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„Františka lana Vaváka ve vsi Milčicích třetí díl spisů pa
mětnich, od roku 1790 [t. j. 1791] do roku 1801, má archů 84“,
jak poznamenáno opět na vnitřním obalovém listě,_a jsou svá
zány do knihy téže úpravy, jako byl dil předcházející. Na po
sledních stránkách třetí knihy zapisuje Vavák, kolik archů při
padá na každý rok zvlášť, dokládaje, že první tři knihy psal
„na pustých, nevázaných arších“, jež dal svázati až roku 1813,
další pak dily psal již přímo do knih vázaných.

1 tuto třetí knihu bylo mi nutno rozděliti do tisku na dvě
části; ježto pak dána mi pevná přípověď, že druhá část bude
pojata do knižního podilu „Dědictví Svatojanského“ hned na
rok příští, odložil jsem dodatky a rejstřík (ten 1ke knize druhé)
na konec celé knihy třetí, kde bude jejich umístění vhodnější,
než by bylo na konci první části — uprostřed knih .

První část třetí knihy obsahuje „Paměti“ z let 1791 —1794.
V rukopise má rok 1791 archů 11, rok 1792 archů 8, rok 1793
archů 5 a rok 1794 archů 6. Dílo jest úplné, kromě 7. archu
v roce 1791 ; „vazač si to nechal“, vysvětluje Vavák na str. 26.
Rukopis je veskrze dobře čitelný a zachovaný. A zajímavost
jeho obsahu vzrůstá stále. Ponechávaie si úvahu o něm v pře
hledném rámci současných událostí obecných opět až do svazku
druhého, připomínám tu jen články a zmínky vice poutavé či
významné: O podruzích panství poděbradského (str. 4.), o krá
lovské korunovaci Leopolda 11.(od str. 21.) a o jeho nenadálé
smrti (str. 44.), která dává podnět Vavákovi k první delší roz
pravě o tak zvaných illuminátech (od str. 46.), z níž vyvěrá
i pozdější jeho spis proti francouzské revoluci pod názvem
„Tma ve dne jako v noci“, r. 1794 ke guberniu zaslaný a
r. 1796 i tiskem vydaný. Zajímavo také jest, pokud co zachy
cuje Vavák z války již se rozvířivší, jejíž hlavní dějiště a hlavní
účastníci (ač v jiném seskupení) byli téměř titéž jako v ohrom
ném zápase právě nyní bojovaném (který alespoň co do
svého trvání kéž není onomu tak hrůzně p'odobenl); tu po
ukazují zvlášť na pochod pruských pluků přes Čechy. (oa
str. 61.) O královské korunovaci Františka Il. zmiňuje se Vavák
stručněji (str. 67.), za to však obšírně popisuje „ožínkovou
slavnost v Ovenči“, kterou při té příležitosti vystrojili čeští



stavové lidu (od str. 68., bohužel však 'popis nedokončen), a
českou selskou svatbu, kterou v masopustě nato uspořádali
si v Praze pro sebe. (Str. 82.) Ze současných událostí zahra
ničních dotkla se ho přirozeně zvláště poprava Ludvíka XVI.
(str. 79.) a jeho choti, Marie Antonie (str. 100.), rozené prin
cezny rakouské. Z domácích tehdejších poměrů čteme ještě
zprávy o dobrovolné dani válečné (od str. 84.), o stále větší
drahotě a při tom srovnání vzestupu různých platů a cen v po
sledních 40 letech (od str. 97.), vypravování o pochytání řady
zlodějů a lupičů, zvláště jejich vůdce, pověstného Vojty vulgo
Kováříka, a o příčinách, proč se zlodějství tak rozmohlo (od
str. 120.), přizprávě pak o vypsané licitaci na t. zv. „ordinanční
tůru“ vykládá obšírněji o některých závazcích a obtížích pod
daných (od str. 131.) a o opětovné žádosti za zvýšení platu
rychtářského (od str. 133.). Říznou říkánkou, která ještě dosud
tu a tam je známa, uzavírá se rok 1794.

V náboženských zprávách polemiky vlastně již vymizely.
O nekatolicích uvádí Vavák zvláště příležitostná jejich různá
proroctví (str. 38., 43., 85.) a svůj rozhovor s pastory (str. 39.),
z katolické strany je tu jmenovitě zaznamenána smrt arcibiskupa
Přichovského (str. 90.), znovuzřízení slavnosti svatojanské
(str. 108.), nastoupení arcibiskupa Salma a první jeho visitace
v Českém Brodě (str. 109. a 116.), visitace biskupa Kindermanna
v Nymburce (str. 109.) a smrt poděbradského děkana Vorla
(str. 127.).

Z domácího života Vavákova budiž uveden odjezd syna
Vojtěcha do Budějovic (str. 60., 94.), „handl na pole v příčině
stavení“ (str. 91.) a svatba synů losefa a Václava (str. 118.).

Ze styků ieho veřejných: Uvítání biskupa Haye (str. 24.),
představení Vavákovo a audience u císaře Františka 11.(str. 74.,
77.), odvod dobrovolné daně válečné nejvyššímu purkrabímu
hraběti Lažanskému (od str. 85.) a pocta měšťanstvím plzeň
ským (str. 119.).

Z činnosti literární (co vyšlo tiskem): Verše ke koruno
vaci Leopolda II. (str. 22., 24.), na něž poukázal i Dobrovský
ve své řeči k císaři v Učené Společnosti (str. 36.), mapa, řeč,
a píseň ke korunovaci Františka 11. (str. 77.) a zmíněný již
spisek a verše o francouzské revoluci. (Str. 105.)

Ze článků o starých památkách: O kostele pňovském
(str. 10.), o starodávných mincích (str. 15.) a o relikviich
v staroboleslavském kostele sv. Václava. (Str. 115.)

V PRAZE dne 7. května 1915.

JINDŘICH SKOPEC.



Rok 1791.

[3] W Den noWeho rokv blL Mráz LeWnl, tepLo a tlJCho bez
jasností.

Bože, rač tohoto roku milostivě požehnati,
hlad, mor, vojnu a dtahotu z našich zemí odehnati.
Vyčist'1) srdce naše hříšné, naplň je láskou, svornosti,
ať není tvrdé a pyšné, neuráží tvé milosti.

Co bych hned na začátku roku tohoto mezi neobyčejné
příběhy přimísil a pro pamět zapsal, tak jakž zdaru Božího
již celých 20 let, totiž od roku 1770 vtom pokračuji, jest nyní
toto, že při teď pominulých vánocích čeládky bylo dosti, nebo
ztoho nedostatku chleba po loňské neourodě sousedstvo na
mále čeledi přestávalo a kdo dřív 4 a 5, nyní sotva 2. a kdo
3 a 2, nyní ] čeledína aneb děvečku sobě do služby vzal, tak
že žádná nouze o čeleď,2) jako v předešlá léta, nyní nebyla;
ano čeleď sama dům od domu chodící službu i chléb sobě
prosila. Naděje jest, že snad také ty veliké služby, jakéž již
od oné sedmileté vojny trvají, o něco se zmenšíř)

[4] Ačkoliv hned v rok minulý slyšeti se dalo, že 1. zboží
cizozemské nebude se více páliti, 2. herynky a štokfiš že se sem
zase dovážeti bude moci, to již nyní veřejně skrze tištěné cir
kuláře omámeno i taxa mýta hraničného, z jedné tuny herynků
4 zl. 20 kr. a z l cent[nýře] štoktiše 4 zl. 40 kr., vysazenaf)
Zdá se, jako by nynější čas, dlouho s nepřízní jednající, ji
propustil a hned náhodou s příznl se potkavf) s ní do roko
vání se dal. My sedláci sice vždycky bez takových věcí býti
můžeme. Ovšem žeť převeliké summy peněz ven ze země za
takové zboží se vydá a vyveze.

Od Štědrého dne roku 1790 (jen něco maličko v den Mlad'átek)
slunce nesvítiío, a zas něco málo 5. ledna, ostatně až do 12. ledna vždy
pošmourno. 8. ledna sníh, jenž byl padl, sešel, obilí krásně pod ním
zazelenalo; ll. ledna celý téměř den pršelo.

1) R: Wicžísst . . . att. _ 2) R (i dále): čeled. _- 3) R: zmenšeji.
_.—4) Dvor. dekret ze 16. (gubern.21.) prosince 1790. Celní poplatky ne
jsou tu Vavákem uvedeny přesně. — 5) R: meyta. . . potkavše.

Paměti \'avákovy. III., 1. 1



2 Rok 1791 .

Okolo Tří králů 1) obilí se platilo: Pšenice 7 21. 24 kr., žito 6 zl.
30 kr., ječmen 5 zl. 30, oves 2 zl. 33 a 36 kr., hrách 10 zl. 30 kr.

[5] Od 20. ledna samé vlhké časy, tiché a teplé trvaly, ovce vždy
na pastvu šly. 30. ledna napadlo sněhu na tři prsty, ten zas druhý den
sešel, z toho cesty zlé se začínaly. Poslední den ledna s převelikým
velmi větrem, až stavení i v lesích dříví lámal, odešel.

Při konci ledna cena obilí začala padnouti, zvlášť v Praze, dle
čehož i zde každému obilí o 4 neb 5 grošů spadlo.

Mezitím poručení přišlo, aby potřební poddaní do pevno
sti Hradce a Plesu pro ječmen, jenž tam z jara roku 1790
z krajů odvezen byl?) jeli a takový k své potřebě užili. Takž
na naše poděbradské panství dáno ho bylo 1200 měřic; dne
1. a 2. února jelo proň 75 for, z naší vsi Milčic 4 fůry. Ten
ječmen na panské špejchary se složil a potom lidem půjčoval.
Posuda) se neví, jak mnoho se zaň dávat bude.

Jarní setí velmi brzce letos se začalo, neb ty krásné a teplé časy
nutily nás k setí, tak že

hned po svaté Eírozině4) seli lidé jarní símě.
Někdo do středy popela 5) již měl zaseto docela.
Dnes na svatého Josefa zelený ječmen se třepá.

[6] Okolo toho svátku obilí mělo cenu:_Pšenice 7 zl. 24 a 30 kr.,
žito 7 zl., ječmen 6 zl. 30 a 36 kr., oves 2 zl. 39, 40 i 45 kr., hrách,
čočka 10 a 11 zl.. zemčatG) korec 3 zl. a 3 zl. 15 i 30 kr., 1 centnýř
sena 3 zl., l mandel slámy 3 zl. 15 kr.

Ozimní osení velmi krásně se zelenalo, že zem téměř vidět ne
bylo, ale od ustavičných slunečních časů a větříků již sucho opět za
čínalo býti.

O bídě, nouzi a psotě z nedostatku 'chleba, jarního setí
a obzvláště píce dobytčí a hlavně říci z nedostatku obroku
pocházející bylo by tu dlouho co psáti. Kdo chceš, přečti sobě
loňské žně v tomto spisu7) a sám sobě odpovíš.

Veliké množství žebráků, dobrých i také čtveráků,
chodilo každý den mnoho, co chtěli, nebylo toho.
Naproti tomu horizont náš český tak nás těšil, jako by ze Svaté

země z pouti byl přišel a s sebou hojnost asijskýchf') ourod i teplých
časů přinesa, je po naší zemi rozsýpal. jestli to jestě evxínskou, medi
terránskou aneb oceánskou vodou 9) poleje (dej Pán Bůh!), plné stodoly
budou, tak že srpna měsíce každý hospodář [7] bude moci říci:

Chvála Bohu, milý bratře, všudy plno i na patře —
a nepřijdou-li v to škody, budou místem taky stohy.

1) R: 111.Králu.— 2) Pam. II. 2., str. 119. a 125. — 3) R: podsud. —
4) Svátek sv. Eufrosiny 11. února. — 5) Popeleční středa v r. 1791 byla
9. března. — 6) R: Erdteply. — ") Pam. il. 2., str. 143. — 8) R: Aziaty
ckých . . . rozsejpal. — 9) Myslí tu příznivé deště: od východu či jiho
východu (Euxinus = Černé moře),od jihu (mare Mediterraneum =Středo
zemní moře) a západu (od Atlantického oceánu).



Rok l79|. 3

Při konci března cena v obilí již znamenitě spadla; pšenice měla
nejvýš 7 zl.,.žíto 6 zl. 15 kr., ječmen 5 zl., hrách, čočka 8 zl., sena cent
nýř ] zl. 36 kr.

Jen sám oves, ten až podnes
chlubí se co líbanský les 1)
s svou drahotou, že s forotou
vloni utek' co s Dorotou. (a)

Ten až potud po 2 zl. 39 kr. a nejlaciněj po 2 zl. 30 kr. se prodával a
kupoval.

