dán Čefťý, pmncmr93z
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sroznaté, Čen včinilflib, še ce d0 fmatě
jemnéputowatij a nemoba tobo wyFonati, ffel
do Říma žádam od Papešže, aby bo od tobo
fibu rozmážzal, a mjfto tobo putomwánjže gefťmolen,něcodobréhovčiniti,— DapcšFázal,
oby neřde Eláifrer založil, a $Orosnáta gfa welz.
mi tobo močécň, p tobo rozřazu pílen, bncd
léta 1197 šacal Pláfiter Dremonfiratenffý na
Ceple ftavočrí, 'Dorom y panenffý Eláffter též
řědu PDremonfiratenfřébo m Cboréjjovwé založil.

Léta 1196 založen tařé byl Pláffter De:
dý pro mnidy řeboly Cyfteregácké od giftéhoDinaČefřébo,gemuštjřaliSlawřo.| Týž
Slimřo bil mlsdať Frage Bilinffébo, a w
těmi fragi rařé měl panftwj fmé wlafiní, ÓsfcEčečené© DFolotobočafu,bratrgeboraz
bifja, an byl neyroyšíji FomornjE země Čefťé,pměcl.| ŠlawPo0:1gegmřofteleDannySta:
rye na Dfefu poctiwe pobřbiti, atu bned poz
myflil, eby tam Flaffter saložil, 34 robo Cafa
byliť gfau veřé ginj geffte. řláffieromézaložení,
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2 přebefilémžimwoteGindrihovwu diš v
mdino bylo, žefOroznataPláffiur naČeplc pro

Fansmnyřýčídt Premonfiráďého založil. DOLEten nábošný muš ffrse fvůg příkladný a
soclmictnoflnýživot do počru Blaboflawenýh
wetelenbyl, a gemu gaPožto domácýmu odranz
cy 6zájlupcy'0dftýh wěrnýchctitelů voratc“
ná. pocta:( déla, $ mwidélofe za fufpě,. eby
tuto,s připamatováním bobabognýdhfFurfůvo
gebo ráčné o něm fe gedualo,

$protwmata tedy paf. I 3 Pmene hrabat
Bfovftýd, ginař v Gutrenfiteynfřéh, fenž
před tjm $Orab.ta s VYfčinjřafIuuli, 9 byli po:
dlé vodu fmýh manšeh K př;buzní ODýmodů 4Bniš:tČejťýh.| CobogménaCottvnfftegis
nabyli gfau poflez od gedné twrze, Foc3 po:
tomto téhoj rodu počáteř (mébo narcsenímělo,| VTiáteť'$OroznatorvafoulaZobrcfla“
Wa, paní rodem znamenítá, gegiš přídřowé
pro fvé znamenité y. bedinfřé ffutfy flarwnibo
gména (obě dobyli y melifé poctiwofii,

HD
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„foned pří gcbo.na tento fwčt náťožení

pocýtili: g:bo ctnoftní ročičomé moelířibozára

mutřu a vletnuti, neb to djté přifilo. na fovět
tař molé, še gfeu de voje zd metvvé než a
živé měli; a tudy dobrá nsáteť Fázala přjtamz
ným, aby to djté pryc od ní wžalí, a nemuž
fyla na ten fimutnýpřitbebočima parčítí. Di:
ni tu přítomní přjbusní a přátelé, šelicetobo
fimutného přjběbu, s frdcem botlivmým,žádali
8 n.be pomocy, ano y fmutna máteť, a bors
limá ctitelFyné Rodičřy Boží VTiárye'Danny,
plod fwůgpovaučelado šedi odrany, abyna
přímluvu gegi to narosené djtě KTeywyšífiraz

čil mílofij fmau fýliti a zachomati. Jí biel po
nedlaubém čafu djrě' giš, tařrFa, ztracené,
pocalo obšímomati, (fýlynabýmati, 43 do cez
la potřebné fýly n.bylo, astaté od té doby oz

alo čerftwé, zdravé rodičům v přibuznýmR
potěffenj.

Gedenfráte vmjnilaDobrofiawa fié přá:
telé navoffejoviti, a mydavoffi fe na ccftu Ořosnaz
tu, tří leté brabátřo tařé febau rozala.© Bes
dauce paf oFolo wyfuté fřály, mímo nadánj
wůz o Fómen mrffiil, a tu maličký fotoznata
wýpadne 3 Flinu (foé ftarffj feftry pod můs,
Folo geg přegelo, Dbobá máteť magie bo das
Fo 34 mrtmwébopočala náramně bědomatí. Ču

bned flužcbnjcy přifěočivoffeBnému, nalestí bo
É nemalému podímení živéého bez mífebo aus
Cau, 6 Foy3dán byl máteří fooé, brabátřo
počálo gi obgjmatí a ljbati.

for037
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$tosnata tedy m Oětinfito (odém3 Otwós

tjbo šímorz nebezpečenftvj fiťaftně mymásl,
Lmffař nebylo natom doflis on m dofpeleg“
Pb fvýd lete mnobém nebešpečněgffibo4
mutněgff:bo zařufyl života nebezpicenfiwoj„ 4
»čečce dimným 3půfobem zábowán byl, a tu
c zťegné posnatí můje, je sabowánj debo
bimota,P něčemuobswláfitnjmu. fměčomalo, ©
'em3 náficougjcý pířjbebtuto zprámu dámá:

Drto, ODýmodas Brafoma, 34fnaubil fobě
feftruOroznatowu, ODorflamu, a Oroznata, das
řoštonervěftuF naflámagicýmufvému manšeli,
promášel gi do měfta Dolffého Brafoma. Ču
negařý čes přebýmage, mffél snámofi s něPtez
vými Danoffy a mladými semany, gemuž oni
imnobé Pratodwjle činili, y. mwefeljfirogili.. Bez

dnobo »ric obwefelugjce fe myfliwoecteojm na březbu čeřyVViffe, tuť naftogte | $rosnata 3 nes

pojornoftí do té voelibé a prudřé reFy tmopadl.

Gat mile otom neffteftj zprarvena byla
mýmodřa YOoyflama , rydle Fáže rybářům,
aby na fmé lodičee měsycýho pod modau soro37
naty bledali, a oní včinivfje taF, (ooaupracýnicnepoťidíli.© Čudwa3těhmladýchsecs
manů zwleříje (e 3 fmfd ffatům, do wody
moffočili a plámau na to mifto, Poc3 myflili
šeby $Oroznatapod modau něřterař mězetí mcbl.
Gcden 5 nib mfdj, že gaFýfy wlafy fnáfli fe

nad MOdAu,4 plave tam, wlafům fe dtph,
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pil, a tu pomocý drubébo zcmana 8 $roznaz
tau E břebu fiřaftně přibýcoli,

- Wificfní tu přítomní patříce na to mus
tné bimadlo, midi tu tělo mrtvé před febau

ležecí, neb s$ros'ara 34 celý včí bodíny W mo:

ze věže, Focšbypomyfiil, že on ží gsft?Uffutečněnebylogináče.| DomaléHj'io=
tevočevůfiwéočí, a pátťe navf: cy tu fiogjcý
6 „roznmitedlnau, tcčj ťeP(3 še nic slébo na foz
bě necýtj. A Poyj te bo tázala feftra ODoyfla:
roa , PreraFby fe 6 nýrs bylo dálo, odpovocděl:
„roDiděl fm, Že gedna ofobaženířá Fráfnebo
mozemřenía obličege gafného vedlé mne flogi,
držic ruřu fmau nad „MA blamau, a-žamez
sugje prudřoft mody, tab 3Je vorážecývoda ná
mé télo nemobla mně zardauffiti.“ |

Ób tobo čafit, dat fe to. s ním na poz
divoný spůfobsběblo, zavásalfe froznata fi:
bem RKodičceBošj VTřavyiPanne, še dce měiz
ným gegi ctitelc:m až-dofwé- fineti zůftati , čefť
a dwálu degi vozmnožomati, 4 „na vočénátt
památřu tobo , něco dobrého pozůffáwiti,
$orosnata gináče fe nedomnimal, než Že ta 0:
foba, gi byl w fmé vtonurj midel, byla VTiaz
rya Danna, gebo po Bohu (pomocnjce 405
dranitelfyně, :

Do fmrti otce (vého byl oedicemff:
ftatfám p.moeliřéhodméní , a tudy byl $roznaz
ta na diné rochní bebatý y wošnefjený, neb

roládl
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mladi!panffevými Čepliým a Ebotěfowiřém,
a 34 panomání Bnjšcte 8 Bifřupa Gindřiha
medl auťady m zemi Čeffé znamenitě. 2 voffaš
přitom voffem byl sarmaucenýh laffavý vtěs
ffičel, fyrotřůim otec Dobrotivý a fitčdrý, ms
nau2y pojřamenýh pomocnjE mocný, 4 pod 07
dcvoem ryřjiířým giš tcbolnjě nafřávoagjcý,
Ón forcenebyl milovoniř fiamu manžšelířého ,
ani dtěl do něbo mfřeopiti, ale gfa E tomů
od fmýb přátel nasnluroen, fe oženil, né než
dlaubo m tom fřamu manšelířím živ byl. A
Foy3 gemu fon prvoorozený m očiinftvoj omřel,

a brsy po němy tmanželřapro bořé fwébo fyz
nácřa $ tohoto fočta rvyFročila, wWjce,fe šež
nití nechtel, anobrš do cíla fe na fušby Boží
mwydal.

Ču sovoznata vmjnit do JJ vužaléma R
brobu Božjmu purowati. U vílyficm 00 Bars
dynála Petra, an byl do Čeb přifiel, že č.
něFterá Bnjžata %jšířá na modnu ffrogi, aby
CurFy 5 té (maté semé mybnali, odotné Ptoz
muž tašenj přiftaupil, á.tařé Fřjš podlé tebs

epffiho obycege 3 ruFau Bardynálovýh mile
na fe přigal,

Bodyž fe a3 P moři.deffal, a tt na břez
bu ftoge , widel ffiroPoft ocho , a mlny gefito
zbauřímíje fe přebrosně bučely, 4 gečna dru
bau poblcovealy, p vlcřl fe mwelmi, a vfirnav
nad tjm brosným dimadlem, bned fe obrátil
8 del bo Říma F PDapsjí, profe bo, aby deg

OI 2bý, J 00
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od ffíbu včiněněbo rosbřeffil, že mjfto té pauti
giný dobrý fEutel myFonacidce, gemu přifliz
bil. Papež Celeftýn III. gemu vložil, aby nčs

+gtařý Fláffcer založil, R čemuž on fe mdťéně 347
wázal,

| DPřiddepař zas do ČFed, vozřázal na přjz
bodném mjfté při potoťu Čeple, bljš měftecřa
té3 Čepla řečeného, Fláffeer v Fofiel Fu poctís
rvofři foo, Danny VYlarygemelmi nářladně odd
fřavočti, a tam FanovonjPyrádu Premonfiráž
cřébo vwéfli, aby 3d8eDánu Bobu a Danně
STraryffIaušili, Dťi ftawenj PoftelaCepelffebo
oo sařladu mffed, něFoliř Foffůvozemě 3 nebo na
boru fám ofobné wynefl, a mygednal na Da:
peji pro opaty Cepcifřé taPorvau fmobodu, aby
oní bíjPupffau Forunau, berlan a prfřenem gas
Fo Biffupsmé ozdobení byli,

Doněgařém čafu„šalošil tařé Plafftet pas
nenftý voEhoteffotve též čebolyDremonftrácé,
6 mwelmibobaté bo nadal. Ď tom. Pláffteře
od flowa Čefřého Chotě nasmmaném, byly tařé

žiwy dcbo fefivyJuditba a DWoyflama, Pterašbylaomwmdowčla.| Awida,žefemutidwa
Fláffteromé dobre sdačilí, vmyjřil fe taFé micz

gy febolníFy dáti. Cbtegi tomu neřtetj, že
4 prý) $oroznata me náb mwidělgednu welmí
gafnau bročsdu,Fteráš ftála nad TeplffémFláz
teleageablefčemfooýmofočcugic.| LDtons
fyficl blas tento.: „Šřutež milý dofonals f$mi.© Došebnáníměbudenatommjítě,neb

žal
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vosalfetbopodobranufmau.“"| -tomidés
ní pobnulo $Oroznatu, Že gefi tu těbož rádu
zářona na fe přigal,

Potom pogam Danoffimwnemalý počet,
gel do Řjma, a předfiaupivopřed Dapeše;
demu oznámil, že vovaucné žáda Čebolu Dresmonfirácřaunafepřigjti.| DapežtaPorýauz
tnoff gebo melice dwálim, bez odtabům pos
flal do gednobo Pláfftera pro odčro Drcmonž
firácřý, Prerýš Povš přinefen byl, foýma vuzFamawneěď$OroznatuobléřI.| Yfomýr.bolz
njE $Drožnata 34 tu swláfitnj miloft. Dapeší fe
podčřomam , myffcl do fýně, Edežto gebo Da:noffinaňčeřali.| BteřjvzevoffeDánafowébo
taĚ ináble proiměněného; welni fe vleřlí, 4
nemobauce fe 08 pláče sdržetí, teFli:

vý co fy včinil, otče milý | oděm vysjč:
fťý proměnil $ w bábit tebolní !i Proč nás
opavjjtjš a námažimobytj bereš, neboť bez tež

be jimi býti nermůjeme. Zépeťby nám. bylo
me mlafří od meče zabynauti, tež vwtuto <y7
syně Dána fwého zbamenu býti. Y proč fý
nás 3 domůmotcorofřýh wýmedl, a nyní násvbobéfyrotřyopaufitjš7"| POroznateobrárím
fe E nim odpomcdel: „Přeftaňte Projliti Ó
plařarí. Což fe Oomnimáre že fe to bez měle
Božířé přihodiloz“ A taf roznlsumage 4
ge tějje, Dovedl ge do fmé bofpody, Fdeš gímfiPvooftněFózalpříltvogití)bodčewání:| Dosé
fe 345 do Čeb naveránili,Ja dyš.
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Boyš $rosnata do Pláfftera Teplffého

přijicl, tu fe Opat Jan a wffiní dubowný
3 tobo welmí radowalí, že fe tať famwnýDán
: saFláDatel téboš Eláfftera me3y ně del. Y
vítanomií bo Drobofftem a 3prámocemPiáfftez
rům Cep!fřého a Chotějfovofřébo, Ftevý auťa?,
ač. bofti nerad, na febe přigaro, opa:u foému,
gařošto bvair Plájfterýřý, poflujfen 4 poddán
byl,

Ale Opat Jan, človočkneroděčnýa brz
dý, nečisubo potom počal bratra $Orožnatu,
gaři o ton (píforoatel gebo ZÍLoctaYvypramuzge,fjiditi4neprávměfužomati.| $Droznaté
Olaubý čas wfieďo pro Boba trpělivě (náffel.
DOjfař napoflcdy opuftim ten Eláffter, odeffelk(výmpříibuinýmapřátelům.| Opatpotorm
dbybufoau poznam, pro $roznatu opět po
Mal, a še 6 ním vctimě nařládati dce, Mbit.
Co Edyž fe ftalo, mrátil feHroznata do Flás
fitera, a 0d brattj (vý příwěriwěvwjtan4
přígat byl,

Cu Hroznata medl život tichý a nábošz
ný, wffeďfen foůg aumyfl E bedlímému čtení
PDifemfmatýh přiložil, vfřamicné o to wffj
(našnoftj péčomal, aby CýrPmiBroftomé pros
vpiwati, a lid oFolní s rneze ctnofři 4 poctimos
fti wyjtupugjcý na ceftu oobrat obrátil,

(Tage vař taFovvé ctnoftí 5o febe $LOZs
nate, počal [iDu přemmrácenémuFážati, neymíz

ce
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ce © to w včenj péčomal, aby mrawy vou:
dbačům napramil, a F Fřefťanífém ctnoftem
ww3busomal; ale gebo flora těšťý plamen ne;
návifři proti nému zapálila, gelířož nefiledbetz
njcy nedtic pramdv fIyff:ti, proti němu fe puns
sowali, 4 v lidu Fřimýmí žalobami bo fočilí 4obauseli.| VOffeďoronemoblogeg08gr"ho
před fe wsaté borlimofři.odměfli; Orczrata
Outklimými flovož Pázal proti tebdcyjfim ve Čer

dbát ueprawoftem, a nepřejiámal pujtinuby FupoFání w3buzomati,

Dříbodilo fe pal 3a tobo čafu, že sli a
newážní lidé wtrbnauce do mějt, mějřečeř,
mefníc a panffýh bradů, meliřé [gupcšžečtnis
li, 4-obymatelé 3 pribytfu fmýb wyrifFomali,
wffecčo gmění gím pobrawffe, a tať laupcšj
« Feřifimi obobacenj čo fmýd Pragin fe nez
wracomavwffe. Čařé KTémcy, swláfite Cbebffej
na panftmwj Ceplířé vopády a (jfody běbem než
přátelftým čínili,

Opat nařjdil Orosnatomi, aby protí taz
Fomým mwýflupfům řázal, a Foyž to F Jdodné
platnofti nebylo, poručil demu, gařošžtoRytjz
ři býmalému, eby něco lidu febral, a těh latts
pešníFiimwpotrefřal. Y včinil tař „rosnata,
vwybnam ge přes hranice, na Orozněrjné, Ptez
rémuš mjftu Ačmcy Libtenftadt říFagi, zůftal.
Cbebfiti, 4 nad y ginj, magjce bo pro gebo
ctnoffi a napominání vo nenámijti, aby fe nad
sovoznataupomftili, obořilífe naf čefugcdnos

bo,



bo, a gawfiebo, s nimdo E64; ; Ptevéjmes
fto těbdáš E Poruně Čefřé gefitě nenálešelo,
pofpiffili, a tu bo 00 twrdého měšení vwrdli,

„pčinimífe to proto, aby fe melifými penésy 3
tobo měsenj wyplatil,

Drewj fe, še Ópat Čeplffý mnobo pes
něs f:brav, crěl $Oroznatu 3 tobo mězení wy?
platiti , on pa tomu odpjral , že raděgi
fmrt podfřuupiti, než tařowé autraty Plaffteru
fowému způfobicí $hce. Čo vflyfferoffe zloftnjcy
že žádoft (mau zlatem a fttjbrecm nevpofogi,
$oroznatu bladem , šíšní, a dinými muPamí
srápili. , 2 'tač ten dobrý a nábožný muž W
form vězení vimoťengfa, dne L4bo Čerwence

meěfýceléta 1217 šiwob dořonal,

DEolo půlnoční bobdiny, da vtosnate
na věčnofěfe odebral, vPásal fe flužebnjForot

foému, Frevýštařé T "drubé včší žaláčem (tez
žeh byl, 4 dj Enému: „Dán tůg nyní vínul
m Dánu. ©Gdi,-a osnam to Opatomi, co fe
femnau sběblo 3 a řeFneš demu, aby mé tčlo
«wyplatil a m Foftele Čeplffém ge pološil,“
Glnžebníř mida Dána fwébo m dafném vém
babitě tu ftogicýbo, ffrabem nemobl flowápromlumiti.| Ču$Oreznatadotfnuwfegebo
oFowů, a oni 3 vufau y nobáu NužebnjPomýh
ryble (padli, (a tudy flušebníř afa mefelegffi
smyfli, rePl: „„Kteraf mobu to včíníti , „Sneb
odtud gjti, gefito firášní oftijbagj wwěžetér

toz Wífeďypřeťážťya nemožnojti,A oč
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velfovošnatů,nebudantoběmceftč,| Gdien,afitař,gafemfeEltobe.“/| Služebs
njE gefitě“mlumiti tel, a tu giž Pána fméz
bo wic nemidel. VD tu dobu pri žaláři Dmwez
že fe otewřeli, a fMužebnjEpřiftávpim F ořnu,
dj fém F fobě: „Pán mg mwádyprarodu mlus
til, Sá je doměťudí, (forum gebo, což fe
mi zlého (áti muže ?

Y odemsdam fe do oĎrány Yfeymyšíjjho,
s ona dolů fe spuftil, a bned něgařý lidý
wwjitrbe3 wffebo aurasu na semi bo (nefl, Cu
ryble fpibá do Hláfirera, a Opatowi, gařž
snu byl čeřl Dán , voffecřomyprawuge,

Teplfitj o fimrti Hrosnatowé vílyfferoffe,
Bez odrabůt tělogebo mrtmwé.sa menffi cenu
myfaupili, a tu m Poffele 08 něho založeném
poctivé bo podovvali, Fde3 až Oofamád 002
pocjvwa, Tinosý deg potom, dať wypramuz
ge Balbín vo památřád brabat Buttenfiteynz
fčýd , 34 mučedlniřaDáné a fwatého pobládaz

ši, vffeligařé sázvařygemupřípjfugice,

DO témž wýwodffém Ceplffém Fláfftere
bBýmalonefdy mice než ffo Oubomníh, mffař

vozPazem Omorftým 1785, gen toliřo 18 duž
«bovoníh nýní dowá, Dři tom Fláffteře (togj
Eoftel pod vosyrwáním svveftomání YTfaryeDanz
my na 20 fIaupjh djla wýborného a znameni:
sébo, a geft tařé tu Fnibárna mýborná, Etos

vaušž

<
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rauš nětoevífi Apart brabě 3 Črautimanodorfu
melmí svoclebil a rosífitil,

YO čas Dufýrfřé růsšnofti, gaFož p -m
malce Sýmevodfřéa LTěmecfémnobé týj Fláfftee

tepěl nefnaže , potom pa opět doffel (mé přezdefilévožneffenofři.© Beftpapamětíbodno,
Be3 té bauřřy, Fteráš fe 34 pánománj Cýfaťe
Josefa Ii. na Fláfftery vwalila, ffřafiné moyniřl;
a tal až do Onefířa w fmém ftamu posůjtás
má, gaFo y tito voznejfenj Erálovoffti téhož Faz

normonicého rádu Dremonfirácřého Eláffterovvé,
totiž: Osrabomítý ( pod. sprámau fmého mys
fce důftognéhoOpata a Dreláta Dana dol:
fa Sfrámřa Čeba snamenitého, ) a Šelicoflý,

>(Frerýš dmalirebné řídí a spramuge myfoce důs

ftogný Opat a Prelát Dan 3yEmund Oemerfa,
těž Čech znamenitý a mfjj poctimofii bodný, )
aš po Ones mwfwém ftamu založení fwébo ftogi:

GaFo pa týš Fanovonicřýrád Dremonz
ftrácťý podlé fwébo vítanomení geft flamný 5
tař v 3 obirdu obecného dobrého geft ) snamez
nitý, Privýš měl po mýfecďyčafy mšdy muže
nábošné, včené, rosfjafné a ctnoftnébo obcos
wání, a má aš po dnes, gař fe ůbec mj
4 widj.