Na začátku dubna zimy a ranní mrazy se zjevovaly až přes 12 dní.
Sucho také již začínalo býti; 12. téhož deštíček místem malý, místem
větší ourody zemské skropil a zimy i mrazy ulevíly. Okolo 15. a 16. dubna
hustá a bujná žita, okolo 20. téhož již ipšenice místem se přížínaly, na
trávu děvečky okolo 8. dubna jíž začaly chodili. Dobytek ovčí celou
zimu se pásl, hovězina a hříbata od 10. dubna na pastvu šly. Mnozí,
jenž na zimu pro malost pice svůj dobytek [8] ovčí rozprodali, z nichžto
jeden i já byl jsem, litovali nyní, když viděli, an celou zimu ovce bez
hospodářové starosti pastvou se vyživily. O Veliké noci místy se žita
zametávala a pšenice požinků dosti vydávaly.

Veliká noc toho roku
byla nečastého kroku:

Svatý Vojtěch u hrobu Pána kvílel, — Bílá sobota,
svatý _líříz mrtvých vzkříšeného viděl, — Boží hod.
svatý Marek v Emauzu s ním bydlel, — pondělí velikonoční.2)

Jiné vypsání oněch dnův:
Sv. Vojtěch s pohřbeným Pánem zbledl, — Bílá sobota,
sv. jiří z hrobu vstávajícího shlédl, — Boží hod,
sv. Marek v Emauzu s ním jedl, -—pondělí velikonoční.
V biskupství králohradeckém a litoměřickém procesí cír

kevní sv. Marka a mše prosebnl hned na týž den v pondělí
odbývali, v naší pak pražské arcidiecési druhý den, v outerý.

Roku 1734 o jeden ještě den pozděj Veliká noc byla, totiž 25. dubna
na den sv. Marka. Svatého jiří bylo v Bílou sobotu a sv. Vojtěcha 11Ve
liký pátek. To se též přitretilo v roce 16183) od napravení kalendáře
roku 1582; 4) nad ten den delšího masopustu a pozdější velikonoce nebylo.

[9] Tato Veliká noc obzvláště veselá byla, nebo všecko osení
zdárně roste, dobytek chutně se pase, stromoví spanilé květe 5) a všecko
hojným užitkem těší. Pane Bože, račiž toho zachovati a deštíčkem zvlažiti !

Dne 27. dubna naše poděbradské panství zase dostalo
z císařského magaclnu iorotu (zálohy) 800 mír ječmena a ta

. (a) Když tak taky někdy koledníci s Dorotou chodívali, sfavše
'i utekli.
] 1) Cedry na Libanonu v Písmě sv. obrazem povznešenosti, pýchy
a j. — 2)T. j. Bilá sobota byla 23. dubna, hod Boží 24. dubna a pondělí
velikonoční 25. dubna. — 3) Omyl. Roku 16l8 byl velikonoční hod BOŽl
dne 15. dubna. — 4) Od toho roku (po 4. říjnu počítalo se hned 15. října)
platí t. zv. kalendář gregoriánský, zavedený papežem Řehořem Xlll. —
5) R: kviětne.



4 Rok 1791.

kový v Praze v týž den naloživše, do Poděbrad 29. a 30.
téhož přivezli. 30. dubna ouřad řiditelský poděbradský všecky
rychtáře do zámku povolav jim oznámil, že krom toho ječmena
a 150 centnýřů-mouky již do panství přivezené a rozdané ještě
150 centnýřů mouky dostati se má; protož aby každý rychtář
k dosáhnutí takové ty lidi jen ve své vesnici zapsati dal, kteří
nejpotřebnější jsou a nijakž jináč pomocil) sobě nemohou, —
ale ovšem takových všudy mnoho, zvláště podruhů bylo. Ta
mouka ovšem mezi ně rozdělena byla, některý dostal 30, 40,
50 liber, — ale což jest to mezi tak mnohé?2) Některý soused
dostal 1 centnýř. Zde v Mílčicích mouku samí podruzi užili,
bylo jí sem dáno 3 centnýře 50 liber. Takovou dal jsem ]iřímu
Boreckému 1 centnýř, lan Němcov13) ], Jindřich Lonskému ) 1,
Jiří Klášterskémuf') 50 liber. [10] Sousedstvo dostalo z Hradce
ječmena 28 měřic, z Prahy ječmena 12 měřic a mouky 2 cent
nýře 50 liber. Všeho ječmena jest sem dostáno 40 měřic, mouky
6 centnýřů 40 liber.

Mezitím poručení přišlo 6) o hájenství lesův, aby se v nich
nepáslo. Kdo by v hražených lesích pásl, má dáti z 1 hovada
2 zl., v nehražených 12 kr.; po druhé stižen jsa má ještě jednou
tolik dáti.

O podruzích panství poděbradského.
Panství poděbradské má 58 vesnic, v nichžto jest po

druhů veliké množství a sice přes 2000. Příčina toho, že pan
vrchní řiditel 7) dle onoho v roce 1778 [?] daného navržení,8)
aby pro rozmnožení lidu žádnému stav manželský se neodpíral,
se drže, každému pacholkovi ano špitálníkovi 9) zadávající ce
dulku dával a' tak mnoho podruhů natvořil, že nyní vtom tak
drahém roce oni nemohouce se prací rukou svých obživiíi a
ani práci kde jakou dosíci, velikou nouzí a bídou zápasí 10)a
s hladem bojují, rozličných k zachování životů svých cest hle
dajíce s myšlenkami rozličnými hřešitedlnými i bláznovými se
obírají, co kdo řekne, tomu věří, rozumem se nic neměří. Právě
jako v tom od víry katolické odpadu roku 1782 bez všeho roz
vážení nyní se bouřili a do zámku běhali,") což [ll] krátce
aspoň připomenouti za slušnost pokládám:

1)31E':povolavši pomoct. — 2) Užito slov evangelia (Jan6, 9).-— 3; Jan Němec, podruh, zemřel v Mílčicích 12. dubna 1818. (7 far.
matriky skramnické.) — 4) Jindřich Lonský, podruh, uvádí se v křestní
matrice skramnické jako otec nekolika děti. — 5) jiří Klášterský, po-_
druh, zemřel v Mílčicích č. 22. dne 18. února 1810. „Pochovaíi ho samí
akatolici“, jest poznamenáno při jeho úmrtním zápisu. Dne 4. ledna
1791 zemřela mu dcera Anna a 21. ledna 1792 syn Tomáš, též ne
katolíci. (Z matrik skramnických.) — “) Asi dle dvor. dekretů ze
14. prosince 1789 a 14. prosince 1790. ——7) _lan Josef Beierweck. — 9) Spíše
tu míněn patent z 1. listopadu 1781, dle něhož každý poddaný po před
chozím oznámení a předložení bezplatného ohlašního lístku může uzavriti
sňatek. — 9) R: špittanikovi. — 10) R: rukouch . . . zapasseji. —-11)Pam.
]. 2., str. 33. a H. 1., str. 34



Rok 1791. 5

Hned února měsíce stal se jakýsi hlas, že by hrabě Collo
redol) na své dymokurské panství zkázati z Uher měl, aby pod
daní jeho, zvlášť podruzi, kteří chtějí, do Uher se vypravili
s ženami i s dětmi, tam že jim grunty rolní zaopatří a sedláků
z nich nadělá, načež také mnozí tam se odebrali. Toť stal se
hlas a rozešel se po celém našem panství, že by veřejně skrz
patent poručeno bylo, kdo chce do Uher jíti, aby šel, vozy
pro ženy a děti že se mají dávati aplat na cestu pro každého
že vyměřený jest.

Opět jiný hlas se proslýchal, že mouka a ječmen císařský
z magacínu dávati se má, obzvláště pro lid chudý. ještě jiný
hlas, že na zdejším panství rybníky ve familie rozdělené a těm,
kteří nic nemaji, dávané býti mají.

S takovými hlasy podruzi z jedné do druhé vsi běhajíce a
jim věříce na myslích se bouřili, scházeli, radili, ponoukali a
ve vsi Chlebích obzvláštní schůzky a jako místo sněmovní
majíce, z té rady nejprv po několika osobách do zámku přichá
zeli a se tázali, proč se jim nic neprohlašuje, že mají jít do
Uher [12] a kdy se tam má jíti, proč se jim ten patent nečte?
Item, kdy se bude ta mouka dávati, kdy ty familie se budou
rozměřovati atd.

Pan vrchní a celý zámek o ničem nevěda odpověděl jim,
že o ničem neví a kdyby co přišlo, žeť to před nimi tajiti ne
bude ani nemůže. Tak po několik dní brzy z tě a oné vesnice
přicházející a odpověď spravedlivou slyšící nic se nespokojili,
ale davše sobě vědět, dne 5. dubna ouhrnkem z mnoha vesnic
z té strany Labe, kdež Poděbrady stojí, do zámku se přivalili,
že v něm oba téměř placy naplnili a tu, aby je na cestu do
Uher zapisovali, mocně míti chtěli. Když se jim moudře mlu
vilo, že tu nic o tom není a že je žádný na to zapisovat ne
může, málokterý tomu věřil. Naproti pak předstírání hladu a
nouze dal jim pan vrchní rozličné práce v rybnících, v pří
kopích, v struhách, aby sobě měli zač chléb koupiti.

Nicméně nechtěly se jim Uhry z hlav vykouřiti. Dne
21. dubna, v Zelený čtvrtek, mnohem více i z této strany pří
bytných podruhů do zámku opět přišli, pomoc v nouzi a cestu
i peníze do Uher žádajíce. A tu vydávala se jim mouka, jež
z jičína přivezena byla, 150 centnýřů, — ale což jest to mezi
tak mnohé?

13] Dne 28. a 29. dubna. po velikonoci, již v nejsilnějším
počtu oko[lo] 600 a více osob zámek opět navštívili za heslo
měvše jen: „Zapisujte nás, zapisujte nás, nemáme co jíst,
půjdem do Uher!“ Tut pan vrchní řiditel, nesměje ani mezi ně
ven vy íti, poslal pro pana sirotčího2) a tak uradivšea) se počali
je zapisovati v kanceláři říditelském a sice každého zejména

1) František Karel hrabě Colloredo z Walsee, pán na Dymokurech
r. 1785—1806. — 2) Vojtěch Marie. — 3) R: uradivši. .. ze jmena.
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s ženou a dětmi jeho a jméno vesnice jeho. Než jich několik
zapsali, již je chut do Uher přecházela. Tuť mnohý tázaný
jsa,1) co žádá, řekl, že familii na tom neb na onom rybníce;
jiný: „já chci mouku“; iiný: „Já chci ječmen z magaclnu.“
Mnozí pak řekli, že nevědí příčinu, pro kterou sem šli, poně—
vadž k vůli jiným, mocně od nich přinuceni jsouce, sem jíti
musili. Zůstalo jich přece přes 100 do Uher zapsaných. Všem
pak řeklo se, že jejich žádosti ke gubernium i do Vídně se
odešlou, mouka, dostane-li se jaká, že se jim rozdá, ano
i'familie, pokudž k tomu přijde, aby rybníky se oralý, a nyní
pro tolik lidu tolik práce důchod že sice nemá, nicméně,
ačkoliv již přes 500 zl. jim od práce vydáno jest, přece však,
kde se co nahodí k práci v panství, to že jim odevzdá.

[14] Při tom sběhu jakých zpurných slov a výčitekž) pan
vrchní od těch lidí slyšeti musil, nelze vyslovíti; neb v oči mu
mluvili, že jak prv dvorská pole na familie, tak nyní na suše
ných rybnících polní a loučné díly rozdal boháěům, sedlákům
a těm, jenž mu dary nosili; to vše pro lid potřebný a pro po
druhy býti mělo, on pak že jim to ukradl a oni nyní takovou
nouzi že tříti musí. Item, kde on nyní na rybnících a jiní páni
i sedláci podíly mají, takové že oni sežnou a sklidí. Děti jejich
aby si živil od neníčka, poněvadž je dorostlé tak na vojnu po
bere. Ano jedna opovážlivá taky žena dítě malé až do kanceláře
přinesši, takové plačící na tabuli před pana vrchního povrhla,
„Živte si ho, živte si ho!“ mluvíc, ke dveříms) se brala. Co
při tom iiných svobodných, odvážlivých i proklínavých řečí, po
suňků, výtisků) a nesrozumitedlného křiku a hlaholu bylo,
kdož to vypraví?

A tuhle nyní radost a útěchu pan vrchní ze své dobroty
má a vidí, že každému cecákovi a ničemnému chlapu zadáva
jící povolení dával a s tím tak mnoho podruhů naplodil. Ti a
takoví zhýralci nechtíce hospodáře poslouchati a sloužiti, [15]
děvek hned z mládí se chytají a větším dílem neřádným způ—
sobem se ženíce a pracovat ještě ani neuměvše ani nechtíce,
potom otrokové děvek, nouze, bídy a hladu pytli5) zůstávají —
a odtud také tak mnoho krádeže a zlodějství povstává.

Hospodářové pak zatím kvílejí nelibě nad tím,
že nemají dost čeládky pro ty čelední neřádky.

Ze vsi Milčic žádný podruh tam nepřišel; nebo když
jsem jim hned na začátcích zápověď o tom učinil, oni se tak
zachovali a doma zůstali.

Dne 2., 3. a 5. máje ještě z některých vesnic do zámku
přiběhli, ale stím, že mouku dostanou, spokojeni byvše domů

1) R: jsouce... familiji. .. voraly. — 2 R: zběhu .. . veičitku . . .
dvorské. . . laučný. — *) R: sklyději . . . přinesvší . . . mluvě, ke dveřum.
— 4) R: veytisku. — 5) R: zheyralcy . . . pytlema . .. kráderže
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pokojně odešli. Tento sběh v zmateností mysle podobný jest
onomu, jenž roku 1782 při tom odpadu od víry se staíf)

Dne 3. máje, v úterý po Provodní neděli, v Praze v domě
paní Průšové, impressorkyř) umřel velebný otec, pan Jakub
Hynek Zelenka, náš bývalý pastýř a farář škramnický, jenž tam
od roku 1785 a dne 4. října druhovaífí) On nejprve byl kapla
nem v Ouřeňovsí, potom administrátorem v Skalici u Sázavy,
nato farářem v tolmlři, pak ve kramníku 30 let 8 mísíců, posléz
v Praze na pensi 5 let 7 měsíců, —knězem 46 let, rodič z Lito

myšle. Pohřben na svatém poli za branou. [16] Dne 10. máje,
v oktáv jeho smrtí, v škramnickém chrámu Páně držané byly
exekvie za jeho duši, na něž drahně bývalých jeho ovčíček se
sešlo. Pán Bůh rač mu dáti lehké odpočinutí!

Dne 6., 7. máje, v pátek a v sobotu po Provodní nedělí, pak 8.,
9. a 10. máje, v 2 neděli po velikonoci a'následující pondělí a outcrý,
po těch pět dní mrazy velmi silné a ostré udeřily, že led na stojici vodě
na půl prstu tlustý byl, skrze něžto tak krásně zrostlá, hustá a zametá
vající se žita pomrzla, obzvláště nejpěknější a nejhustší, tak že zname
nitě škody na nich vzdělané jsou, místem na polovic, na třetí a na čtvrtý
díl a méně, jak kde vymetalejši aneb v zemi teplejší bylo. Pšenice
íječmeny těmi 4) mrazy ušinuté byly; prosa, která lidé prv k vůli teplým
časům sílí, jakož řepky též pomrzly, že zas jiné síti se musily. Pomrzly
také v lesích dubové listí, na zahradách všecko kvetoucí ovoce, víno
a všelijaké květiny a zemské zrostlíny. A tak ta radost, kterou jsme
z patření na ta krásná žita a na obalené květem stromy měli a naději
hojných ourod se těšili, obrátila se nám v smutek.

[17] Dne 4. máje a 11. téhož obsazovaly se mezníky okolo
lesa Kerska a jiných panských porostlín, kdež i já v příčině
měření byl jsem. Tuť také na jednom meznlku hlavním pří

1 Viz str. 4., pozn. 11).— 2) Ignác Průša (Prussa, Pruscha), knih
tiskař, nakladatel i některých menších spísků českých, zemřel 27. ledna
1763 ve svém domě (domus Kollowratiensís, nunc Prussiana; viz pozn.
další), v 52. roce svého věku, raněn mrtvicí. Pochován byl v kostele
sv. ]iíjí v kryptě sv. Tomáše. Vdova po něm, johanna, zemřela 'v témž
domě (čís. 235.) 24. února 1790. (Z far. malriky u sv. jílji v Praze.) —
3) Srovnej (a oprav) v Pam. I. 1., na str. 117. pozn. 1. Viz též Pam. ll. 1.,

str. 72. Farář Zelenka zemřel v domě ČlS. 390.-l. na souchoting, majevěku 75 let. (Z farní matriky, u sv. jilji v Praze.) Avšak dům is. 390.
(dnešní čís. pop. 350., „u Sedivých“, nepatřil vdově Průšové, nýbrž

koupil jej r. 1787 jakub Schubert, jemuž patřil ještě r. 1796 a r. 1805patří asi synu, Chat. Schubertovi. avák jej tedy asi omylem nazývá
domem Průšovským. Dům ten je též ve farnosti sv. "Jiljí.Dle staroměst
ské konskripce z r. 1770 patřil vdově Průšové dům čís. 235. (dnešní
č. p. 449. v jilské ulici), též k farnosti sv. jilii náležející. V domě tom
(vedle majitelky vdovy Průšové a jejich 3 synů: medíka Vincence, theo
loga Antonina a Aloise, jenž byl současně professem v klášteře kartouz
ském u jičína) mezi 4 nájemníky uvádí se téhož r. 1770 i pensionovaný
kněz lan Hofman, rozený z Heřmanova Městce. Dům ten získal (asi koupi)
před r. 1784 Valentin Prachner od Průšových a drží jej ještě r. 1796,
kdy patrně se jako Průšovský jmenuje. (Z měst. archivu pražského sdělil
p. Dr. Ed. ebesta.) — 4) R: těma... ktere lydí ...květaucy ovotce.
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samém Labi, mezi loukou Václava Polákal) z Hradiš[t]ka a
porostlinou panskou, jenž Zákoutí2) slove, můj chlapec, Vojtěch
Vavák, 3 kopy a 3 krejcary peněz od samého jemnost pánaa)
vrchního dostal, což do protokolu mezníkového vepsáno bylo.

Dne '13. máje tamž ve vsi Hradištku jeden pětiletý chlapec
vynesl ven uhel z kuchyně a udělal“) venku ohníček; od toho
se zapálilo stavení a shořelo 7 chalup baráčnických na obecním
místě postavených.“) Starý jeden člověk, Václav Beneš, bývalý
tesař, od plamene jsa zasáhnut padl a Oheň obklopiv jej tak
ho opálil, že jen jako obhořený špalek zůstaíf) Voják jeden
na dovolené?) jsoucí, přijmlm Procházka, též velmi opálen jest
a v Poděbradech od vojenského lékařes) se hojí. Soused kon
tribučnl žádný nevyhořel.

Dne 14. máje povoláni byli jsmeg) do zámku všichni
rychtářové [a] dle nejvyššího nařízení se nám řeklo, jak mnoho
bychom mohli dáti v čas roku neourodného, prostředního a ourod
ného pšenice, ječmena, hrachu, čočky, jahel neb prosa, vajec, uze
ného masa, suchého ovoce, zemčatlo) a tak dále [18] na pevnost
Ples aneb josefov.") Na ten cíl ke každé pevnosti 4 kraje
v zemi připsané jsou, aby tak vyzvědět'r se mohlo, jak by ta
každá pevnost zásobena v čas pótřeby býti mohla. -Ze vsi
Milčic zaznamenáno jest takto, že by se mohlo dáti: V roce
neourodném ječmena 10 měřic, 30 vajec; v roce prostředním
ječmena 20 měřic, hrachu 5 měřic. prosa 5 měřic, 60 vajec;
v roce ourodném ječmena 30 měřic, hrachu 10 měřic, prosa
10 měřic, 100 va'ec. Ostatní, poněvadž se u nás nerodí, to že
dáti nemůžeme. ej Pán Bůh, abychomm) ani my ani naši po
tomci nikdy to tam nedávali!

K svátku sv. jana Nepom. veliké množství vzdáleného
lidu do Prahy putovalo. V týž den náš starý táta, Antoň Petr,
arcibiskup pražský,“) an ho k oltáři vedli a u oltáře drželi,
slavnou mši svatou zpíval.

*) Václav Polák, syn losefa, byl držitelem gruntu v Hradištku z čís.
st. 16. Měl'9 str. ] věrt. orných poli a louku, s které klidil 4 vozy
sena. (H.) — 2) Zákoutí rozkládá se po pravé straně tekoucího Labe,
severovýchodně od vsi Hradlštka, a jest kolem dokola obtočeno starým
tokem Labe. (H ) — 3) R(í dále): jev. pana. —4) R: udělav. —5) R. 1775
bylo v Hradištku 15 chalupmků a vedle toho 9 domkářů bez rolí, kteří
stavěli své domky na obecním grunté. Též byla ve vsi kovárna a my
slivna. (H.) —-6) Dle děkan. matriky v Sadské zemřel, uhořev, 13. (a po
hřben byl 14.) května Václav Benesch, „faber lignarius et inquilinus“,
stár 80 let. — 7) R: Urhlaubu . .. přijmín. —- &) Vo'enským chirurgem
v Poděbradech (u pluku hraběte Mich. de Wallis) byl tehdy jan Brem,
jenž měl za manželku Terezií, dceru po purkrabím janu Holfeldoví. Vedle
Brema uvádějí se r. 1790 vojenští chirurgové Kašpar Chládek a Karel
Hartel jako svědkové; byli-li tu osedli, není doloženo. Vedle vojenských
íelčarů působil v městě panský lékař Ludvik Dittrich r. 1757—1810a
městský felčar jan Dittrich r. 1780—1806. (H.) — 9) R: povolani byvše. —

10)R: Erdteply. — ") R: Pless aneb ]ozeffstatt. — 12) R: abychme. —13)Ant. Petr řichovský. R: Prahský.
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Mezitím a okolo toho času obilí mělo zase vyšší cenu: Pšenice
7 zl., žito 5 zl. 30 kr., taky 5 zl. 51 kr. i 6 zl., ječmen 4 21. 30 kr.,
4 zl. 45 i taky 5 zl., oves ?. zl. 18 kr., 20 i 30 kr., hrách 8 zl., sena
centnýř 1 zl. 6 i 10 kr., slámy žitné 1 mandel 2 zl. 30 kr., v Praze 3 zl.

Zelí a řepa do sv. jana Nepom. všudy již nasázené byly, jakož
i prosa zaseta, ano i lny a konopě.

[19] Dne 20. máje byv já ve vsi Glíickzu neb po česku
Štěstí, která ze dvora někdy pňovského .udělaná jest, na ša
cuňku (v právní příčině) tamní tamilie Václava Nováka čls.1) 22.,
s takovým byv hotov šel jsem odtud malý kousek cesty do
Pňova a tamního bývalého někdy farního chrámu pod jménem
Narození Panny Marie, nyní již zpustlého a bez dveří i oken
ještě stojícího, pro to jediné, abych z tamních hrobových ka.
menů již po drahé?) nápisy přepsal. Mé děti, buďte taky tak
pilny a kde co paměti hodného uzříte,“) přepište to, pamatujte
a schovejtel Nyní pozorujte, co jsem tam ještě napadlzt)

Předně, od velkého oltáře, který již není, obrátě se na kruchtu
nad tou jsou tři tabule na zdi malované: V první jest erb království
českého, lev s korunou, v druhé naproti erb království uherského, kříž
dvojnásobní z tří5) pahrbků vystupující; v třetí a prostřední tabulí aneb
kole neb věnci jest takovýhle nápis: „Tento Chrám Pánie gest Obnoven
za cžasu staršího Kostelnika Wácslawa Potmiessila: “) Mladssiho: Ssi
mona Trnky,7) a Jana Horáčka, dne 25. Septemb: Roku toho 1744. Jan
]: K: Mistr Nimburský.

[20] Druhé: Kámen u zákříště vedle dveří po levé straně ve zdi
stojící představuje osobu ženskou, čistě vytesanou, dole erb má železnou
rukavici 'a nad hlavou nápis latinskými slovy takto: „Leta MDLXXIX.
we ertek Pržed Swatim Filipem a Jakubem: umržela Urozena Paní
Kateržina Hlawacžowa z Rehcže, tuto gest Pochowana. Smilug se Pán
buh nad Dussí gegi.“

Kámen u velkého oltáře na straně epištoly z bílého oblázku 3)
aneb alabastru, na něm jest též osoba ženská, v zemi položený, na němž
nápis jest okolo osoby při krajích kamena, od jedné pak strany cihelným
stupněm (sprostností) založený, tak že se veškeren čísti nemůže. Toto
hle pak se čte: „Letha panie MDLXXXII. den památ . . . (zazděno) . ..