Co fe ale dotýče těboš Čddu panenffébo
PláffteraCbotěffomffébe,o němgiš foru pož
wedjico, Fdež 9 blaboflameného $roznaty fez
fra DOvyfIavoa,po finrti fmébo manžela mý:

“ wody
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wody RraFomffsho nábošné Šima byla, a dne
27bo Března měfýce m powěfří blaboflarvené
šimot fwůg doFonggje, tu pobťbená , odpoz
čjmwá.

Stál týš Elaffter ob fwébo založený až do
léta 17982, Freréhož 20tý den Břesna měfýce
gteptifify,gibš 46 bylo, magice fého fovos
Doffta a 8 ducbomníh F flujbám Božím, proz
pufitény a žimnoftj opatěcny byly. —

DO tom ořolj Cepiffém a Choteffooftém
býmali před čafy pausý Čebomě: nyní ale
gfáu tam Aémcy !!
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SBiffupa Pražířébo a mučedínjřa,



3 nomen ctnofti a myfoPofřvměnj tohoto
ro Čefřé Fronyce myfoce fbroáleného Preléta,
byly přičína, še doffel meliFýh bodnoftj a důž
ftogenftmj, o něm fe čte, še byl muš weliřo7
myjiný, včený, a prám dudomníh odrance
nevffupný, mage vrelifau přjsen v Brále Pře“
myfla, Prerýž, 9 Foy3bo pronafledoroal, přez
Oce geg milomal.

Ondřeg neyprvvébyl Drobofftem na $Trěls
nice a m Šacce, potom pař na $radě Prase
ffém v fw. WOjta, a po nedlaubém čafu byl 9
Raneléřem omora Bráloma , Fterájto mocliřá
bodnoft dámala fe tebdáž Fnéžím, gaFošto muz
žům ctným, rosffáfojm a vo vměnj dobře4
wyfoce sbeblým,

Při začásřuléta 1214 Prašířý Biftup
Danyel, tobo gména drubý, myFročil 3 toboto
fwěta na měčnofi ofinccytmý den měfýce Bře:zna.© UfypodwaumějfycýhmjítoZDanyele
wolen byl 34Biffupa Ondřeg, a bym 0d Bráz

le
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„le Čejtého na bíffupftmw]potvorzen, nebylo mu
potřcbj P Cýfari, gať byl obyčeď, o to geti,
YOffař mufyl fe o fměcenj E Zivcybiffupu ViToz
butffémn myprawiti, 4 34 ním až do Xjma
putomatí, Fdešto létá 1215 Owámecytmý OCH
měfýce Liftopadu foočcenj dofébl,

Byl pať tobo čafi něm cýrřemonídudoz
menfia 3 celého téměř Fr:fčanfima wmŘímě 54
příčinau Prjšomébo táženj 00 „Palefiyny, aby
tato fatá šemé Oaracenům opět vozata by
la, YTadbásýfe, še tu bylo čtyřifia a dmaž
náct Biffupůw, fedmdefatZircybiffupůw, Oz
patů a Přemorů Pláffternjh wic než ofmft.
Ta ErerémštofnéměBiffup Ónořeg tařé fedel,
a mécy cýrřevoní též vjdití a mozdelámati poz
mabal,

Dotom, Fdyš fe ffťaftně do Čedb navoráz
til, držel tařé m Draze sbromáždení duboz
wenfia, a tu fe geonalo předně:

Tořili ti oudbomnj, genj fe 3 neffufinéz
"bo manšelfivojnarodili, a všjmagj ftatřu du7
dbomníh, vřadů foébo sbavoení magi býti ?
čilí ne.. 3a Orubé:

Cařěli priflufii w páteř, ná Éterý přípa:
da $00 Božšjmánocní, mafýtého pofrmu všjs
mwati * Cili nic. |

Cyto otásťy saflany byly Evwášení Da:
pešíPémm Do Rjima, na Fteré přífiel 3 Řjaistento
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řento rosfubeř : aby taFowýmmřnězjm, nenjli
to F obecnému poborífenj, sanedán byl degidy
přad , nápotom ale, aby fevo tom prořetedl“
něgí gednalo. Wa den páteční mánočního boz
ou Došibo, abyfemafa ajíti porvolilo, 4 jak
že fe némá žádný flibem zavoásatí ,- že fe dce
One tobo 98 mafytýh pořrimů soržowati.

Cařé m tom sobromáždění Biffup Óně
dřeg vftanowi!, aby těla fýnům SlarmniFowjh,
genš byli wlaftní bratři fm. ODogréha, byw:
ffe od vřrutnýh pro mjru fmatau Eřeffanffau
zamordomaní, z brobůvo vo Foffele Danny YKiaz
rye mwLZibicy wyzdimsena, a m Foftele (fm.
Gitj, na bradě Drašfřém před welifýmoltáz
řem , vp oltáři projtťedníím položena byla, což
(e tařé ftalo léta 1216,

Bndreg Biffup zpramomal a řídil biz
ffopitvoj Drašířédwalitebné y pořogné; Brál
a.vojickní obyvoatelé velmi tobo wděčníbyli,
milugjce foébo neprováfijho Daftýre vpřjmné
4 poctiroe. Potom léta 1217 voffeliPétěšřofti
a protimenfirví naň připadly , Frerýh cýsiw
Biffup s voclifau boleftj, tař že pofledne ges
mu žimobytj vřcárily, Y ftalo fe to taFto:

Byl toho čafu woPrálovofivvj Čeftčm ten
spůfeb a obyčeg, že Fněšítmo odemffed das
FýdFoli čanj a poplatfumo ojmobozené bylo,
táž 3e Biffupowvé, Probofftomé, Ópatomé
a ginj Fněší 3 zboži (mých ničebož Bráli nez

platili,
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platili. Brálto vážit, naridil, aby Pnejj
sboži fvýd a ftatfům též dané gafo Déní,

lávyřya mějfčané platili, Ču pomffal Fřiř
mezy Enčšimí a pramili: Že na 16 magi fmoz

body 4 láfty fobě od Bnjšat a Brálům propugz"Čené,aše-tjmniřolipomwinnínedfau.— Ale
antednícy Erálorofití na to fe nic neobledagice,
těmi, genšfe poplatřů dámati zorabali, mčcy

„gid mocně bráli, a něfterým wjc, než finffcz
lo, vpřládali,

Dulfawa, ftavý Pronpiář, o tom wlifiu
350 tafro pjífe: „„Brál Dřemyfl, geg5 Ktémz
cy, nemobáuce toho gména myfforoiti, ÚÓrtoz
Farem nazmali, Yvofficéní Dáni semífti Fláfitez
ry, Foftelyp giná mífta nábožná me wffj zemí,
ro domjd y na cefiácb , vo neflycdbanéa m pře:

nefnadné porobenj nířli, a gařýmis Oanemí
nemiloftivočobrežomali, Že fe gimživu býtiftýfExlo.“"| Ejmtedynaťisením,trálovoftým(e
iřalo, že Fnešj na branicýdh 30 denárům 3 plez
fie, a židé tolifo geden. denáť dla platili. (Des
nár tebdaž toliF platil, co nýnj as pět Freycarů.)

Óndřeg Biffup melmí fe tobo rosfazu

pleři, a vmyflilty dané a giné měcy, Fterýz
míš dudowenfimo Čefřé obtéžowano bylo, sasftawitíasapovoedjri,| DočaltedyBrálepDáz
nů napomjnati, aby ia Fnešj daní nevĚládali ,
4 tařomýh moěcýnebýmalýh nesačjnali, a šePoejjPřefřanfitjmagjbýtifwobodnj,| Brála

Ds:
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Dani tobo napomenutí Biffunowa fobč nic nez
wfiinegijce, 3 todo napommenosj fimjh včinili,

Y mida Diffup 3že pěfným napomjnáním
nic profpeří nemiž h mydal Flazbu na celé Fra
lowfivwj, flujby Božj vo zemi. sapomeděl a 34:
ffamil. A tař bned gcbo rozEazem mfi.cEniFoftelomébylizawfení,| Bněžjžádnýhmífi
neflansili, foárofti voclebnýchžavnému nepoz
dárvali, 4 m zwonýfe niPde nezmonilo, Dor
tom BifEup gel do Říma F Dapeší, abydemu
žalomal, 4 gabé bezpramj a w Frímdy fe duz
dowenftmu m Čedbád děgj, wypramomal,

DapežOonoryus myflyffim žaloby gcho,.
bned Bráli ČefPému pfzní včíníl, gemu 507
imlauvvage, še náfyli, Freráš fe mwPrálovwftvj
gebo Fnešim činí, nezaffamuge, a Flatbu 008
Biffupa myčanau 34 níc fobě ženepofládá,
Brál pařDřemyfl Papeži odpomědel melmi
pořorné, še frvé pojly P němu voyprawj, a ges
mo, dať fe ty vočcy daly, pořádně „dsnámi,
šádage bo, aby aš do tobo čafu zemi Čefřé po
Foge popřál, a ničebožproti nj nemydámal.

Brál PDřemyfiobémage fe, aby fe lid 07
becný nezbautil, mypramil pofia do Vřobuče,
žádage 2ircybiffupa,, dařošto ordbního Daftýs
ře nad semi Čefťau, aby tu Platbu zaftavvil.
Syfryd Arcybiffup Viobučftýtaf včinil; pře:
dce ale ne zcela, gen tolifo na nědařý €a9,ašbyfetemecfporádala.— Batjm.pařBrál

I 2hý, B něco
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něco danj Fnežímvlemil, af pjíle Pulfama:
jhDroroj něFterá ta giftá obtjšení oblebécna
gfen neFrerař, 6 giná ovoffem do cela fňatá ,
gménovwité ta, gůni3 lidé melmi obtjžení byli,
Lb žid geden bsbr platil, šář s Falamáťe
defer, 4 nez s plefje tťidcet,

Šatím pofiomé Čefftj do Říma přigemffe,
předftoupili před Dapeše, a demu žádojt Bráz
le mého 9 Danů Čeffýd oznámili, Frerýšwdč=
čen tobo ala, nibil Čebům, Že gim Biffupa
gíb nawrátitií dce, aby fe 6 nám fmičili,
mvffařna ten spůfod, gaF Zrcybiffup Salepurs
fřý 3a dobré a fpravoedlimé všná, na tom cbypřeftali.| DoflovwéČefitišefetafsadbomatí
dri, MMbili, a taF vozžebnavofjefe s Dapežétn

a pogavffe febau Diffura OÓnodřege,brali fe
s ním do Oalepurfu, a tu bo v 2lecbifěupa
nedavoffe do Čed gdli, a Bráli co wyřjdilí,
voffecřopořádné oznámili.

We Bral a něFteri Dánife 3drabali Fevoffez
tmu, cožgim Dapc3 vložil a nařjdil, přimoliti, 4
s Biffupem na předepfaný 3půfob (c finjritě,
Dnořeg wida, že nic neprofpěge, a nechtěnic
00 fwébo práma pufřiti aneb vlemiti, wrátil
fe opět do Řjma, a Brál v semě Flatbau ta
gařo prwe obrjšená zuftala,

Tu něřteřj Dáni wefelice fe3 tobo, že
Biffup Óndřeg zafe pryč odeffel, na ftatřy
Ouboronj mnobem wice Oanj vřladali, mffes

ligal
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pen dteffréOudhovoenfitoobtešugjce, Ču póvegid voelicý vozniřali neřádoví j neb [lid 07
boy tomu pomalu zvyFal, že fe řad Fřefťanz
by nezachomámal. A fEutečněEE neFterj lidé
wc fe y-m měftád foýd děrFřejti nedali,
ani fe s ženami tádem Fřeffanffém potrorsos
malí, ani mrtvýh na Erdorejh pohťebomali,
2Í bylo fe co obámati, aby lid Čefřý nabošení
ftwoj Fřefřanířé opujtívo , E pobanfiovj fe nenaz
vrátil,

Y facli fe Dání wefpoleť do Draby dední
orubým taFomé neťády a přítom fvé tešťofti
oznamugjce, a předftaupivfje před Krále, 34
to bo profyli, aby ten neřád napramil. Brál
gim odpovočdcl; „Šám gá to vsnámwám, že
dobře nenjj ale nevinjm tě ceftý nalestí, FtezraFbyfetonapramitimoblo.“| Čubnedmedl
flomo Berthold. Opat Štrabomífý, a mydal
radu, aby bylo pro Biffupa d0 Říma pofláno«
Do odlaubém rořománj na tom zůftáno, aby
byli poctimwjpoflcwé do Říma voppramení, 6.
lifiové aby gim byli dani, geden E PDopeší,
a drubý E Ondřegowi Biffupu,

PPDrámeětobo čafu, ga byl Bíftup ns
oťeg m Řjmě, vyffcltam 5 foatým Dcminyz
řem na podironý sapůfob w snámoft, 3 čcboš
náflebomalo, še ten ťád Pazatelfřýdo Čeb vmedenbyl,| Yflalofe,žeDnodřegBilfup
fel na předměflj měfta tobo, 4 tu midi, že
geden čyrjí fpadna s Foně, s ním fe fplaffil,

8 2 na
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na polo mrtem na zemileží. Ču de £ němu
gatýfy nuj řebolnj, a včině nad tjm neffťaftz
ným Rytřem Fřiš, rydble týš Kytjř powftam
3 bůvu, byl zdráme gařo prmé, Ondřeg Biz
fťup bned fe beče E němu, -4 domedém fe že
geft to Dominyř, vesímé s ním vozmlauvwá,
8 tudy snámofř m:3y febau včínili,

Cý3 zabladctel t-sbož welebníbo radu Paz
sate!fPébo tařé byl vo Rimě, oby v Dapeše poz
tvoczení (mého záfona a feboly mygcdnal, giš
byl vfřanomil, aby mniffi tcboly fo. Dominy:
fa řázali proti bludinn Zloynfřýd, dení fe 0d
Rimjčé Cýrbe odrrbli, a nařašené tjm bluzOemnaceffupraroguvwedli.— Čupožddal
Biffup Datřeg fo. DominyFa, by něřoliřbras
tj oo-Čed moyflal,Fteřjbý fwýmbláfáním lid
E ctnoftem Přefťanfftým wedli a vo3buzomali,
Šoastý Dominyř tobo mděčen afa, rad taf vz
činisi chtel, ale nebylo tu 3 tědy bratij žddnés
bo, aby gasyřemČefřým jIoro Božj mobí
bláfati.

Byl. tařé čafs tobo m Římě Biffup $
Dolfřého mefta Brařoma, a ten vflyffem, že

Onědřeg bratřj (fw.Domínyla do Fed vwéfti
mini, a ffrze newědomj gazyřu Čefřého 005
vwéfiítoho nemůže, y měl F-tomu Ovau (výbFnešj,abytenřádnafebe“přígali.| AFoyš
taĎ „včínili, Mbilí že Do Čed fe odeberau, proz
t> že aaFo rodili Dolácy m Šlomanffém gdasyz

Fu sbebli byli. PDřiffedffetedy 00 Čc Brálřeé
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Přemyl ge itniloftivvěpřigal, swláfftě Foy$
poznal, že gib febola v tom zátežcla, by
Čafto Vášice, lid E nábožnofři a ctnoftnému obzcowánjsbuzomali,| ČitoprívnímDrazeDor
minyFání fIculí Čeflsm a Opacynt, Fu Ererým3
fe taPé da ÚTěmey, totiž: Gindřib 4 Derz
mánn přitomavyffili,

"Brál rychle rosPásal din FofteljéekBe cti

fo, Klimenta na Poříčí y taé dům wyflatoče
tí. A tař m tompředměftj tebváš Drožířém
aš 00 léta 1239 přebýmawff:, přeftéhomali
(fe potom do měfřa F Fojřelu fm, Blime:i6,
gíš 00 Brále VOlkdiflamapojřaweného,

Ču fobě Pláfiter profiranný tvyffaočnvfje
Bydleli a Dánu Bobu fMavšiliaž 00 léta 1420,
Frerébož ge Oufytomé až do gednobo myblazotli,| DlaubopotomfeopětdoftaiiF(fm.snéžce,4odtud£fm.Gilaj.| Dředmálřau
Šižťowau fe m Čebáh taF rozmnožili, že tu
ofm a Owacet Hláffterům obogjbo poblasoí poz
šjtalí, nyni tařé po obecnémsowišenj Flájjte;
rů ro Čehád nemnobogid geft.

„ Bdyš tedy Dáni Čefftj lifty napfali, a do
čjma poflali, žádali Bifřupa Ónoťiac, aby

Při ne meze RaFanfřégen na rozmiáwovéni,a še gemu flíbugi pořogné fe £ nému sad;9:
vvatí, a s ním o pořóg a o veffecčočobre rozssnluvviti,6včinitínavovonánj,| ČoFoyš£

ftalo
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(řalo, voydal Dapeš pfanj na rvefičevé Enčšítiwo
Čefťé vo tento rozum ;

níoonóryus Biffup fužebníř fInžebniřůvo
Božjd, milým fonům, Opatům, Drobofitům,
Děřanům 4 mffem po zemi Čefťé vfřanomes
ným Eačžímpozdravenj 4 apofftolfřé pošebnáz
nj napřed,

Do dlaubém bádání a dednánj, Pteréš
welebný bratr náš Onodřeg, Biffup Prašíťý,
a náš milý (yn mifir „Jan, plnomocný poručz
niř aepgafněgfbo Avále a Danům Čeflýh ©

"práma, defitřy a giné mffelifé wočcypřed náz.
mí měli, dočtený poručník gménem ABralo:
wýmna Dani m Fonečně všnal a pufříl témuž
Biffupowi a Fofielu gebo mffeďa'práma 4
wff:cby fooobody, Preréšťoli CýrEvwiČefté budz
to prámem, nebo nadáním aneb dobrým oby“
čegem náležely, smlajjté ty, Peevýh Tečený
Arál tomu Foftelu lifty foými fám voělil,

Slibil talé, še práma, Freráž Poffelowé
nad fedlářy magi, (fe nevmrátj, a to voffe že (e
v přítomnofti naficho milého fyna Biffupa Řež
bore Bardynála 4 apoffrolfřé (tolice Fešáta,
neb ginébo, Fterébož bychomF tomu nařjdili;

ftáne avyplní.

Swolil tafé a 34 Oobré všnal, že dočtes
rému Biffupu a CýrPvi, Čefťé nálešj prawo 6
(eud dubomníh vočcý, dofazowání na $ary,

voffsé
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vffař bez vrázu prámwaté, 'genš bo dindy
mjrvali ; též že má moc Pnešj přídim 2b:(vvíti,
ge trejtati a fauditi, 4 giné dubomnj mécý
s$prámomati, mezy Ftevými bceme, „aby fe taz
řé doblšení bytů vosumělo, o čemž wffaf ať
fe s Dr-bofity Boleflamffým, Yifélnifým a
Sitoměřiďýnm.pororonání v přitomnofti Lešáz
ta naffcbo včínj.

Sljbil tařé mocý a gménem Brálowým
6 Danůmw, še dri defirky dočtenému Biffupu,
gebo Foftelu a ginýní Poftlům v ofobám ouž
dboronímzauplna tař, gabš dim právcm náž
ležegí, platiti, Ó defárcýh lidu obecného
gař minviýh tab p budaucýh ať fe vítanowíj,
co fprawedliméhog:ft v přjtomnofii nafichoZegáta.| CaFétomu©Aceme,abyliftoměa
(ovobody, Fterýmiž Pofteloré Čefiti od Dapes
žůw, CýfačůmRjmfřýh, Brálům a Bnišat
Čeftýc obdaromaní byli, těm, dím3 náležegi,navrácenybyly.| BeftlišepařliftomwéBráloz
my, aneb předřům gebo fe vojce nenadázegí
nebo ztracení gfau, Brál fe dobrau měrau poz
ffará, aby fe' opět opasřili. ac.. Dán w KZatež
raně gedenáctý den měfýce Ledna, Papešíhvj
naffebo vofu pátého,

i (Tad to voypramil Dapeš foébo £Beáta,
Reboče Rardynála do Čed, Fterému3žOnodřez
ge Diftupa poručil , aby bo na biffupfiroj
Prašíťé sas dofadil. LOfTařÓndřeg nedůvče

ťiv Čedům, zůftalna branicýh ViroravfřýĎ
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a RafaufPýh, a tuč mimo nadání Brál proti
nim s Dány mygel, Fteréboš nsťem Biftup
©Ondřeg,rydle gemu voftrjc ff-l, pramě: Dos
áebnaný buď, gený fe proti mně beře tve gménu
Dýně,

Ču bned, vctívoč witamwijefmébo Biffuz
pa, roFowali, aš taf náromnalí, aby m do7
brén pořádřuEřefřanfčémveffeckozůftalo. Do:
tud pařpogamfe Rardynélay. foébo Biffupa,
flawné do Draby aedauce, do domu bifEupfFé:
bo s dudomenfiwem leta 1219 pwedli. Král
nad to mffecKoto, což wlifřu mwpapešíťém
bylo, netolířo včinil , ale taPé bifEupftwj Draž“
fčé, (c voffinm,coš gemmuodgato bylo, voru
ce gebo oocmsdal, a Bardynál Biffupa Dn
dreje záfe na biffupiřau fřolicy dofadil, Čýš
potom Barsynál od Platby zemí rosmésal, 4
fužby Hoši zas nawrátil a napramil; a při:
gamw 008Brále a Donůmwpodeřowání, a s Bi:
ffupem fe tožšebnam, do Rima odgd. 2 tař

„tí neřádoě, Freří Čeffau zemi za čafi té Platz
by (užorwalí, přejřali.

Ule, nafiogte ! to dobré naromnání 4fmičenjneměloOlauséftálofti.© Biffupže
těl opet wfjecřowmpronj řád vwěfli, 346
mwpadl něřrerým Danůjm vo: nenámift. Čařé E
tomu. nefitefti oměcl VOladiflam , bratr Dřes

myflům, 4 prwnj Vi:třýrabě Vioramffý,
Frerýš, gfa Dán nad mícu dobrý, tichý -4 poz
ogný, Frálorftwj Čefřého Přemyflowi Bráli

gdedi:
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dcdinč proto, poftaupil, aby fe pořog m semi
sacdhowal. Boy3 Ónodřeg Biffup o finrti de“
bo: vflyjjel, šelel YOladiflawa welmi, nebo
Éneším aFláfitecům dobře Číníl, gib bógil 4
zaftáwal, a tu před Brálem řeřl: „íd naz
ffogre ! tač gfime y té gediné obrany dubomz?
nid zbamweni! Foaš fe nás budaucné vgjimatibude7“| ČauneopatrnauřečiDĎndřegBiz
$Fup Brále Dřemyfla opét welmi ne fe popu?
dil a rozhněvoal, tařé od té dwjle Ondřeg
žádného pořoge w Čedáh nevšil.