1) R (i dále): N. — 2) R: byvši . . . Gliikzu . .. jedině . .. po ll. hy.
— a) K: pilní . .. uzdříte. — 4)Nápisy dále zde uvedené otiskuji věrně
dle rukopisu Vavákova. Obsažné „Paměti vsi Pněva“ od ]. Hellicha viz
v Vll. roč. „Věstníku Poděbradska“. —-5) R: třech. — 6) Václav Potměšil
koupil r. 1729 statek v Pňově o 9 kopách rolí za 637 ko 30 gr. míš.
Statek byl za něho rozmnožen na 13 kop 20 záhonů roli. o smrti jeho
zůstala vdova Anna a 7 dětí. Nejmladší liří ujal „statek (čís. 11. st.) po
smrti matčině r. 1785 za 1042 zl. r. (H.) — ") Simon Trnka byl cha
lupníkem, maje v držení pouze 40 záhonů rolí. Chalupu koupil r. 1717
za 73 kop míš. od vdovy po 1—Václavu jarníkovi. Jsa sešlý věkem pustil
chalupu r. 1746synovi nejstaršímu, Václavovi, protože vlastní dědic, syn
nejmladší, byl neschopný. R. 1788 ujal chalupu zet' Václav Němeček s
manželkou Annou. R. 1775 bylo při chalupě 4 str. a 1/2věrt. rolí a byla
označena čís. 4. st. (H.) — 3) R: oblásku.
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zeneho pana jana z Brancže a we Pniowie, tuto gegi tíelo odpocziwá.“
Při nohách tě osoby jest erb zřetelný: V poli pod helmem jezdec na
koní v plném běhu, helm na hlavě a v pravé ruce šavlí napřaženou ma—
jící; nad helmem dvě křídla orličí roztažená a mezi nimi tří štufky1)

takto spořádaně : i

[21] Hned podle toho kamena blíže ke zdi položen jest druhý,
tolikéž alabastrový, o mnoho menší, na němž vytesáno jest děvčátko
s týmž erbem a okolo nápis: „Letha páníe: LXXX. (a) w ponděly po
božjm Tiele, umřela gest Anička dcerka urozeneho Pana SStrála z Brancže
a we Pniowie, tuto gegí Tielo odpočjvá.“

Čtvrtý kámen, mužsky“) veliký, na němž rytíř v plné zbroji vy
tesán, leží před dveřmi zákřišfovýmí, na němž pro sešlapání ani nápisu
ani erbu znáti a dočísti se nemůž[e].

NB. Tento predikát z Rehče a z Branče v celém Paprockém ani
v tituláři3) starém nalézti nemohu, jakož ani Blaníckých z Blanice & na
Cerhynkách, jejichžto kamenové hrobovní v kostele škramnickém bývalí;
z čehož znáti, že ač někdy rytířů, vladyk a zemanů na mnoho set 4)
v Čechách bývalo, avšak přece ještě všichni u veřejném prohlášení
v tištěných titulářích nebývali. Paprocký jmenuje Hlaváče z Brušic,
[22] tuto pak stojí Hlaváč z Branče.

Při samé vsi Pňově jest místo, kde někdy tvrz znamenitá, valem
osypaná a vodou z Labe vedenou obehnaná bývala, ve vsi dvůr nákladně
vystavený, nyní na familíe rozkopaný; ten dvůr někdy spolu s tou vsi
a snad i více veSníc v té tvrzí své pány mívaly. jak by to k poděbrad
skému zámku připadlo, není mně povědomo.

Mnohý čtenáři, řekneš snad, kterak's ty tento kostel pňovský, tak
maličký a nepatrný, farním jmenovati směl, ano v Předhradí 5) 4 hony
odtud kostel také farní jest? Odpovídám: Onen itento, oba před spouští
Žižkovskou farní byly, své faráře měly ati oba pod řízení děkana kou
řimského náleželi. Anoť ještě povim, co který ten kostel svých ročních
příjmů měl roku 1384. Když toho roku všecky farní kostely s povolením
papežským králi Václavovi desátý díl svých ročních příjmů obětovatí
musilyý) kostel pňovský dal 36 grošů. Dle toho měl příjmů 360 grošů
aneb 6 kop; jedna pak tehdejší kopa měla nynější naší [23] mince
8 tolarů neb korun, koruna pak drží 2 zl. rýnskě;") tak tehdy měl 48 korun
aneb 96 zlatých rýnských, to jest: sám pro sebe kostel mimo faráře.
Kostel předhradský měl příjmů 4 kopy aneb 32 koruny aneb 64 zlaté
rýnské.

(a) To jest 1580.
1) Vavák nejspíše tu myslí tři kopí (ta byla na štítu Pelhřimov

ského z Branče). Slovo „štufka“ nalezl jsem jedině u Kotta_jako hornické pojmenování znamení kříže v dolech. — 2) R: muzsky. 5—) Titu

láře, t.j. seznamy šlechtických osob avrodů, bývaly při některých starých kalendářích. — ')R eth. — “) Vákav píše různě: v Předhradí,
v Předhradí, předhradský, předhradský. — 6) Pam. il. 2., str. 75. — 7)R
rejnská.
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Kostel předhradský kdy jest vypálen a kdy na poli mezi vsí Před
hradí a Pňovem přestaven i místním kaplanstvím osazen, to na svém
místě v tomto spisu najdešJ) Dost dívno, že tyto dvě vesnice 4 hony
toliko od sebe vzdálené jsou, avšak v každé kostel farní byl-, aniž kdo
může hádati, že by snad jeden někdy podobojisté byli vystavěli, poně
vadž oba pod jménem Panny Marie vyzdvižené jsou a sice v Předhradí
Nanebevzetí, v Pňové pak Narození Panny Marie. jistě žádným sektár'ům
nikdy nechutnalo, pod jménem Panny Marie neb kterého svatého kostel
stavěti ; to samým katolíkům vlastní jest.

O zmrzlých žitách zpráva když u krajského ouřadu mluvila
a škody přednesla, dostala odpověď, že se takové škody neboni
fíclrujl. Nahraď Pán Bůh!

[24] Mezitím skrz celý měsíc máj v našem vůkolí nepršelo, až něco
málo 29. máje, v neděli Křížovou. ječmeny a pšenice podsýchaly a ne
mohly se vyrovnávati, žita pak přece tak vysoko zrostla, že i na BV, lokte
výšky k nalezení byla, — ač sice všecka ouroda vždy přece o mnoho
než roku loňského lepší jest. Onyno zmrzlé žitné klasy, které nejprv se
metaly, ty dole zůstaly, pozdější pak obnože 2) je přerostly, v některém
pak zmrzlém klase 2, 3, 4 i více zrn přece vykvetlo a obstálo.

30. máje. v pondělí Křížové, posvěcen jest kříž s krucifíxem
(s obrazem ukřižovaného Pána našeho), ku kterémuž postavení
teprva letos přičiniti jsme se mohli. Postaven jest v sobotu,
28. máje, na cestě kouřimské, 11/2 honu za krčmou, v tom
místě, kde již od starodávna vždycky kříž stával zde u vsi
Milčíc. První, kterýž já pamatuji, roku 1760 poražený, ten
otcové naši vystavěli roku 1726; můj otec, jan Vavák, jako
starší obecní pořád sběhlých 30 let, náklad naň vyplácel. jsou
zde ve vsi ještě dva muži, josef Hotovecs) a jiří Borecký, jenž
to pamatují a praví, že tam od mého otce 3 kopy a housky
dostávali. Rychtářem tehdy byl Tomáš Stehlíkt) v čís 17. [25]
Druhý již za mého sousedství postaven byl roku 1763 dne
7. září a dne 8. téhož, na den Narození Panny Marie. posvěcen.
Rychtářem byl Václav Hotovec v čís. 11.5) a starším obecním
jan Čermák v čís. 12.0) Ten padl roku 1785.7) Třetí letos za

1) Pam. !. 1., str. 45. ——2) Obnož : odnož. R: Onino . .. obnoše.
— a) Václav Hotovec dědil po otci Matějovi a vlastně po bratru Josefovi
statek čís. st. 11., k němuž bylo 53 str. rolí a louka na 6 vozů sena.
josef Hotovec, jsa prodlužen, byl nucen r. 1777 od statku svého 8 po
volením vrchností odstoupiti švagroví Matěji Vavákovi třetinu gruntu
s 10 kop. záhonů roli za 518 kop 45 gr. m. (H.) Srov. Pozn. ]. 1., str. 15.
a 88. — 4) Rod Stehlíkův dostal se do Milčic po válce třicetileté.
Roku 1650 koupil statek po 1—Mikuláši Muchovi, od císařských r. 1633
spálený a spustošený, jiří Stehlík za 500 kop. m. R. 1670 ujal statek syn
_Ian a po něm syn Tomáš. Roku 1775 držel grunt ten (čis. 17. st.) jan
Baštecký; atřilo k němu 94% str. rolí a louka s výnosem 5 vozů sena.
( .) Pam. . 2.. str. 10. — 5) (Viz pozn. 3.) Pam. ]. 1., str. 15. — “) jnn

ermák ujal grunt čís. 12. po otci Danielovi a ten r. 1684 po zběhlém
Václ. Pinkasovi za 757 kop míš. R. l775 bylo u statku 95 str. roli. (H.) Pam.
[. 1., str. 15. — 7) Pam. ll. 1., str. 98.
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mého rychtářství, když právě žádný starším obecním není a
býti nechce, mnel) samého přičinlivostí tento jest vyzdvižen,
na němž sám vyřezal a obarvíl jsem tyto hle nápisy: Na první
straně pod krucifixem, kterýž jest ze staré ve vsi stávalé dře
věné zvoničky2) nyní obnoven, stojí takto skrz chronografikon
neb letopočet: „Obraz Krista WzDiCkl CtiVeg: W néM pak
KristV se kLaniVej.“ Doleji pod tím: „Tuto památku umučení
Páně obec milčická postavila“ Na druhé straně k východu:
„Komu se to s takovou chutí posmíváte, proti komu rozdíráte
ústa, vyplazujíce jazyk?“ (isaiáš 57, v. 4.) Na třetí k poledni:
„Vidíš, ó Hospodine, převrácenost: dopomoziž k spravedlnosti.“
(Pláč ler. 3 v 59.) [26] Na čtvrté straně k západu: „Vyznáš--lí
ústy svými Pána ježíše a v srdci svém věřiti, spasen budeš.
Srdcem se zajisté věří k spravedlností, ale ústy vyznání děje
se k spasení.“ (K Římanům, 10, v. . a 10.)

Důstojný v Kristu otec, pan František Puchíer, tit[ulárnl]
kanovník v Petině3) a farář škramnický, nejprve procesí cír
kevní křížové s množstvím l-idu ze kramníka sem přivedl.
První štaci neb zastavení držel ve vsi Tatcích na nejvyšším
místě, před statkem Horáčkovským, druhou na vrchu Stachověň)
třetí na rozcestí blíž k Milčicům, kamžto zdejší duše katolické
naproti jsme přišli; nato šli jsme ku kříži a když nejprv od
téhož otce našeho byl posvěcen, tu též před ním čtvrtá štaci
s evangelium sv. jana odzpívána byla, jakož i závěrek, litanie 5)
křížové s verši, dozpíván a pobožnost dokonána, odkudž každý
do svého příbytku se vrátil. Tolíkéž po samém posvěcení
zpívána byla onano starožitná píseň, k tomu času právě patřící,
„Tisíckrát buď pozdraven, svatý kříži“.

[27] To vystavení a posvěcení kříže odpadlci naši když
viděli, mrzelo je to, neb vždy prv říkali, že ten kříž více státi
nebude, aniž smí ho kdo více stavěti. Protož aby přece svou jíž
zvykíou zpouru provedli, posměšně mluvili, že jsme prý hlídače
k hrachu a strašidlo na ptáky vystavili. Ale budet to strašidlo
někdy jím samým hrozným strašidlem.

Suchota vždy trvající již byla příčinou, že tráva na lukách a obcích
nic nerostla, pšeničné a ječné obnože se nevyrovnávaly, iny, konopě
prosa, zelí & řepy špatnou naději dávaly.

Hlášení o zmrzlá žita když ze zámku do krajského ouřadu
posláno bylo, odpověď se dostala, že takové škody se neboni
ficírují. Pán Bůh rač nadělítíís)

Při konci máje a na začátku ]uní cena v obilí připlácela dílem
z ohledu zmrznutí, dílem z suchoty a nejvíc pak z toho, že není nikde

1) R; mně. . vyzdvízen. o.barvil sem jsem .. .dřevenne . ..

Kronošrlaíicon. — 2) Pam. [. 2., str. 9. — 3) R; Petingku. .mnozstvim.(Pam [ tstr.19.))— 4) Pojmenování teď již neznáme. — 5) R: Katholicke. aStatí. Letanie. .s Veršemidospíván.. .odkudč kazdy.
-—“) Vizv sttra 12.
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mnoho obilí na hromadě po loňské neourodě. Již opět chtěli za pšenici
7 zl. 30 kr., za žito 6 zl. 48, 5l, 54 i taky 7 zl., ječmen 521. 30 kr.,
oves 2 zl. 50 kr. i taky 3 zl. Mezitím mouka a ječmen z císařského
magacínu mezi lid rozdělen vždy přece znamenitou pomoc a v drahotě
odlevu učinil.

[28] Slavný den a hod Seslání Ducha svatého
naplnil radosti srdce každého věrného,
nebo od rána až téměř do večera
drobná, hustá a teplá vláha pršela.
Buď z toho pochválen, Bože Duše svatý,
s Otcem a Synem nedílné podstaty.

DWanáCteho CžerWna hoD sLaWneg sWatoDVssňl.
Tento týden dověděli jsme se z veřejných novin, že den 6 září
odhodlán jest ke korunováni pána našeho, Leopolda ll. na
království české))

Dne 14. a 15. ]uni zase vláha spadla, po čemž všecko osení a
tráva obživlo a se zazelenalo. Hned nato následovaly dne 17., 18.a 19.]uni
studené noci, po nichž prosa dřív dobrou naději činici ochvátla a žlutou
barvu přijmouce sešpičatěla.

Dne 23. června _
radost slavná v Božím těle
dostihla lana Křtitele,

t. j. slavnost Božího těla ten den před svatým Janem se slavila. Roku 1734:
toho roku Boží tělo

\ s svatým janem slavnost mělo.
Daleko hned před tím 1734; rokem bývalo proroctví takto hle znějící:

[29] Když se Kristus s svatým Janem
a svatý Jan 5 Kristem Pánem
sejdou,
v světě proměny veliké

vzejdou.
Zase teď musím nyní napsat cenu v obilí. Okolo svátku sv. Jana

Křtitele pšenice 8 zl. 45 kr., žito 7 zl. 45 kr., ječmen 6 zl., oves 3 zl. 9
i 12 kr. Mnozí potřební lidé s velikou dychtivostí žni očekávají, neb skrz
tu drahotu zhubeni a zadlužení jsou. Pane Bože, rač zachovati od škody!

Dne 20. Juni okolo vsi Libice, Choťánek, Odřepes a Opolan sypký
neb kroupy spadnouce'osení tak stloukly, že obzvláště z ječmenů nic
k očekávání nemaji.

_ Dne 25. juni prohlášeno v zámku poděbradském, že onano
cisarska mouka na panství dávaná platiti se bude za 3 zl. 40 kr.
jeden centnýr — dobře dost pro chudý lid; jsou s tim spo
kojení.

1) Kraméryusovy Noviny r. 1791, čís. 23., str. 182.
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Toho též dne z každé vsi rychtář s oběmal) konšely
přijlti do zámku musil, kdež nám v známost dáno bylo, že náš
král Leopold 11.dne 6. září na království české korunován bude
v Praze.

[30] NB., byl bych již zapomněl: Dne 7. června v mé
stečku Sadské magistratusŽ) aneb ouřad říditelský taky na ten
nový způsob3) jest učiněn a potvrzen a sice takto: 1. pan
losef Holešovský, bývalý radní, ustavičným purkmistrem; po
něm 2. pan Franěk Míč, bývalý měst[s]ký písař a prokurátor
juratus, rodič Pražan, spolu též nyní syndikus;*) 3. pan Jan
Černý, bývalý primas; 4. pan Jakub Chládek, bývalý starší
obecní; Sazena jest tato rada neb ouřad od uroz. pana jana
josefa Baierweck[a], poděbradského panství vrchního řidítele a
měst Poděbrad a Sadské podkomořího.

Okolo svátku sv. Petra a Pavla pšenice měla 8 zl. 45 kr. i taky
9 zl., žito 7 zl. 45 i taky 8 zl., ječmen 6 zl. 12 kr.. oves 3 21. 30 kr. Po
hrachu nebylo ptaní, protože nebyl k dostání. Suchota Opět panovala.
Sena ač vice nežli vloni se klidilo, ale vždy málo ho bylo.

[31] Dne 28. juni podruh můj, Jan Vrátilf') jda“) se mnou
z louky od Střebestovic tím hlavním příkopem, naproti poli
Vozábovému od čís. 3., jenž Kavanstvl slove, nalezl peníz pře
starý stříbrný císaře Hadriana. Ten jest tak" malý jako nynější
měděný ieník aneb 1/, krejcaru, vůbec vídeňský, aneb jako
bývalý malý stříbrný krejcar, ale tlustý ; na váze dukátové
převažuje 3 groše střibrnéf) Na první straně jest hlava bob
kovým věncem otočená a nápis okolo nl takto: CAESAR
TRAIAN: HADRIANVS AVG., na druhé straně modla Diana,
v pravé ruce hvězdu a v levé nádobu jako koillk nějaký držící,
okolo sebe má tyto litery: P M T R P: C O S 111.3)Takový
mezi jinšl své“) staré peníze chutně jsem vložil. Rovněž takový
peníz ve vsi Lstiboři bratr můjjiří Vavák dobré paměti roku 1770
obdržel v Praze od pana Matěje Novodvorského, mlynáře a
měštěnlna pražského,10) a sice za peníz můj, jehož lítuji, kterýž

1) R: oboumi. — 2) R: Sadsky Majistratus. — 3) Pam. 11.2.,str. 92.
— 4) Dle Paroubkova „Déjinopísu“ byl František Míč od 22. prosince 1776
syndikus, pak od r. 1791 až do 30. března 1823 „zkoumaný rada“ s platem
300 zl. ročně, kromě bytu a 8 sáhů dříví. jeho manželka Kateřina, recte
Barbora, zemřelá r. 1820, odkázala sadskému ústayu chudých 100 zl.
jejich syn František byl důchodnim na cís. panství v Zírci, pak správcem
na panství v Semině. (Sdělil vdp. děkan Vojt. ]elínek.) — 5) Dle skram
nické matriky oddán byl 10. ledna 1791 jan Vrátil, podruh z Milčic, ka
tolík, s Kateřinou . [?] Svědkem při snatku byl Fr. Vavák, rychtář —
“) R: jdouce . . . stříbrnný . . . nínější měděnný . . . videnský. — 7) R: stří
brnná. — b) _Vtitulech císařů římských udávány jejich hodnosti, jako:
pontífex maximus .PM), tribunica potestate (TRP nebo TRI), consul (COS;
číslice značí, po kolikrát úřad ten zastával , imperator (lMP; s číslicí,
kolikrát byl tak po dobytem vítězství pozdraven cd vojska), pater patríae
(PP) a .— 9) R: me._—30)Matěj Novodvorský je zmíněn ještě r. 1784 jako
majitel jednoho z lodeckych mlýnů, čís. 1208. Mimo to měl současně v Mlýn—
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byl nalezen zde u Milčic na tom poli Kavanství, kde tento nyni
výš psaný, roku 1766 dne 28. Octobris [32] a byl císaře Tita,
syna Vespasianova. Ten že posavad vyrýsovanýl) mám, tuto
z něho taky nápis položím: Na první straně hlava rovně tak
s bobkovým věncem ozdobená a okolo ní nápis: lMP. TlTVS.
CAES. VESPASIANVS. Na druhé straně modla Merkuriáše
(Dobropána) jakožto boha pokoje; ten jest nahý, levou rukou
podpírá se na sloup a drží v ní hůl neb žezlo na obou koncích
stejné a rovné, v pravé ruce kotlík s nápojem, na_hlavě věnec
a okolo pasu závitíř) nápis pak tento; TRI. Vllll. lMP. Xllll.
COS. VII. PP. "

Takové peníze oněch císařů latinských a pohanských obyčejně
j]sou malé, ale velmi tlusté, ne bité, nýbrž lité a sice čisté a krásné,
bělostí výborného a samého stříbra se skvějící. Já ovšem několik jsem
jich viděl a v rukou měl. Obyčejně pak každý takový peníz nese jméno
císaře toho, jenž jej J) liti dal, itaké předešlého, jenž před ním byl, což
historikům obzvláště k dobrému jest i mně samému se líbí: neb z toho
se poznává, kterého ten císař následoval,4) jako ku příkladu před Ha
drianem byl Trajan, protož má tento peníz dřív jméno Traiana a [33]
po něm teprv Hadriana. Toto ještě přidám, že často v knihách tento
císař najde se psaný Adrianus, tuto pak na jeho vlastním penízi stojí
psáno Hadrianus. ještě něco: Titus po otci svém Vespasianovi začal
císařovat roku po Božím narození 79 a císařoval 2 léta; protož jeho
peníz byl by letos starý 1712let. Po Titovi byl císařem Domician 15let,
po něm Nerva 1 rok 4 měsíce, po něm Trajanus 19 let, po Trajanovi
přišeltento Hadrianus, rozený Španěl, roku po Božím narození 117, pa
noval 21 let. Pokudž tento jeho peníz v prvním roce panování ulit jest,
tak má letos 1674 léta; a byť byl třeba's v posledním roce udělán, proto
přece dost let má a jest velmi pěkná pamět.

NB. Mezi jinými penězi svými 5) mám také jeden měděný u veli
kosti groše stříbrného a ten má po jedné straně erb se třemi štrychy
neb čarami a nápis latinskou íiterou takto: RZEHORZ PATECKY,
Z FRAITOKVG) a na druhé straně vprostřed kolečka: SORS OMNIA
VERSAT, t. j. „Štěstí všecko mění“. [34] Císař Hadrianus měl své sym
bolum neb myslorčeni: „Non mihi, sed populo“, t. j. „Ne mně, nýbrž lidu“

Takové paměti, moje milé děti,
taky rádi mějte, po nich dychtívejtel

z příčiny peníze onoho Řehoře Páteckého z Fraitoku, kterážto
familíe až do dnes v Čechách žije a umění mysliveckého se drží, toto

ské uličce dům čís. 1 92., dnešní čís. pop. 1214. (Z měst. archivu pražského
sdělil pan Dr. Ed. ebesta.)

1) R: vejš . . . Týta. . . vyrejsovaný. — 2) R: obouch . . . závitl. —
a) R: rukouch . . . ho. — 4 R: kteryho . . . possediroval. ——5) R: mými. . .
čárami. — 6)Pátek (Pátecký) z Frejtok (z Fraitoku, von Fraitag, z Pátku),
příjmení nobilitované rodiny ze 16. století. ehoř byv posléze (až do své
smrti r. 1603) sekretářem appellačního soudu, dostal (spolu s bratrem
]akubem, sousedem v Slaném) r. 1593od císaře Rudolfa II. polepšení erbu
i dal raziti pamětní peníz s nápisem, jejž Vavák uvádí.
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přidávám, že za starodávna, kdo na svých gruntech stříbrnou neb mě
děnou rudu měl ail svým nákladem pavoval,1) také ipeníze svého rázu
bíti mohl. Také králové čeští k zalíoení některým pánům z ohledu jejich
velikých zásluh aneb že na hory veliké náklady vedli a pavovali, nechá
vali peníze jejich rázu a jména bíti, sice vždy jen malé peníze. Ano
iněkteré kláštery svou vlastní minci měly, že na svých gruntech stříbro
těžily, jako klášter sv. Prokopa nad Sázavou, jehožto peníze minulého
věku při obnovování téhož [35] kláštera v rumu “) nalezené a iako stří
brné nynější groše veliké s timto nápisem byly: a) Na první straně svatý
Prokop na ten způsob jako obraz zázračný v témž klášteře a okolo

QBlaftenrďč %sbusománi

R mbččnému očrťámání_

Scopolba Srubčóo,

Strait spána nalTeDo.

%

> \' "Wumim “i“
\

%

LcW CŠeÍfY5 Danat WYCbá5Y,
bYW taMto tanIcn nebobY:

Wc 2Inbronyř =), 12cm přicbágý,
Gen; mu wytábne trn ; noby.

Ey ten něřby 5 líné bugnofti
(Dwfíěm Rím fobě 3aca5yl,

“(Db čehož, 5 mclřé bolelti
_lolae y grat? fe mu pořa3yl.

Očcřáwal po mnošftwi let
mšby gen na 2Inbronyřa:

lee neměl bo niřbý fwčt,
215teč ta pomoc wyniťa'.

-'113-$ra3e, 1791. * 2 Po:

5? boflóní mčcffč Gypcchb » glatíbo půlíola. _n) Genius cx Apioue, lib. 5. 139.14.

Titul a první stránka Vavákova spisku. (Viz str. 22.)

nápis takto: S. PROKOPIUS ABBAS, t. i. „Sv. Prokop opat“; na druhé
straně: MONETA MONASTERII SAZAVlENSlS, t. j. „Mince kláštera sá
zavského“. Měl taky svou mincí obzvláště klášter sedlecký řádu cister
[ciáckého], klášter broumovský') řádu benediktinského, klášter plaský
řádu cister[ciáckého]. Ale:

1) Pavovati (R: pávoval) : kutati, těžiti. — 1)R: rummu. — 8) Srov.
Dr. Frant. Krásl: Sv. Prokop, str. 242. — 4) R: Braunovský.
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Nechme již těch peněz přebírání,
bude nyní na žně podívání.
Dne 1. a 2. července
bylo místy vidět v polích žence,
na den pak svatého milého Prokopa
jež po srpech 1) větší byla stopa.
Okolo vsi Milčic prorok Izaiáš (dne 6 juli)
poroučel: Žni každý, již zralé žito máš.