Y přifíli potom E němu nefteťj , genš fe
bo přídršeli, oznamugice gemu, 3.by Bral 4
Dáni s vadami fmými geg nenámideli, ano že
9 nepřátelé na tom sůftali, Aby bo gaPiřoli
Budawmocy, fElidili « vřladně žimota zbamili
Dnořeg rafomau 08 fivýd přátel mage mwýz
fivabu , tagně 3 Čed wygel, a do Říma fe0
pěr obrátí, tam Dapežowi (mé těšťojii 34s
lowal,

Dapeš Dany, Freré Biffup wmpodesťenj
tařormébo aumyflu mnel, obeflal, aby fe do Řjz
ma poftawili, a 3 tobo, co fe na ně žalude,
fe vwyrocdli. VDffak prw, nešfe ftáti moblo,
Bifřup Ondřeg s šalofří melifau me DDlaffid
těšce fc vosítonal, a tař fe 3Ctý den mefýce
Července léta 1224 w mefič OOlsfřém, Dafa
mářj fečeném, na měčnoft odebral, debcž tče
Jo, taE gařš předfinrti žádal, do VWforawy
odtud weženo, a m Fláffrefe Danny $Ttarye nales
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COelebradě pochománo bylo, Ptevýšto Eláfiter
on 3a Dnůw žimota fwébo , fIaroně ozdobil a
bobaté nadál.

Ufy po defyti leteb hlava gebo od Vffi:
Polaffe Biffupa Drašířého do Draby přivmeses
na, a me z0i Faply (fm. LDáclama m FofteleDPrašíťémpoloženaa(dbománabyla,| Cofe
ffalo léta 1260,

Balbín připodobnuge Biffupa Ondřede
Comáfjovi Arcybiffupomi Bantelberiřému ,
Frerýš, še fmobod a prám CýrFroe a dudhos
menitwa Ungticřého bágil 6 3aftároal, talé
trpěl. A voffař šťegmě fe midj, še MBiffup
Óndťeg můše feraděgi 34 DDogtéda Biffupa
DPrašířéhopomašomati; neb fw. Oogtéh m
čas (mého pronáfIedowánj tařé do Říma 3 Čeb
odeffel, a pofledně y ro cyšyné pmřel,

Biffup Ondřeg m Daffionálu Fofřela
Prajiřého nazývá (e mučedlniřein, proto še
fmobod 6 prám dudhomenfima y Cýrime Čefřé
borlive bágiw, mnohá pronáfledowání a ži:
vote bořFofti trpěl, a gfa tařměř 3 Čeb wýz
bnán, tařé m cýsyné vmřel,
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A dinařp2bda, aneb.gařrjřadíYtényž
cy, Židelbevo, byla dcera Otty bobatébo YTřarP;$raběVitjfjenftého.| Obecnégefttodomění,
že zafnaubenj Zboelys Dřemyflem Brálen ftaz

lo fe 3 oulešitýh příčin, gatž mesy pana cýs
mí Bnišaty obyčegně (fefiáma, 4tařé s náfles
ougicýbo priběbu poznatí fe to může. KTeb02
Foloftogicnofti Dřemyfla sťegmé to: doFazugi,
Fterař on, mage tařé-© Hlemeďau rjíli co či“
niti; gediné a předemfjim tobo wybledámal ,
aby, ff:3c nabytí weliřébo ý mnobého přátelé
fřwa, doff.[ pomocy y saffán proti foým nez
přátelům a protivoniřům , Fteťj o neg bráli, a
té voclířébodnofti zbamiti vfylomalí,

Přemyl w prvni leteb fmého.manz
želftvj živo byl s Udelan pořogně v laffarvě,
4 3tobo fe tařé míjicEní Čeborvé, swlaffté pař
owůr Přemyflům , welice vadomali "a těffili,
Ale oBoloIžra 1199 ne tu dobrau Bralomnu,
manželřu. Dřemyffowmu, meliřé neffteftj y 36:

„vmuteřfevmalil,| Králmagegafauemontgdes
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dele, tař.gj fobě 3offřlivoil, še di 0d febe
propuftiti a na měcně čafy s nj fe vozlaučití vz
mínil, tak aby fobě ginau manželku vosýtí
mobi,

Droč, a 3 gařýh příčin to věínil Rrál z
tolaftně fe nemj. Dřemyfl mel předftamomati,
še Adela manšelřa gebo byla Preronj příbuzná,
Fdy3 s nj vo-flamemanšelíťý vofiaupil; proto
že fe bťjdbu bogi, a 8 nj déle mwfiamu tomšímbýtinemmjní.© Čopařprátelítmíwmtom
posůftámalo , še bratr Aodclin2lbredt pogal
fobě 24 manželu. dceru VDýmody Srydrýda,
a3 byl bratr Dřemyflůmw. X1eš taFomé
Freroní přárelíteví nemoblo býti píjčinau ross
medenj manželfitva,

Chtegi tomu něřteří Pronyřáři, zwláfftě
Dubramířý, še (prý) Wdela pinjnílačiftotu
panenfřau zadbomwati; 4 protož měla fe s man
šelem fmýmo tom fmluwiti, aby tolířo di 34
foau fefiru pomažomwal, a mwjcenic. (Čo dos
mnijmánj wywracuge lift Dapeže „Jnnocencya
1ii., Fterévčinio na Přemyflama, sťegmébo
m něm 3 tóbo rozvedení manšelířého Fárá,
gařby neflufjné gednal, dté manželřu fiocu
9d febě propufřicí, geffto s nj giš djtřy fplodil,

Ani tomu tat nenj, Pteři prawj, žeby
Rdelu pro gegi neplodnoft:Arál byl 0d febe
propuftil, Eteráš gemi předce tří Dcery 4 gezdnobofbnaprodila,| Drrnj3nichbylawda;

na
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ná3a Rrale DacfPéko, neb.Denemarffébo , Oruž
bé 3a braběte 3 Otrinberfn, a třetj wmFláfitcz
ře Gerynročfřém ráču Cyffercpenffého jitoabyla,ytamnábošnévrsťela,| Oyrnugméno
bylo WOratiflaro, o němž fe čte, že w3al na fe

bábit řeboly Dremonfivácté m Fláfircée sorazdifftffémnaYfforami.| ŠepařtěmOči,
swléfité fynowi, sapusinýmmatřy gegib,
vveliFá Přimda flala, nenj pobybnojti, neb Cýz
(sč Drto drčl VOrariffama Brálem Čefřým vz

činiti, 6 Brále Přemyfla ouftogenftvwj Fra

lowfřého y.panování nad zemi Čejfřau3AoGti, proto že byl odbogný Ortomi , 6 gebo (č
firbl,

Balbin tařto o tom pravi: „Král proz
to manjelřu fa od febe propufřil, še byl

velmí bněmím na bratra. degjbo Dětrida
iarFšrabě STijffenftébo,poněmačšvdal firaz
ny Ditý málčjcý proti Cýfaři Silippowi, gezbožfepřídršelDřemyflam.| ©nmelDětťiz
dbomířicy : „Doněmadš nemáme býti přáte:
lé, nebučmež ani Ofwagromé,“

304 fe, že tu přičinu, rozmedenj mánz
šelítva, Dřemyjl toliřo 3 důležitýh příčin tags
ne v febe dowal, ač můž tařé býti tobo přjz
čína, wrtfamoft Dřemyflowa, Že mu nedbučťE
(mwémanželce způfobila, nebo byl vortřervý 4
neftálý, Ones fe toho Cýfaťe, acytva oper gir
ného přídršel, zmláffié s počátřu fwébo Fraz
lowánj. Ofis on to sbubdarmanečinil, m

fojt
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“t0itt dytrofti Kičmecřévšímafe, a m3by 004
brého všitřu zeme fvé hledage.

Y budiž e2ž aneb ginaP, Bráí propus
ftivo od febe fat manšelřu Adelu , vozal fobě
$a manšelřu dceru Beli Brále Oberffého, giž
bslo gméno Bonftancyc. DO(T:Eeby fe wůbec
3 tobo neobyčegného včínu toyrvedi, pomolal
P fobéBiffupa Danycle, a řáže gemu, by fwes
la dudovsenfimo, a na tom shromájdění dež
dnalí o té wěcy, 4 coš“ zamřau a pmášedí,
„mwůbeclidu aby m známoft vedli,

"Danyel ETiljE a Biffup Drolífý omína
tobo Orubý , gfa promé Faplanem dmocfřým a
miloftnjř Dřemyflawmůmw, pomolel čo gednobo
Eláfftera Drobofftům, PDrelátůw a ginýh Fnez
ži, a'tu gím tuvec přednefi, aby o tom faud
mvonefli.Udela o tom vflyffewffi voclmi fe
$avmautila.. Y gde ryble Biffupowi, dtécy
geg o tom toffen: náležité zpramiti, a E fobe
rv té mecygebo nářloniti,

Ču přifizdfjí do domu BifFupoma, Žddá,
oby před Diffupa předpufiréna byla. ddvmorij
ovoflem Mošebnjcy nechtěli tař včiníti praw'ce :
že přítupu F Difčupu mjti nemůže. „Co?
řeFlas podimenjm podgatá Udela, dů pějftu:
pu mjti nemám T DOždyťgfem gá Brálorona*
A gefilíže tobo nevčinjte „ měste, šeť bes 1045
fieho opovočšenj E němu do pořogiřa oftenpim.“"| Olušebnícydělavefje(obe3robožeřty,

4
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a vřízamíjena Omeřeprficm, pramili: „iy
neznáme žádnau Srálovnu : a tim Adelu odž
byli. Ču oni bned otemřemfle Orveťe, nepuz
gdeli pryč po dobrým, že gi odtud wyfirérgj,
pobrosyli: e

Cato s0morilofi MužebniřůmoBiffupomid
Abelu voelinízavmautila, že p 00 taFovýh lis
oj banu a potupu nefti mufý. 2 widauc, že
tařé při odmoře Frálomířém nic Sobrébo F dauž
fóní nemá , vpřímo E bratra foému do Vffjž

fině deti vmjnila, aby mu prřjbeb(můg fimuž
tný oznámila, a sáfiánj v hěbo bledala.

Děti VitarPýraběAriffenffý, a bratť
té savovšené 2Ídely, tu potupu, Fteráš fe gebo
feftče ffala, melrmi borce nefl. Ču bned wyz
flal pofly F Přemflomi, hledate v nebo347
dofičiněnj. 2 Poyž tu nic nepořjdil, obrátil
fe E Kemeďému Cýfaťi, byv 6 njn m do
brém přátelítoj, a tu bo žádá, aby m tom
projtedeř včinil, on paf že geft botow na
Přemyflowi fe pomířiti,

Cýfať Páše Dřemyflowi, aby manželu
(osu Adclu safe -Ffobě w3al; pařli ne, še bo
do abtu dá, a 3 zeměmypoj. JÍ Poržwi:
del Cýfař, že fe £ toru nemá, 8 odpoťi-de
vozřazu Cýfařowu, bned rs zPézal wybláfýit,
3: Brále Přemyfia 3 Prálowfbé ffolice efuznge,
a mjfto něg Cbreobalda Drynce, omwffemaifiič
wecřa mladého, na Erálovoftroj dofajuge. Ule

RI 2bý, £ Bval
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Brál neleřal fe tobo naprofřo nic. Dn, 96:Fošto muž m taFowýd ročced dobřesbeblý,
podlé ořoloftogičnojtí čafivo mwelminejtélý, s

dytrofti foau Cpfafe brzy fobě zýffal, neb v
d:tim fe gebo firaný proti Cýfařomwmýmnepřá;:
telům , oba polně přátelířvoj fobě zaručili«

STřesytim sbromašdění dubomenfiwa,tentofanmyneflo:| „KTeycfojeenégffi,Lleys
mileftiwegffji Yiocrář a Brál Čefřý Přemyz
fav, 3 ptjciný prjbusenítv, může fmau snanz

šelfu Jdelu foobočně propufiiti a ginau fobě
zafnaubiti.““ Cu Zrál rychle wyflsl pofly do
Rima E Dapešži, by oznámili, že geft manžel;
Fu foau Adelu propultil, a tářé přitom žádaz
li, vfudeř tobo shromáždění mocý (fwau postvorditi,abyneprodlémal,| ČaFéDetrida
Adela fErse poručnjla mwelmi!(našné v Dupešže

o to gednali, profycé, oby bizprámj a sewin;
nofti Zdeliny bágil.