Tyto žně ovšem byly potěšitedlnější nežli minulého 1790. roku:
jak na zrno tak na slámu. Buď chvála věčnému Pánu! [36] Žita v slámě
místem na tři lokte dlouhé i delší, zrno dobré, tlusté a jak říkáme stručné.
leden mandel větší vazby vysypal 3 věrtele, SV, věrtele i taky celý korec.
A kdyby při svém vymetávání byla nezmrzla, ovšem mnohem hojněji
byla by sypala. Ranné ječmeny také od těch mrazů trpěly, neb měly
malý klásek, ale zrno dobré, řídké ale v příčině suchoty a těch mrazů,
v sejpce však hojné. Pšenice sice malé, víc na kosu než na srp, od mrazů
tak zaražené zůstaly, [z] příčiny ale té ted' následující vláhy těž dobré
zrno. Prosa, ač suchotou a zimou zmrtvená jsoucí nehrubě těšila, ale
nyní přece se taky spravují, že každý hospodář ipřes svou potřebu
něco míti může.

Ale počkej, milý brachu, co ještě řeknu o hrachu:
Ten když nejpěkněj rozkvétal2) a některý lusk vymetal, (a)
vzaly se kdes na něm mušky, obalily květ i lusky,
to od slunce palčivosti a větru utišenosti.
[37] Ač pak jeden dešt' je smetl a hrách zase v nově kvetl,
teď pak po třídenním dešti mnohem více mušek jesti.
Hle: první dešt ten je shodil, jiný pak dešť _zasje zplodil.
Na hrách se nám srdce smálo, ale zas ho bude málo.

Lny nehrubě, hojněj konopě, ovsy, olejné řepky, zelí a zelné řepy, zem-_
ská jablka atd., vše hojně a proti loňsku jako korec proti čtvrtci. Ovoce
v rovinách pomrzlo, při horách místem mírně, místem hojně zůstalo.

Na den sv. Prokopa, v pondělí, na trhu v Jičíně žito staré platili
za 7 zl. 30 kr., nové za 5 zl. 30 kr.; okolo 12. juli zde nové žito za
4 21., též za 4 zl. 15 kr.

Dne 14., 15. a 16. juli téměř stále pršelo; žita nažatá nemohli jsme
vázati a sklízeti.

[38] Smutné ovoce z květu (neslušné) lásky. Oberlaitenant
Miller od těžkých jezdců Toscana regimentu v Nymburce leží
cích zamilóvav sobě mlynáře komárnického Šubrta dceru Bar
boruf') takovou když i v nočním čase následoval, mlynář ozná

(a) Okolo sv. Jana Křt.
1) R: Srppách větčí. — 2) R: rozkvětal. — 3) V děkanské matrice

nymburské je zapsáno narození (8. listopadu 1767) Barbory, dcery Do
minika Schuberta, mlynáře na Komárně, a manželky Barbory. Však již
r. 1777 přichází křestní zápis Václava, syna Václava Schuberta, mlynáře
na Komárně, a manželky Anny. Rodiče tito měli několik dětí. Zase
pak roku 1797 uvádí se narození lgnáce, syna Václava Schuberta, mly
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mil to obrštlaitenantovi a na krátce řekl, že on svou dceru do
vojanského stavu dáti nemíní ; laitenantovi pak čím víc odpo
ruje, on tím víc že ho pokouší a i nedovoleným způsobem dceru
následuje; že by on nerad něčeho smutného se dočkal a dceru
opuštěnou snad posléz na krku neměl. Takž napomínal i lait
nanta ženicha, aby takového namlouvání zanechal, že to naň
nesluší a zapověděí mu do mlýna chodit. Rovněž napomínal
itrestal dceru svou, chtěl) vždy oheň lásky k laitenantovi u ní
zhasiti. S tím vším když dle úsudku svého rovinu dělal a sobě
utišení mysle stlal, propast zármutku prolomil a do ní se dostal:
V noci před ]. dnem juli on laitenant přijda do mlýna, okolo
11 hodin domů šel a?) dcera ho vyprovázela. I dověděv se toho
[39] mlynář, vezma šavli a dva psy [s] sebou, šel po nich a
napadna je blíž mlýna v olšiněí') spolu sedící, horlivostí již taky
neslušnou opojený hned na laitenanta tou šavlí sekal (dcera
utekla), laitenant pak nemaje nic branného při sobě začal prositi
a slovy, jak mohl, sekající rány odrážeti se snažil, ale málo
prospěl; rozhorlený mlynář do hlavy i přes ruce sekal, až rány
i smrtedlné se ukázaly. Horlivost _roznítila chut, noc pak za
temnila zrak: věděl, ale neviděl, co a jak činí. Tak posekaný
laitenant došel přece do svého kvartýru do města Nymburka
a poslav pro lékaře i pro obrštlaitenanta, jim se poroučelf)
Mlynář pak bez usnutí ze své horlivé opojenosti taky vystřízlivěv,
do Poděbrad k justiciáriusovi Fričovi5) na radu jel prve než
slunce vzešlo; poté zrovna do Nymburka přijeda u tamního
soudního ouřadu sám se ohlásil a udal a nato prozatím v radním
domě jménem arestu zatknut. Laitenant pak ne otci svému,
kterýž v Praze [40] při král. zemském guberniume) jakýsi ouřad
nesef) ale svému švagru svůj stav známý učinil. Švagrihned
druhý den sem přijeda mlynáře tuhým arestem pod zemí při
držeti dal. Jak ta věc dále vyhlížeti bude, až se vyvaří, čas
ukáže.

Dne 17. ]uli z příčiny po tři dni trvajících dešťů a že již žita po
žatá růsti začínala a mnozí lidé na chléb potřebovali, dovolovali páni
farářové v neděli (že pěkný čas byl) žita vázati a domů voziti. Což
ovšem nic nového není; již přes 100 let od jednoho papeže taková bulla

náře na Komárně, a manželky Rosalie, dcery Josefa Díaska, mlynáře
na Kopaniku. Nelze přesně zjistiti, kterých osob týká se zpráva

_ Vavákova. V matrikách pak kostomlatských, jak mi sděleno, není prý
vůbec záp'sů z komárenského mlýna. — Posledně jmenovaní Václav
a Rosalie ubrtovi z Komárna koupili r. 1816 dům čís. !& v Nymburce
od Antonína Kulky. Dům ten pak zase byl prodán r. 1821. (H.)

1) R: chtíce . .. vzdy. — 2) R: domu jda dcéra. — ') mlejna ve
volšině. — 4) Umrtní zápis posekaného důstojníka v matrikách nymbur
ských není; snad tedy přece nebyla poranění smrtelná. V současných no—
vinách není o příběhu tom zmínky. — 5) Alois Václav Fritsch, přísežný
advokát a justiciár komorního panství poděbradského. — 5) R: Gou
wernium. — 7) V schematísmu r. 1791 uvádí se více osob jména Můíler
při různých úřadech v Praze.
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prošla, kteráž dovoluje v čas veliké potřeby obilí taky v neděli kliditi a
já sám již dvakrát to pamatuji, že jsme v neděli'obilí vázali a domů vozili.

Ten pěkný čas 17. juli, jenž byla neděle, oním třídenním deštěm
až tlustě naplozeně v hrachu mušky tak najednou smetl, že zem co
otrubami 1) posypaná nimi se spatřuje. l—lle:první mušky zplodil čas
a zhubíl je dešť, druhé mušky zplodil dešť a zhubíl je čas. Obojí byly
zelené, sobě rovné, když pak zhynuly, byly bílé.

[41] Prosa k podivení lidu zavrhla jáhlovou bídu,
předpovídají dost jahel, bude na záhoně mandel ;
ale hrachy jsou bez lusek, trpěly zhoubu od mušek.

Dne 6. Juli major, obrštlaitenant a tři rytmistři spolu
s městským soudním ouřadem komissí drželi v Nymburce na
onen mlynářův oučinek; prohlídli i místo, kde2) se ten skutek
stal, mlynáře na vyslechnutí vzali, po čemž tvrdým arestem pod
zemí zatkli. Onu pak šavli, kterouž laitenanta sekal, tři ufaté
prsty, utatý cop, posekaný kabát do jisté schrány davše a exa
men k tomu přičinivše3) do Vídně poslali. Poněvadž pak mlýn
Komárna nejen sedmero složení mlýnu, kamž právě nyní jakožto
v čas sucha veliké množství k mletí obilí se veze, ale i zna
menité rolní hospodářství jako _při nějakém baronském neb
rytířském statku se nachází, protož za administrátora a řidítele
ustanoven jest tam pan mlynář z Bašty, jenž jest mlýn z druhé
strany Labe proti Komárně na lyském panství, týkající se vsí
Zdrahelicf)

'[42] Okolo 25. juli již i pšenice kliditi se počaly a cena nového
obilí padla: Nová pšenice měla 5 zl. i taky 4 zl. 30 kr., žito 3 zl. 30kr.
a hned okolo 30. juli taky 3 zl., nový ječmen 2 21. a taky 1 zl. 45 kr.
Mnohým zadluženým gruntovníkům, jenž za velké peníze před žněmi 5)
obilí se dlužilí, nyní tato láce znamenitou ránu učiní. Tuť k pozorování
jest divnou božskou prozřetedlnost; nebo kdyby ty jarní mrazy byly
osení drobet nezhubily a sýpky neujaly, snad za tolar žito a za 1 zlatý
ječmen byl by se platil, což gruntovníkům mnoho dobroty bylo by ne
přineslo.

Mezitím od 16. juli nastaly takové stále trvající časy a parna, že
obilí všeho druhu najednou takměř uzrálo.

Někdo má na poli žito, pšenice již volá: Cito!
Ječmen, hrách, vikev a oves křičejí: Voz mne domů dnes!
Prosa ač se bujně zduly, však již žíoutnou parnám k vůli —
a cokoliv mají pole, všecko chce být již v stodole.
Zelí a řepy, ty vadnou, jejich bujná listí chřadnoufi)
[43] Na začátku srpna z většího dilu v našem vůkolí bylo po žních.

Prosa již i taky se klidila; ta ač byla krásná, ale mnoho zadiny přinesla
z příčiny, že velmi prudce zrála. Obilí se platilo: Pšenice 4 zl. 6, 12 a

_ 1) R: Onym.. .Votrubami. — 2) I?: kte. — a) R: dadouc. .přiči—
nic. — 4) T. .Drahelice. R: tejkajicý. — E')1?:ž.něma.sejpky. —
“) R: křadnou.
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15 kr., žito 3 zl., taky 2 zl. 56 kr., ječmen 2 zl., oves 1 zl. 30 kr. Orat
pro sucho již jsme nemohli. Otava 1) na lukách nerostla, obce a pastviny
místo zeleností bělely se, potokové všecky přeschly, mlýny na nich stály.
l v studních voda ubývala a místy vyschla, že v celých vesnicích nouzi
o vodu měli. Na Labi na 2, 3 i 4 míle vzdáli lidé obilí k mletí vezli,
10, 12, 15 i 20 krejcarů od korce semletí dávali krom jiných všelikých
darů. Na podlahách ve mlýních labských ani kde pytle složit nebylo místa,

Příčina suchých tak potoků jest i ta, že všecky vrchnosti již tomu
jako přivykají, aby své rybníky raději obilním nežli rybním ziskem uží
valy. Protož z většího díla všecky všudy rybniky suché a obilím zaseté
jsoucí ovšem hojné ourody vydávají, ale voda nemá nikde schránku
k pos'ání svému, [44] prameny, od nichžto se potokové začínají, břeho
vé suchotou rozpukané vypijí, dešťová pak voda ihned odběhne a tak
zajisté rybníkové nejen pro ryby, ale i k této potřebě — mletí obilí —
velmi platné jsou.

Dne 8. srpna slavná a předrahá koruna naše česká krá
lovská z Vídně vezena jsoucí, z čáslavského přenocování přes
Kolín, Plaňany a Brod Český na noc do zámku Koloděj blíž
Běchovic se vezla a dne 9., v outerý, šťastně do Prahy příve
zena, v hlavním kostele u sv. Víta v kapli sv. Václava v sta
rém bývalém sídle svém složena a tam jednomu každému po
tři celé dní k spatření vystavena jest byla?) Spolu sní iostatní
královská regalia, totiž žezlo aneb sceptrum, zlaté jablko s kříž
kem, meč sv. Václava v předrahé pošvě, ostruhy zlaté Karla
IV. a plášt královský. Na každé poště, kde se přepřahalo, ve
liké množství“ lidu se naběhlo; vojsko krásu dělalo a z mož
dířů3) hlučně se střílelo, též bubny a trouby radostně zněly.
V Plaňanech velebný pán Václav Skřivánek, tamní faráři) s pro
cesím vstříc vyšedf') krásně zazpíval a v české řeči vítání učinil.
Z dětí, jichž přes 130 bylo, 12 chlapců velmí pilně a vtipně
tureckou musiku (hudbu) dělalo. Vyznali páni komisaři, že na
vší cestě tak vítáni nebyli.“) Vezena byla ve 4-5 koních.