Dramě 34 tobo čafu, Pdy3 (< m Římě o
tom gednalo, prfýtí tařé pojflormé00 Řjma $
Srancausífé zemi, šádadjce Dapeše gménem
fwébo Brále Silippa, aby propufiténj manžel;
Fy gebo sa dobré všnal a potwrdil. „Jnnocené
Papež ne bez příčiny fe obával, Foyby předce
ro tom rvolen byl, šeby tař m Fřeffanftwu,
gařo nefdy m židovofimu baufně rozvocdení
manšelftmafe ftári moblo, Dro ti tařéprjz
činu vozPázalJlbrrtowi 2rcybijfupomi Děvojn;

ffému,
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fřému, 4 Probofitomi Saleputfřému, aby tu
mwécDřemyflowu náležitě vosfandilí, a vfidež
ten do Říma potom rvyflali,

Oba tito vošneffeníOrelérové porvolali
E (obě mušů včenýh aw Pijfinu fwatém sběbe
lýd , 6by tu měc wyffetčili, 6 mavdrým pmáz
ženjm o to fe radili, Čuť fe oroffcimo tom
gcdnalo, 6 wffařco fe předce wygrdnelo? Ý
nic. ŽÍ taf fěrse prodlsžoméní Čafu, a víla
moiénéhodotazowánj míjeco to témeř dařo vz
foulo, 4 m sapomenutj přiffio,

Adelatebdy Dareně očeřámalá, besyli
d"gj poctivofti 4 neminnofií (e zadofi vínje
Dna pa gfaucybytemv foébo bratra Dětřiz
ba o Wtjffni,- gcdině m pobožném vozmcy;
flománi , a na borliwmýchmodlitbád trwala,
čínic lidem"dudým a potřebným mnobo dobrézbo,yweliřédobročinoftiprofazugie.| Dototi
salošíla panenfřý Fláfftec mwYIfjfini na fwén
mwěnnémfanfivvj ABafenburg tař. rečeném,
Fdež y (obě mjíto až do (vé fimtri wyovolila,
Cu gj občtomana byla wrdhní zpráma téboš
Fláfftera, ale Jdela niPterařš gj přigmanti nez

dela, toliřogaFoštoprofšá Pláffreraséboždep
tíjjEa živé tu býla,

VTebyloťgi3 vojce potřebi, daFšboli gegj
bratr Dérťid 3 soma oto vfplomal, o tu mče
fe fowditi a tobo rozmažoroati, taPéli předce

fufinčécd fmébo Hnápáde propsjtena byla ý Či;2 ť
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li nic. ÚXela přjdmauc záPona 6 řebolo Pláž
firerní, flibem fe 3awášala, že tu dce Dáru
Bobu fIaužiti, a robo práma Ronftenegi 3ag
nedbati, aby fe34 Brále Přen Wwflavdáti mobla,

Bral Přemyf! odbym tedy Adcly, bned
poflal poctivé pofly do Dýer E Bráli Belorot
© tau žsdojtj , oby mu dcetu fwau Bonftaicyi
34 manžšslřu dal. Breraž do Draby přímo.zež
na gfauc s Brálem Dř.myflem zafhaubena 8

m Foftele fm. DĎjta na„bradě Prašitém 08 Daz
nycle Biftupa, a v přjtomnojii mnebýh Daz
nůmwa Dáni Čeftýh ý Dheriřýh farmně 007
Osná byla,

/

Drwé ale, neš £ to vofi:cfoftálo, frré
Adeliny wff.m rozepřjm a tahanjcem doFonce
Ponec včínila 3 neboť den prmwnibo mefýce 07
norá létá 1211 Adels m pomefti blabofTawe
né 3. tobo fročta na měčnoft fiťaftně wyřročila,
tělo pa vetímě tam pobowamffe, na gegj
památřu flawný broboronjnápis poftavvili,
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K dyš tedy Dřemyji, gaf díš w šiwote 22
delině řečenobylo, fau manšelEu 00 febe pro4
puftil, potom miřatpil do drubého manželířma
s dcerau Brále OberfEuu Belf, gjš bylo améz

no Bonffancya, Ereráš mu oFololéta 1205 vz

rodila dcerufiřu, a dáno gj bylo na Fřtu fooaz
tém gméno 2íněšťa,

(De gegi se firaný máteře byl Bela IIT.
Brál Oberitý, a bratr Ónodřegetéž Brále ©2
berfFébo, fterýž (mw.Ulšbětu, ana nápotom bys

la Kandgraběnřa m Durýnřu, (plodil; náflez
domné Alnéžťaa Alžběta byly afau feftčenice

Dodlé obyčegů ffavoné panugicýh domů,
Foyš Aněžřa tří léta měla, pošddal Přemyfla
Bmžše Polfřý, aby gebo fyitowí safhaubena
byla, a Brál Dremyfl m tom fpoli!. Bw:ps
ná fimrt tébo3 Dolířéto Pronce, 8-budavcýbo
šenída Jnéžřy to způfobila, Že degj vodičové
od tobo flibu vítaupili, ať nedlaubo potom,
gařš fe dočteme, ginému žemichoví vfnaubena
byla, Bodyš
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Bby3 pomyrofila, poflal gdi Dřemvfl 6“

pěftauníau degi a s náležířým formo:fEooemvz
vrozenýchpannen do PláfiteraCrtebnicřého m Sles
sýdb, Prerýš manžel fovaté sOcdwyFy založil,
eby tam mezy pannami zářona fo, Benedyfta
wybomwana byla, 4 m ctnofted Eřefťanftýh fe

cmicila.

„Byl pař to giž smyřlý obyčeg w Čefté
v Wěm.cé semi, že ojtřy rodu znamenirého
dáwali rodičomédo Fláffrera na cmičenj, Focš
byly ffEolypro mlád: Ši aby fe tu. podlé gedno=
bo Paždéhoflamu, řádu a pomolání cvičili, a
Fe mwífemudobrému medli., Ču s weliřau pilz
noftí 4 wynafaašenjm těd Fláffrerníh pánnen
vífi:dtila Unéšřa melmi profpimala w mou?
ovolti y m nábožnofti, 6 še dik tu zmládi
(vého žímotu Háffternjmu taPměř zmwyFala,taz
řé docela měla frdce náPloněné rebolfřému obr
cowáni, pobrdadic voffím tělefným pobodlím,
ta še čaftoPráte toliřFo o dlebě a o malé cafizcewjnafepoftila.| Ytaborlimýdmodlitbách
Paždodenně dláubo trwagecy, „almušny fftědťe
dudým lidem čafřorozdámala, 4 giné mnos
bé fřutřymiloftdné činila.

Rdyž afy demět let Anéžťa měla, pomo:.
lana byla 3 téboš Fláffrera od rodičům E frás
lovoffému dmoru. Brzy potom požádana bys
[a od CýfaťeSrporycha pro fwého fýna Gindří:
da sa manželřu, pončroadš gegi Práfná (pas

nilojt, ticboft, ponjženofta: dobrotáde 36:Ujbila
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Ubila tomtuSecnáti , že dsfď prejníl brs oz
tabůro přo fmého fyna o ní žádatí, dřjmwens
by bo w tom Poofy předeffel,

i

Bral Dřermyflwida, še 3 tobo zafnaubcz
ní 6 fynem Cýfatomým mnobo dobrého a zemi
vrofpěfiného pogjti můše, mdečně m tom (fiooz
Ul, gen tolířo na to fe čeřalo, ašby filccbetná
2ne 3řa dofpěléhomeřu doffla, a taf s fvýn
zafnaubcným ženidem vo fiavo manšelftý vofinuz
piti mobla, |

Brálovna a mateť degj Ronffancya bala
gi zatim do Fláfftera Dořfanfřého, abytu ges
fit off: dofonalofii fmému ffawu potřebné naz
byla. 3 Plafitera Dořjanfřého potomopěr po“
flana byla do RaFaus P (mé tetě Rydbency, aby
fe tam pří Omoře £ budaucý fmadbě hotomila,
gasyřu WTěmecfému zvvylala, a mwobycegjh

fočtfřéh wyhomana byla. Čoť gfau proto
gegj rodičové věinili, by Fráfná tato Čefťá
Dryrcesta pro tař flamníbo ženicha vffi přis
Kufinofti fe opartila3 a inéšřa gařožio po:
fufihá dcera můli (mých rodičům do cela fe
podrobomala, ač gíš w (rdcy ginému ženidu
byla fe zafnaubila. ©

VYesy tim čafem Cýfar S$rydryd to způ
fobil, že fyngeboGindřib, aženíh Anéšs
čin léta 1222 m Čedbáh 34 RKrále Rifle Hěs
meďé a sa Cýfaře budaucýho Forunomán byť,
Čo Fdyž (e fialo, a že 2lnéjce giš patnáct let

bylo,
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bylo, pomwolalaj Bral Dřemyfi do Čed, aby
tu poflůvo od ženia foébo Gindfiba očes
Pámala.

Ue 2néšřa nedtěla mwfam manšelftý
mffaupití, agiž flib včínila, panenftwj až.
do fimrti fovézabomati. Se mfjař s Bindřiz

dem zafnaadenabyl 8, nemoblo fe to beš pozmolenjDapešomafiótí.| Dretoštagně00Řjz
ma fmé pofly £ Popeši myflala, gimu foig
au-nyfl mygemila, šádagic bo, abý fvau mo7
«ý Dapešířau to 32fnaubenj sruflil, proto že
fe m očtinftvj. dcgim ftalo, a Eterému3 ona
na ten Ča6 pomolití ani odpjratí nemobla, a

ona giš dámno před tjm Bryfia Dána-sa
Senica fobě wywolila,

Boyš-fe navorátili poflovwéRnéščiní s čj
ma, potéffiredlnauodpoměd gf přinefli. Da:
peš mlafiní vuřsu gi pal, aumyfl deg voelimi
fbwalomal, že totižto raději botj Bryftomau
než manželfan Cyhřomaubýti dces $ nápor
minal gi tařé orjmětiroč,aby m tom fmém aus
smyflu fetrmala- a panenftmi až do (mrtí foé
zabomala. Únéšťa přečetíji to pfaní s weli:
Fan růdofij, před Brále otce (mého predjtau:
pila, genu aumyjl fowůg pořorné osnámila,
Ti(t Dapcšzům P přečtení dala, a wylémagic
bogné sy, šadala, aby gi Eftawu manžele
fřému nenutí, ale aby ni přid mffemi (fečtz
ffými šenidy bágil, doříádadíc, še bned 3
mládí celá fe oddala ženídu nebcířému, a fvé

pánens
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panenfřétělobo brobu fo ití še bíla. „Geft:
líže, geffté prawila, můg neymilegffj otčel
mne Emanšelítvu nutiti budeš, bogjm fc, šež
bys 34 (0 tveftu Božího neofjel.“

Brál to vfizffevo, melmi fe -vleřl, neboř
všnal, de dcery fwé E toru, COCýfari prijljz
bil, čiň co číň nutíti nemůže, a neréda, což

-by m té meliřé připadnoffi měl činiti, p>ry2
fil, še o tom Cýfatispráwu dá, YOtem pač
přigeli Cýfarfitj poflomé, Feeťi:Rněšty pošázDatiasfibatdoYičmecmestiměli.| Dřcdz
ffxupivffe tedy před Brále, fwé pofelfihoj poz
olé fTufinofti a obyčege Ponalí, Anéža , giž

byl otec P tomu pomolal, flyffjeto pefljloj,

F welifému podímenj rvjjed přjromnýd 9 Ouz
dem ponjženýmfyce, ale y wefeljm odpowčdila
gim, iřauc: Zaffjóená Krofftu Dánu, nemiisžebýtinerěffauzemfFřéhošenicha.| ©áfemvčiz
nila ffib- Čiftotn, a Bindfich mné to vdpufřj , že
fem mifto ného Srále mfje Dannen fo oblibila
a gemu přednoft dala,

Yad tau neočeBámanau odbpomědi.v ffiz
ni, Ptečj tu přitoriní byli, netoliřo vsáfli,
anobrš počali fe © welmi rmautiti, svoláfité
Hegjotce Dřemyjl„ terýš s fmau otcomfřau
F nj nášlonofij gcdine hledělgj namlumiti, aby
fvůg aumyfl změnila, a tař s weliřém fités
ftím 9 flawu pomwýffenjmnezbrdala, Cu 2:

néšťa, gaFo před tim, fIzawýma očíma“„Scbo
profyla, aby gi £ tomu fiamu nenutí, že dij

žení;
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šenihu nebeflému docela (e oddala, Čo fMyffem
rvffe poflomé, že Bněšna 2něžku fe ani wddz
tí, aní Cýfafovonaubýti nebce, wsali od Bráz
le odpufiténí , a navrátirvfje fe d> LTěmec, ©

tom voffem y Cýfařiy fynu gebo Gindřibowi
šprámu dali,

Cýfať vimjnil. deffté něPrevého čau pofez
úřatí, Foyby fe ZInéšřa předce gináč rosinyflila,
ODidauce pa oba, Žemfivém předfewseti gefť
nepobnutedlná, aumyfi Uněšém neroliřo wyz
Amwalomali, ale gj tařé předrabé dary poflali.
Čte fe, še gj býmalý šeníh gegi Bindiih Cýz
fařeSrydryha fyn, lifřvo tato Iowa pfaný 07
Oeflal >

| „Doněmadí 2néšto, něPdeyífjmá-nevež
(fo, ale giš mečného Brále Cboti, bobatftvvj
čajné y ouflogenfivoj a voffccfu fvětfFau roztoš
fy 3avorbla, a Dobu y wyýmolenýmgebo vofje
cFa fe oddala; protož tobě offatFy Smwatých daz

Fošto pořlad Oudomní odefylám, 4 před Pašz
dým semíťým ženibem tebe měrné bágiti pří:
powjdám, abys tjm pořogněgí a borliměgií
foému negmilegífimu ženidu, wěčnému Boby
faužití mobla., Ka mne břjffnéhopri fvyd
foatýh modlitbéh abys pamatomala, 34 to
tebe fnažněžádán“

Do nedlaubém čafit čafŤo aménowaný
Bindřih 34 manželřu fobě podal YTfarFitu,
Kropolda mýmody Rařaujřého dceru, 4.006

pronj
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první měfýceZiftopadu léta 1225 m frunE:fortěfiPrvofinaufwečbufIawil.| Chrégjněž
Peeťjtomu, jé dj y giftý Drync Anglicy tabé
požádal 3a (mau nemeflu, gemuž (prý) oné
ta dařo Bindřihomi odpowcděla.

Ču tedy doti Rryftowa 2néžřa ,. še fe
gegj žídofi wyplnila, 34to fe Dáno Bobo
voraucně modlila a fwaté žima byla, Zinéjta,
obleřifi fe m datrný odčm, s měrnými tomas
ryfffamí po půl nocy mftámala, po Foftelid
bofýma nohama dodila, 4 to tak dlauboFoz
nala, 63 aj čefto 3 nob Prem tela. Domit
fe navorásivoffi Frero fffrala, a málo odpočinuz
wffi, rsucho Enjšetcý na fe mzala, do Fofiela s
foým Fomonftvem. voeřegně ffla, 4 tu oněk
pobožné modlitby 4 žalmy rjPřala.

Ačřoli drabým rauĎbem, tařš dafs na
Rněžnu ffuffelo, odjna byla, mfjař té ofrafy
velmi nenámidela, a protož taFé pod tímran;
dem šjnéné páfy tagně nofyla, ©LD nocy tařé
ne na loši měře: vítlaném , alé podlé něbona
semiljbala, a mjffo počufiťy tvrdý řámenpod
blawu Eladla, a to mwffetagné, aby o tom žár
oný nevěděl, činila, nebo před odpočinutjm
tu tmrdau poftel fobě fáma vítlala, a Fovž
mftala, 345 gi febrala, a 00 tagného mjfia
vPijdila., tak fmé autlé tělo na ten-spiifob,
4 gcfire vic ta flawná ČeffEa, a ozdoba (és
bo národu, přjínými pofty řárala,

dnéš“
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+ Anějřa vflyfferofii, Eterař fo. Srantifýck

s Afpfu norau řeholu pro BláfiterniPyzaložil,
Preřj E rosfijčenj a ms0článj níbojšenítovj woels
mí profoěffníbyli, vsnjnila gům tařé m ČebédPláfiterzalošítí.© Dowolalagídtedyněřolik
do- Draby a tu gím na Srantififu Foftel fro.
Salroarora F opatromání wzdala, gid dvffaz
xečnau žívonojti 4 bytem opatriveffí

Y vyffiela od těd nowýh řebolniřůmw,
dim3Ytinoryty cjEili, že něgaPanábožná Danz
na, giménem Blára, taFé pro poblamj ženíté
řád těj řeboly, totiž fw. Srantififa, saložiia.
Tad činž ona weliřau radoft magie, taf dlauz
bo Brále ODáclaroabratra fmébo, Fierýž po
otcy fwém DřemyfI:m vmázel fe mwErálovofiwj,

o to jádala, aby ted gepriffcktařé do Praby
powolsí, 8 ge tudy ofadil, až tobo na něm
vopprofyla: Čaří o to žadela Dapeše, aby ro
tom pomolil, še ce pomocý Krále POáclatoa
bratra (mého Hiáfft.C založítí, a m něm ož do
(vé porcí Dénu Dobu fIaužiti, Dramj fe,
še (m. Klára 3 2fyfu do Draby na žádoft gc:

dj ge poflsla, a teřé ona začafié S Znéšřaupjz
cbně rosmláuivaíe, A moeliceaj fobe mášila.

Boyš fe pět tě Dánnen řádu (fm.$ranz
tifjřa, genš flauly od (mé 3aFladatelfyně (m.
Brály Alarcfynřy, do Draby dofialo, tu Brál
YDáclam Pézal pro né bláffrer y Boftel pob grmnéz
nen fo, Srantififa, dně až po:dnes ta fowwc,
r měrfji Draže blj3 moftu založíní, réš zařé

pri
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pří nějm ffpitél pro dwrdé poffawiti , mffe do“
fřatečnýmidůdody zaopatrím. Čo fe vff: flaz
lo, gař giftota tobo pred ruřama geft, léta
1235. Uněšřa febolu té geptifječ tař weliž
ce fobě obljbila, že k náfledugjcýho rofu 9 (az
ma mezy ne dala, a did prvni 2ibatyffjbyla,

Čo fe ftalo s weliFau flavonoftj léta 1234,
neboť mnobé vozáctnéofoby přítomné byy, toz
ti3: Brál ODáclambratr Znéžčin, Bonftancya
Brálovona matřa gegj, Legáť papešíťý gmé:
nem Bageran, Sjan Biffup Drašíťý Prerýj medě
flomwopří té Iuwnofii, a fcom ginýd Biffuz
půw, Bernbaro LDýmodaBorytánfřý, denfcířtuBrálovoguměl3amanšcíKu,| edmtas
Fé vrozených flečen Čefřýh tcbo dne do tébož
Fláfitera tádu fw, Bláry wefilo, a Etě řehole
fe 3amásalo. Anéžce y těm fleénám ťádu toz
bo přiřroft, tidoft a.„Audoba nad mjru feljs

bila, 4 ny řířalí tění„geptififám, še gfadbyly do cela 08 foéta Tozdáleny, 6 žádným

fpolečnoft neimagjce, zavoťené Danny.

Do finžbáb Božjdh pří pěti ftoleb ftFwos
finč bylo bodománj, e ffpitálnicy zvolafféč pos
fpolu bodowali, magiee gjíří a piti be3 nedo
ftetřu. Aby pař y na budaucý cafy ti d4udj
lidé pořádně a náležitě opatření a dowani by:
l, poručila ge něFotifa Pnešjm, Fr. ťj byli Fřjz
žoronjcy, o Fterýhs tí, genž 3 Čech do Pale:
ftyny pusomali, zprému přinefli, by pří

tosn ffpitálu netoliřo flušby 2Bozj Fonalia aletařé
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taří o to, bý fe voněm vfřanomený čád pilně
bormal, aby bedlime péčomalí,

Číto Přišoronjcypřifili do Čed léta 1227,
stů fe ofašili. VÝtesytěrní byli Aytjli XTémez
čti, gegibš vítanomení £ rebola wmrom zález
žela, že těm, gen3 bvo P Seruzalému do 3c7
šněfovatéproti ČGurfu:n, bud do rus ne poz
bany wog:nfťy tásli, pomebali, dím nocleb
bámalé a s ními na wognu filí. 9 pomolilĚ
tomu Bról PřenyfT, že fe ti Rerjfové m me“
Re'PDrašíťém při Fofieie (m. BencdyFta oradili
a m témFoftele fušby Boši Fonali. Rozmoj
bli f: po čafeti Rytjri mocné m zemi Č.fřé,mnohoffatPůvoffaupioffee— YOjjařpočefu,
Foyš ron Frjšoronjřům na wálřy s Diufjfeny
penčs potčebjbylo, prodámali ffatFy fve Čefďí,

Cařé Bralowmna Bonffancya Faupila 08
BíjžovonjťůATěm:ýh , wefnicy fleupětín řež
čenaufe rofý.mpriflzffenftrojm, réš Fo'el fw,
Detra na Doějčí a což F němu nálešel>, y taz
Bé PofteljčeP a mcé na rybniéřu nazmanau, Foež
nyní Fofřel foo. Ojtepana na nomém měfřejioz
gj. (Čo wffe na žádoft Dcery (mé Znějty daz
romala Ronftancya Fiájfjterua ffpitáiu foo.Srans
tifffa pod mmoftem.