[45] Ten týden arcibiskup holomouckýi) první, prve
nežli sám ke korunování se vypravil, svou pagáž ve 20 vozích
čtyrspřežních napřed do Prahy poslal. Mimo to 8)všichni páni
stavové čeští, moravští a Slezští jakož i mnoho cizozemských
knížat a vrchností do Prahy se stěhuje.

1) R: žněch . . . Vorat . .. Votava. — 2) Kramer. Nov. str. 264. —
3) R: morždírzu. ——4) Viz Pam. II. 2, str. 82. — 5) It“: vyidauce.—
“) V děkan. archivu plaňanském není záznamu o této oslavě. Též
v Kramer. Novinách ne. V „Prager Staats- und gelehrte Nachrichten“
z r. 1791 čis. 33. jest obšírná zpráva o uvítání české koruny v Českém
Brodé 8. srpna a otištěna též i česká píseň, kterou při tom školní mlá
dež zpiyala. Začíná: „Budiss Bohu Chwála stoho Příhodu, kteri se dnes
stáwa Ceskemu Brodu“ atd. — 7) Kramer. Noviny, 1791, str. 264. Arci
biskupem olomouckým (prvnim po zřízení biskupství brněnského) byl
tehdy (v letech 1777—1811)kardinál Antonín Theodor hrabě Colloredo.
-—8) R (vždy): mimo toho.
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Mezitím onyno verše, které jsem hned měsíce dubna do
Prahy k tisku dal, poněvadž tehdáž páni komisaři pro korunu
do Vídně jedoucí bez ní domův se navrátili,') nyní pak tako
vou když vezliř) teprva verše mě k vytištění a s novinami
všudy k rozeslání přišly, které vám, mé děti, pro památku
taky zde přisadlmř)

„Wlastenecke wzbuzowáni, k wdiečnemu Očekáwáni,
Leopolda druheho, Krále pána nasseho.

LeW CžeskY z Danat WYCházY, le taMto ranlen nebohl,
né Andronik (a) Lew pržichazý, genž mu wytáhne trn z Nohy.

Ey ten niekdy z swe bůgnosti, Owssem sám sobie zarazyl,
od čehož zwelke bolesti, Hlas y zrak se mu pokazyl.

Očekáwal po mnozstwi let, w_zdy gen na Andronika,
Ale nemiel ho nikdy Swiet, až teď ta pomoc wynjká.

[48] Pomoct mjnj — né Andronyk, ale Lew Worlem _pržistřený (b)
že mu Laskawie dodá wznjk, búd Zemske Lidstwo zgisstiený.

On Meč genž Rány činj. tež i Žiwota zbawuge,
do Posswy schowat mjnj, Kržiku Pláče nemiluge.

Lew (c) na Lwa (d) když dosedne, Worla nad sebau magícý,
K[rlžjž (e) v Prawau Ruku wezme, gest Zem bez Meče hágicý.

Daufeg ty sstiasná Cžechia, naspiech se Lýkárna strogi, (f)
2 ktere wygde tobie mjla, Pomoc zase twemu Lwowi.

Drahau pržistrog twau Korunu, pro Lwa Ženjcha tweho,
swemu pak poruč na trůnu, spolehnaut k nohám geho.

Rcy mu potom Wlastnim hlasem, by swrhl to bržjmie tiežke
Kterež snássjss dlauhym Cžasem, že sy zbawen Ržecži Cžeske.

Vkaž sskody, przedstaw bjdu, At'swau Pomocy pržispjssi,
gaka tiežkost wsseho Lydu, když se po Cžesku neslyssi.

Hle mnoho y samých Cžechův, napocžitáss wssudy zhusta,
že twau Ržeč magi v Posmiechu, Položjž gim Prst na Vsta.

Y nám take wssem twym dietem, když dáss noweho Pána,
Rozmnož Radost hognym letem, zruss Ladoniowa Prawa. (g)

(a) Gellíus ex Apione, lib. 5. cap. 14. Item: w Knize Historia Po—
litica, fol. 574. — (b) Leopold Cysarž. — (c) Leopold Cysarž. — (d) na
Králowstwi Cžeske. — (e) Králowstwi Vherske. — (f) hrad Prahsky. —
(g) Nevroda a drahota.

1) tyrčlenná deputace českých stavů odjela do Vídně v lednu;
ježto však císař původně se rozhodl, že českou korunu přiveze s sebou,
vrátili se 1. dubna bez ní do Prahy. (Kramer. Nov., 1791, str. 111.) -
") A': onino . . . takovau vezauc. — 3)Verše ty vydal Kramerius jako při
lohu k číslu 32.. svých Vlastenských Novin ze dne 6. srpna (v exempláři
strahovském, jehož užívám, příloha ta schází), kde též oznamuje samo
statné jejich vydání v Ceské expedici, za 2 kr. Snímek viz na str. 17.
Na ukázku a srovnání různé úpravy téhož textu uvádím zde v přesném
přepisu verše ty, jak tu následují v Pamětech, v příloze pak podám po
zdější jejich opis z Vavákova „Zboru písní“ a onen otisk Krameriusův.



Rok 1791. 23

[47] Kwetne giž celá Poloha Twá — nasse pržemíla Wlaslí,
Když y Nebeska Obloha, rozháni hustost wssi Strasti.

Radost w Srdcych dietí složte, kterauž nám tento Rok množj,
Krále máme ——Chleb nám roste, a Wálka s Turky se boržj.

Aý Matka nasse Wlast plessá, a lew gegí se Olržásá,
swolyly ktomu Nebesa, Wracuge se gegí Krása.

Lužice Morawa Slezko, Radugte se se swau Paní, (h)
Nebude gi da bůh tíežko, dobrže tež bude y swámi.

CŽechowe nassí s Radosti, giž pro Korunu gely,
my skládegme Verssu mnozstwí, bychme co zpjwatí miely.

Ezdreáss Kníez'náss Neywizssí, (i) dočka gesstíe dne s!awncho,
Karlowu Korunu nassi, wstawj na Krále noweho.

Sceptrum poda Bohemia (k) Zlate Gablko Morava,
Silesia (l) Lusalia (m) Meč Swateho Wácslawa.

K tomu gíž Korunowání, Cžechowe se pržíchyste ..c,
Lybc nasse Winssowánl. w Cžeskem Jazyku s'.;'1c.egme.

Y Bůh y Král pržígme od nás, a nezawrhne 011:".vůg Lyd,
množme gen —

SWVg LaskaVeg HLas, DLtho náss LeopoLD bVD žlW.
Echo: att wznj wíernie,

AMILEHLAS...._..-........ 184
DLAVHO.-............... 283

| ]Oabáa)LEOPOLD................ 209BVDŽlW. ............... 1115
1791.

[48] Klycž Gabalistýcký.Abcdefghiklmnopqrs
l23456789102030405060708090

t v x y z.
100 200 300 400 500

Podpis. Frant: |. Wawák, sedlák a Ríchtárž w Milcžícých, na
Kral: Komor: Panstwi Podiebradskě“

Takových tištěných listů mnoho tíslc po české a morav
ské zemi roznešeno jest, ano i do Uher mezi Slováky, neb oni
nyní všeliké tištěné písmo i noviny z Prahy berou.

“Klíčgabalistický proto jsem přísadíl, aby mnozí vtípnější Čecho
vé učili se taky gabalistícký počet a rok vypočítávatí. Počítá pak se
takto, abych vždy příklad na tomto jednom učinil:

(h) 5 Cžeskau zemí. — (í) Arci Bisk: Prahs. — (k) Cžeska. —
(1 Slezsko. — (m) Lužice.

1 Kabbala, slovo židovské, značí původně ústní (tajné) podání
náboženské, později jisté směry nábožensko—filosofické a pak vůbec
všeliké tajné nauky ikouzelníctví tkabalístíka). Vavák tím myslí pouhou
hříčku, kde pod jednotlivými písmeny skrývají se určitá čísla.



24 Rok l79l.

A = I D = 4 L = 20 B = 2
M: 30 L = 20 E = 5 V =200
[ = 9 A: 1 O: 50 D: 4
L = 20 V =200 P: 60 Z =500
E: 5 H: 8 O: 50 l = 9
H: 8 O: 50 L: 20 VV—400
L = 20 —“__2_8'Š— D — 4 79711—105—
A = 1 * 184 =**—ioo—
S = 90 ** 209

__"— ŠŘ1-82"— * * * 1115
"_ 179-1"—

[49] Dne 24. srpna Jeho Milost biskup králohradeckýl)
do Prahy ke korunováni jeda, se panem Pulpánemf) chru
dimským krajským hejtmanem, do Chotouně přijeli, o čemž
náš jemnostpána) vrchní věda, dne 19. toho, totiž čtyři dní
před tím, navedl mne, abych tam do Chotouně přijda, Jeho
Milost jakožto tak vysokého a vzácného na naše panství hosta
nějakým krátkým vinšem poctil. Nežli ten den přišel, ještě i od
pana správce Pulpánova o deset koni, jenž by Jeho Milost
biskupskou do Prahy z Chotouně dovezli, žádán jsem byl.
Protož dne 25. srpna i s těmi desíti koňmi tam přijdoucí,
vezma s sebou domácího rychtáře, Jakuba Němečka, a sousedy
Pavla Zubíka a Pavla Vysušila, v domě téhož pana Pulpána,
když pan biskup od stolu vstal, složil jsem mu vítáni s vinšem
v těchto hle slovlch:

„Vysoce důstojný v Kristu otčel Když tak letošního roku veškerá
vlast naše, země česká, od nejvyššího Panovníka skrze slavné koruno
váni nejjasnějšího a nejnepřemoženějšího císaře a krále [50] našeho
Leopolda ll., pána nás všech nejmilostivějšího, oradostnéna jest, —
dnešní den obzvláště i tato obec chotouňská, vlast dívotvorce českého,
Prokopa svatého, z šťastného příchodu a navštívení tak slavného hosta
plesá a raduje se, když tak Jejich nejvyšší pastýřská biskupská Milost
k témuž slavnému korunováni jedoucí ráčila toto místo přítomností svou
slavně oradosíniti. Čemuž my všichni nejvýš povděčni jsouce jménem a
na místě všech osady zdejší iokolních sousedův Jejich nejvyšší pastýř
skou biskupskou Milost laskavé nejponiženéj vítajíce, upřímno-srdečné
vinšujeme stálost výborného zdraví, šťastné vykonání jejich nejvýš
slavného ouřadu královského korunováni, svaté a potéšítedlné církve
sobě svěřené králohradecké spravování, veselé někdy svého ovčínce
odvedení a raDostnaV nebeskaV onLatV WsseCh DobregCh pastl
ržVW. (l791).

Upřímno-srdečný vinšovník Franěk Jan Vavák, soused a rychtář
milčícký — v den 25. Augusti.

To, co mně láska k vlasti a řeči naši české dne

1) Jan Leopold Hay. ——2) C. k. gubern. rada Jan Pulpan. Viz o něm
Pam. ll. 2., str. 74 a j. ——J) R: ]. P. Vrchní.. . . _mně . . . Wzatcneho.



Korunovační vjezd Leopolda II. do Prahy: Před královským hradem. —
Na Vlašském (nyni Mikulášském) náměstí.

Paměti Vavákovy. m., 1. 2
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8. srpna přinesla a co jsem též i do tisku dal, též zde při
kládám. (a)

[51] Dne 23. Augusti císař Leopold s synem svým nej
starším, arciknížetem Františkem, po poledni zticha do Prahy
přijel a ráno 24. téhož v též tichosti do Sas do města Pirny —
česky Pílnic — odjel a tam dle úmluvy s pruským králem
Vilímem v dobrém přátelstvu se shledal.

Dne 30. toho císařovna Maria Ludvika 1) 8 syny a dce
rami do Libně přijela, kdežto již dříve clsař z Pilnic taky byl

ři'el.“)
p ] Dne 31. srpna odtud z Libně držán byl slavný a spatření
hodný vjezd —- Einzuga) — do Prahy císaře a císařovny ja
kožto k slavnému korUnování na království české, kterýž i já
se třemi syny svými, Ivanem, Vojtěchem &Martinem, spatřil jsem.