Cu tedy gednalo fe w Prase, abyti Bře
žomnjcy, aneb rádten vytirfký, w Čebád
potworsen byl. Pročež Dapež Řeboř IX, negen
předefilá práma 4 (oobody gim potwedil, ale

ý
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y giflá pramidlé liftem foým vfřanovtl, poždléPterýhživibýtíměli.| Čenfougliftpoz
flal Dapeš YWiFuláfjowiBiffupu Pražfťému,
a. on pomolawmmfjed těh Ryrjtů. do Poffelá
fo. Detra na Poříčí, Pdež přebýmali, gimbočetlaweřegněosnámil.— Žepařtýžrád
rytjčířý s počatřu foébo vftanovoenj na wěfs
flim djle měl Rytjři flamwu fočrfřého ; ptočeš

na „památřutobo, še byli Rytiti Dogotoníp

bem té řeboly(e sawasugi , aneb giná gednáž
ni podlé vftanomení foébo činí, odění sbrog:
něbo, t. G., pancýře a meťe přítoin všjmadj:

ěřteří ptawj, je mesyptěmníRytjří
Pteří do Čec přifili, voelifým. mifféem téhož
řádu byl Albert3 OffernberFa, atudy Fi pos
ctiwofti:gebo; še (prý) bročsdu na -odevihnofyli,© YVOffaPženenjtomutaP,poznárváfe
3 liftu Dapešířébo, Poež-Přjšovonjřy s bwész
oau-gménuge, potom pař léta 1252* Červocnatí
bwesdu s pomolenímDapešowým na fmýh 07
dčwjh nofýti začali:

Šprwu nofplí oděv Čertocný ffičofý, Ptez
výš Fryl černý pláfiř, na němš Fřjš vvyffitýbyl.| AFoyžtošaltregulyfo.Augiftýna;
změnili ten čČevvvénýodéw 19 četný olarbý 6
pláffrém černým, anefli na ném červený frjž
6 brečzdu, Gao ale tenryrjiftý PřišovonjcKý
řád bned od fmébo vftanovení geft znatmenítý

a Kroný, taĚtařé Arálům a Bnjžatům ČeftýmOI zbý, u wjidy
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mždy byl milý a méžný, propůdcimífe demu
Brálovoc Čeff.j mnebýh nadání a milofij, zmláz
fitě weliFým míficům téhož rádu. Wesy giz
nvmí miloftimi byla tařé tato znamenitá, že
Brál Čeftý VDáclam a fyn Dřemyflům rozřézal,
Boyřoliby welifý mijir do měfla geti dtél, 3
m-rifrale Frálovofřé ffeft Fonj, pařliby ale 3
Dr aby do Frage neFrerébo gel, ofim Fonj F dež
bo fluště aby fe dalo,

-"Bdyš fe s'tim Přišomnicým řádem tař
fřalo , tu taFé náfIcdowale proměna s Fláffres
remi panenífým. fm. $rantiffEa pod mofiem, a
s YYiinorytffýmfm. Salwátora na $rantififw,
Freré oba .Bněšna Unéšžťa, gafš o tom weyš
powědjno, byla založila, Aeboť ona známe“
onavofji, Eterať gj špráva 4 fjsení tébcí ffpiž
tála w pobožnojií y životu febolffému nemálo
přeřáží a aj weliřé favofti půfobj, protož ví
mjnila wffeďu tu prácy odfiraniti, aby tjm léspe:DánuBobofIaužítimobla.| Dalutedynež
toliře fowig Hláfitera Foftel fo. SrantifiFa , ale
y fipirál fe voffemipanftojimí F němunálešegje

čýmu Fťišomniřům, řteřj bned 6 počátřu F 02
patrování téboš fipitála vítanovení byli,

Óni pařmděčně to na fe přidáme,
bned fe m ren Fláffrervmasali, a tal odtobo
čefu aš do dn: ffnjbo dne pod gménem Prjšowž

njřůwm 6 Črwenau bwezdau 3de ctnofině $
priřladné bydlegí, při Pterémš nyní wrdný

zprámu wede WWOýfoceohftogný Dan peDáeCeyz
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Ccydler, welibý CTfjfe a Generál téhož ryrjřz
fč:bo řádu mwČebáh, w Yftorawé, w Vbřid,
m Polfitě a m Slesýh; Órbo cýf. řrál. €Ytiz
lofti Ra006, a mwPráloveftvcj Čefřém Drlát,

"Etevýš fEr3e fwé zafluby toho důftogenftvj bos
ona febe včinil,

Anéžřa tedy s fými deptiffEcmt přeftřž
bowala fe F fv. Salwéótoru na Srantifffu , Pres
výš Foftel náBladně preftomimfji, deg pod gméz
nem fo. Srantifffa pofročriti Oala, a tu to 07
Folj od tébož Fláfitera SrantiffcF flovwe, a Flážffteručjřalipotomvfm.2inéžty.| Óafwé
pař zaPladatelPynerjřali těm geptifffám Blire;
fynFy aneb fm. Bláry, a-toliřo fe oděvem rozes
$náwaly od Olaffýh geptificEfoo.Blsrv, Foež
odém nofyly lebčegffi, w Čfedád paf (-Iněgfif
pro symu, gaFoš y tařé 34 prjčinau vftavnič
néhopofrmu poftníbo Dapežíťýmpowolenimtyněčemmaliétovlebčenoměly,| a toale
oftřeaffibo obcomwání byly.

Ču bned pro SYinovyty, Frerj Anéšce
Eláfitera v Poftela poftaupili , Pásal Bral WDác:

Zavo nový Pláffter y Fofiel Pe ctí fo. „JaFuba
flaronč a nářladně 3 Fomory Frálowfřé a po:

snocmi šnamenitými mnebýh Boj (řavocií, F:ež
výjto, fyce Pláfiee, gaF pifie náš págř, ftaz
wěri začal Brál Dřemyfl(Oiestar, otic Brále
£©Dáclawa, ale geg nedoftawel,

V 2 Čo
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Čo fe Pdy3botomwéa doflarvené bylo,

tu fe ti VIřynoriti, dinať p bratří menffiřádu
fw. Srantifffa F (ro. JaFubu přeftébomali, Fdeš
a3 pofavoáde bydlegi a flužby Bojj bedlimě Foz
pagi. A poněm+džtito VIfpnoriti před rjm v
tobo Foftela na SrantiffEu bydleli, y dáno gefi
Gini 34 prámo, aby negen temto geptifffam
duhoné poffubomali, nýbrž tařé [Iujby Joz
ši tam Fonali, a předefilébo prama, 19 tot 07
Folj ro fooetfřýh měced všjmali,

JAněžta potom 3 weliFé pořorý a ponjše
nofti, mybledámagice tobo v Dapeše s melifau
prosbau, Žíbatyšítmi s febe fložila, a m fmém
Flafitečená SrantifEu m. pofoťe a w poflus
fi-nftvoj feé Abatyffe- šima byla, medguc 14
živost (vostý a wcliní přjšvý, tak že Dapeš,
Ptevýž Čafto fPrse lifty. 6 nj rosmlaumal, ú v
velifé wižnofří pro gegi obsmláffrní etnofti,
9 šiwota (ooattoft gi měl, čaftofráte di napoz
minal, aby té přjřrofti žímota (wébo mjrné pe
Zjmala 4 vy mytwenj fmébo autlého těla (obě
povlehčcla

Va ten 4 tařomý spůfob degibo žimota
Foattoft wmůbrctěměť známá, spůfobila to, že
Čebowé, magice gí vo poctimofti meliřé, £
nj fe m potřebách (výchvrířali, a pomocy 38“
dali, gelífoš, gař3 fe čte, voelifFýmimilojtmi
od Boba, zvoláfire oudem provoďým obdařez
na byla, o čemž nájledugjcý přjbeb tato wys
prawuge :

Bdyýj
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Boyta spráma do Draby přífila, že:

Brál Čeftý DřemyfiOttofar drubý proti Rus
dolfomi Cýfati polem tábne, eby s ním bitvu
feocdl, Anéžřa, ddauec6 geptifffami do Foftez
la, wraucně (e modlila, aby Důb vdčlil fffasfinébotitesftmi,© ČuAudolfpřítočimfe,
mogfřo Ortofaromo oběljčíl„6 foedena byla
bitwa hrozná y vřestná.

Unéšťa oprofiřed fvé pobožnofií, měla
(prý) gařo (řčna zblednautt a po cilém těle fe
tráfti. Co mídauc podlé Flečicýgeprifiřy, vyz
dle fe tásaly, coby ta welifá zména na dežgjmtělesnamenatíměla?| „$Dráměnyni,00%
pomwěděla, midéla fem Brále naficho, Pteral
vanén gfa, s Fonédolů fpadl, a nepřátelé naň
fe (ylněčítifj:, deg nemilofrdně zaLili. Ady
milé feftry! bitva geft probraná a Óttofar
Brál mezyfoými Ryrjčí zbítými mrtew leši,
a tudy meliřé a brozné nefftefij naftémá vlas
gti naffí. Droftež femnau Doba, aby to aléeDnásodmwrátitirácil.““| 2žefetavffeďo
fEutečné fřalo a mýplnilo „ tobo fe m Fronyce
Čcfťé dočjíří můžeme,

Royl tab 2ínéšřa 40 [et voPláfiteče fooas
tě živa byla, vítamicné Danu Bobu měrné 9
voraucné flaušíla, plná mnošfiwi záflub, den
defátý mefýce Března léta 1281 m Dónu vz
(oula, a na mwěčnoftfe £ fmému nebefřému
áenihu odebrala, a tu tařé voFoffele(matébo

$ran;
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Srantififa.s welifýmnáboženíčojm pochoma:
na byla.

Jy mwpadefáti [eteb po dedi finrti,.na
fmažné mybleddoání Bválovonya manželřy Ja:
na Brále 2liběty, matťy Cýfařea Rrále Čes
fěcho Karla IV., při ftolicy 2pofitolfřé Rijmfté
Alnéšta do počtu Blaboflawenýh přímtělena
byla, o gegibito přemelebnýh ctnoftj bylobý
gefi-č mnobo co wypramomwatí,

DO čas Dufstfřé bauřce, geptifify tělo
degi vřryly, Fteréž potem nalésti fe nemoblo,
éra 1643, Fdyž (c Foftel počal ogramomati,;
mělo býci tělo gegj naleseno, pří Pterém3 tazřítělogednéZbatyffeleželo.— Wffařžefe
předce Bořázati„ ani podlé negařého snamenj
vvyfjetčítí nemoblo, tařéli předce to neb -ono
tělo blaboflamené 2lnéšťy geft, ta měc vwpos

©dybnofti zůjtala, |

Beďfivofřýpifowatel degibo života práz
mj: že pro gegi weliřeu šimota fwattoft, Po:
fti 3 těla a:gjho vzaté, 3a oftatPy na mnobá
snjfta fe oběrowaly, ta še něco málo 3 těla
$obo tu něPdepozůftalo.

Síta 1782, Foyš fe Pláfitery wmČebád
počali ruffiti, také týž. Pláffter v (ro 2néšťy
© Itarobylofij p s fmatau pomweftjznamenitý
grujjen byl, Prevýš00 foého pronýho založez

pí voelřáutepěl změnu, vo němž před Seppo0
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flo geptifieř obýmalo, při fmém paf srufienj
něřolit a Omwacetfe počjtalo,

2 voffařpo vffi téro bauřce, teváš [S
rv Čenéd ná Fláfftery ftebla, třogi„Pemné né
fwém zářladu, gaFošto drubá památřa weliřé
oobročínnolii 6 milofrdenfivj , blaboflavocné
Anéšťy, fipitál fo. Srantifýfa bljš Drašíťého
moftu god opatrowánjm dubomníh DĎanůPrje
žomonjřům © čerroenau bwezdau , Frerýž wejš
gménowaný řádu tébož weliFý $Triftr a Benez
vál, a fpolu též wrdnj Ředitel dudébo vfta:
nowenj s fmau obstoláfitní pécj m dwalit.bz
ném pořádřu tjdj a rozffiťuge, na němž dudj
a potrebnj lidé magi gifte foébo dobročinného
otce a lafPammébodobrodince,

Konec dilu druhého