K tomu vjezdu mnoho slavných vrchností ze všech téměř
evropských 4) zemí a obzvláště pak z celých ech, Moravy,
Slez[s]ka, Lužic, Rakous, Bavor a Sas tak přijelo a naběhlo
lidu, že Praha mnohem lidnatější byla nežli někdy bývala
o svatojánské slavnosti. Byl pak ten vjezd držaný ze zámku
Libně, jenž staropražským měšťanům náleží, vedle samého
invalid-domu, skrz bránu Poříčskou a bránu ernou podle
Mince,5) skrz ulici Celetnou na Staroměstské tržiště, odtud
vedle rathousuc) skrz jezuitskou [52] ulici na most, pak přes
Malostranské tržiště na Hradčany a skrz dvojí zámecký prů
jezd k hlavnímu kostelu sv. Víta.

Poněvadž pak obsah tohoto vjezdu v knížkách schválně
tištěných vyjádřen jesti) a já času k tak obšírnému psaní ne
mám, protož milovný potomek tam sobě lépe přečísti bude

(a) jest to odtud pryč, vazač si [k: gsyj to nechal. [Dle Vaváko
va číslování archů byl tu vyňat při vazbě celý 7. arch. Nápis začínal
slovem: „Sedláka .. .“ Ve „Zboru písní“ skladby té není. Rovněž nemohl
jsem dosud zjistiti, byla-li skutečně vytištěna.]

1) Maria Louisa (Ludovica), dcera španělského krále Karla Ill.,
provdala se dvacetiletá za císaře Leopolda (tehdy velkovévodu toskán
ského) 5. srpna 1765. Manželství jejich požehnáno bylo 16 dítkami,
z nichž 12 syny; prvorozená byla arcikněžna Marie Terezie, druho
rozený arcikníže František (josef Karel). následník trůnu. — 2) Kramer.
Nov., 1791, str. 287. — 3) R: Ainzug. — 4) R: Ewropeyských . .. staro
Prazskym . .. staro Miestký. — 5) Viz Pam. il. 2., str. 14., pozn. 1. —
6) Později jinou rukou opraveno: Radniho domu. — 7) Myslí se tu asi
„Pořádek obyčejný slavného Přijezdu_ je,ich Milostí Císaře a Císařovny
na den 31. srpna.“ 8. Cena 3 kr. (V Ceské expedici.) Kramerius ohlásil
také vydání úplného českého popisu slavnosti korunovačních (Nov. čís.
34. a 37.), ale nenašel jsem dále zprávy, že by byl spisek ten skutečně
vyšel. Též u jungmanna ho není. Vavák však dále tvrdí, že vyšly otom
„obzvláštní knižky“. V novinách ovšem jest vyličeno všecko obšírně.
Z německých děl budiž tu připomenut zvláště veliký pamětní spis vy
daný r. 1806 českými stavy („Urkunde iiber die vollzogene Krónung . ..
Leopold des Zweiten und... Maria Louise“); deset velikých rytin
k němu připojených, zobrazujících korunovační vjezd Leopoldův, je tu
dále ve zmenšených reprodukcích podáno.
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moci. já jen to přidám, co se v těch knížkách nenachází a co
jsem sám viděl a spatřil, a jest toto:

]. Cechové aneb pořádkové řemeslničti, před tím zas na
novo od císaře Leopolda vyzdviženi, jichžto v počtu bylo 60,
se svými novými, velmi krásnými a nákladnýmí praporcií)
byli tak rozvedeni, že od brány Poříčské, kdež první řezníci
stáli, až na zámek jedni po druhých cestu krásnili.

2. Od kláštera kapucínův pořičských ten plac k Černé
bráně jakož i na Staro- a Maloměstském rynku granatýři pa
radirovali.

3. Židé u samé Černé brány skrz množství přistroiených
mládenců a několik starců svou poklonu složili. Ostatně město
jejich bylo [53] zavřeno i vartou osazeno, aby všecka jejich
hlůza — jakožto sklávův 2) a jen v zemi trpěných podruhův—
vlastním zemským dětem mista nezasloňovala. Vždy však přece
všelikými tajnými průchodištii) tak se jich vyloudilo ado domů
nalezlo. že od nich mnozí hodné peníze dostali, jen když jim
z nejvyšších oken a ze střech koukati dovolili.

4. Dívajícího [se] lidu bylo plné ty ulice, kudy vjezd ko
nán byl; mimo to onde i onde lešení schválně, obzvláště při
hradebních zdech, dvěma itřemi řadami4) děláno dost ná
kladně bylo, na nichž po 30 kr., po ! zl. i po 1 zl. 30 kr.
z jedné osoby vybírali. Tolikéžzoken, ano mnohem větší plat
byl; dojista vím, že na Staroměstském rynku avjezuitské ulici
taky po celém *dukátu 2 osoby žádáno i dáváno bylo. Nebo
ovšem v celé zemi všichni zámkové a městští ouřadové byli
prázdné; v zámku poděbradském iedinký pán jan liři Purk
hart,5) iišmistr. doma zůstal — a takž i jinde. Co víc 2 Mo
ravy, Rakous, Slez[s]ka, Lužic a jiných zemí panstva přijelo!
[54] Zajisté plné pražské hospody kočárů, vozů a koní bylo
a říci mohu, že několik tisíc kočárů tam se vynacházelo, ač
ještě všecko české panstvo a měšťanstvo dojedoucí tam vozy
a koně domů posílali. já jsem stál na Poříčí před domem Zla
tého bažanta 6) a tak volně a krásně všecko jsem viděl, že
mnozí za velké peníze vyhlídku koupenou majíce tak dobře
neviděli; neb z oken a lešení pro stropy kočárové nebylo lze
vidět tváře jedoucím, jako se vidělo ze země.

5. Kočárů po šesti koních spřežených bylo 87, po čtyřech
pak koních spřežených bylo 18 a tak všech 105 kočárů mého
vlastního a se třemi mými chlapci velmi pilného počítání. Ač
sice hned po odjezdu rozličné rozepře a hádky o počtu těch

1) R: praporcemi. — 2) Der Sclave : otrok. R: Sskláwův . . . trpe
ných. — 3) R. teynymi Průchodisstiaty. — 4) R: plnne . . . Zdiech 2mi . ..
Ržady . . . Ossoby. — 5) Tak psán i v schematismu r. 1791. Viz Pam. ]. 1.,
str. 38. — 5) Dům u Zlatého bažanta měl tehdy čís. 1026., dnešní čís. pop.
1041., a byl v tak zvané ilingovské ulici t. j. nyní na Poříčí. Patřil tehdy
dědicům josefa Windsteigera. (Z měst. archivu pražského sdělí p. dr.
Ed. Sebesta.)

:k
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kočárů mezi lidem povstaly; tito takový,'onino zas jiný počet
zvučili, ale na omylu byli; já jsem ie na papír psaí. Ano
i v novinách 96 se jich pokládá, ale bylo 105.1)

Nejznamenitější vozové byli mimo vůz ") Jeho Milosri krá
íovské vůz arcibiskupa holomouckého. Ten dal dělati Jakub
z Liechtenšteina, biskup holomouckýj') roku 1743 k slavnému
[55] vjezdu a korunování Marie Terezie ,*) kterouž on také toho
roku dne 12. máje (v nepřítomnosti tehdejšího arcibiskupa
pražského, Jana z Manderscheidu)5) korunoval. Ano týž vůz
on biskup Její Milosti k tomu pražskému vjezdu obětoval, tak
že ona v něm do Prahy spolu s císařem Františkem ]. vjela.
Snad krásou svou na ten čas její vozy převyšoval. Nyní ten
vůz šel prázdný. šesti strakatými hřebci zlatem okrášlenými
zapřažený a služebníky osypaný.6) Proto šel prázdný, že pán
jeho, arcibiskup olomoucký, s naším nejvyšším knězem, arci
biskupem pražským, před chrámem hlavním k přivítání Jejich
Milosti královských čekal. Vůz ten jest právě hodný k spatření
těm, jenž mu rozumJěj]í.

ítem vůz knížete Josefa z Schwarzenberkuf) vůz knížete
Josefa Adama z Auersperku, vůz knížete Jana z Dietrichšteinu,
vůz knížete Filipa z Fůrstenberku, vůz knížete Františka Vá
clava z Clary, vůz Aíyše 3) Josefa knížete z Liechtenšteinu, [56]
vůz knížete Josefa z Lobkovic, vůz hraběte Ferdinanda Kin—
ského 9) na Chlumci, vůz hraběte Jana Františka "z Sweertse
a Sporku na Lysé. 10) Ve všech těch vozích koně zlatem a stří
brem ladrované byli, v některých toliko a zvláště prelátských,
kteří po čtyřech koních jeli, kožené aneb hedbávné stroje měli.

Onen vůz holomoucký má mít svého nákladu samotný
54 tisíce, tak jsem zpraven od jednoho Holomučana. Vůz kní
žete z Schwarzenberku 1') koštoval 37 tisíc a jest dělaný zde
v echách od mistra echův v zámku Hluboké, dvě míle od
Budějovic. Vůz hraběte Sweertse, tu v Lysé dělaný, 16 tisíc;
někteří jeho poddaní praví, že 26 tisíc, ale snad se někdo pře
síechl, když slyšel, že 26 centnýřů oleje k osvícení svých dvou
domů spotřeboval.

_I) Správný (dle úředního popisu)v jeZuúhr_nnýpočet Vavákův; spíšeještě asi o 2 vozy bylo více. — 2)R ) Jaakub Arnost hrabě
Liechtenstein byl biskupem olomouckýmOZru1738—1745, kdy byl zvolen
za arcibiskupa solnohradského. (R pravidelné: Lichtenštein) — 4) R
(pravidelnén Theresie. ——5) Jan Mořic Gustav hrabě z Manderscheid
Blankenheimu. arcib skup pražský v letech 1733—1763, předchůdce arci
biskupa Přichovského. Ukázav se za v_pádu franzouzského r. 1741 do
Prahy přiliš povolným k nepřátelům Marie Terezie, upadl u ní v dlouho—
letou nemilost a mezi jiným nesměl též vykonali jei korunovaci :! musil
se odebrali na svůj zamek do Břežan. — 6) R: Prahskemu. .služeb
nikami ossypanv. — 7) R: starcenburku. .Augssperku. Ditrich
sstegnu. Firsstenberku. — B) T. j. Alois. — 9) R: Wchinskyho. —
10)R: sterce . . . LiSSy.—") R: starcenburku. ..Hí.uboky .stert
ce . . . dwauch.
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Ostatně co při tom vjezdu k spatření bylo a jakým řá
dem panstvo, komonstvo i vojsko jelo a jaké kde a od koho
vítáni se stalo, to v knížkách schválně o tom tištěných jakož
i v novinách tehdejších, které i já zachované mám, se najde.
já jen přidám ještě tohle — ne pro schloubu, ale vám, mé děti,
pro památku: [57] Když již vůz, kde jejich královské Milosti
král a královna seděti ráčili, tou Poříčskou ulicí k domu Zla
tého bažanta, tu kde jsem já stál, přicházel, všecko ticho bylo
a každý velmi pilně na jejich Milosti (neb v otevřeném voze
jeli) patřil. Já první vzkřikl jsem: „Vivat Leopold druhýl“ Toť
hned všechen stojící lid z úst mých jako popadna, vesměs
křičeli: „Vivat Leopold druhý!“, a ten hlas již pořád zároveň
s kočárem k Starému městu šel a se rozléhal, před tím pak
žádný na to nevzpomněl. 1)

Když již zadní konec té jízdy od brány Poříčské odcházel
a dívajlcí se lid za tou jízdou dál do Prahy postupoval, tuf ta
Poříčská ulice, jakkoliv široká, tak byla lidu plna a taková od
jedněch domů až k druhým tlačenice, že hrůza z toho byla
a zajisté, jak říkáme, jablko by bylo nepropadlo skrz ten lid.

Kněží, páni, sprostl lidi, ano i ti klu .. židi,
všichni tu stejný díl brali; chlapci, děvčata plakali
od takové hrozné tísně, neb každý se choval přísně.
Mnozí z oken a z lešení běželi bez odpuštění
dále ') do Starého města, ale všudy těsná cesta.
[58] Poněvadž pak jeho královská Milost málo české řeči

rozumi, protož magistrátové pražští činili své vltání v němčině,
rector magnificus 3) a doktoři práv a medicinyt) v latině; před
zámkem nejvyšší purkrabě v češtině (což vždy býti musí),
před kostelem hlavním arcibiskup, náš nejstarší táta. v latině.
Ten vjezd trval víc než dvě hodiny a po ten čas všemi zvony
v celé Praze se zvonilo a kolem okolo Prahy z děl se střílelo.

Dne 4. září společní páni stavové na hradě v velikém
paláci jeho královské Milosti přísahu věrnosti skládali větším
dílem všichni v jazyku českém. Toho dne u večer Praha tak
osvícená a světly5) okrášlena byla, jako byvjednom ohni stála.

Dne 6. září, v úterý mezi 12. a 13. nedělí po sv. Duchu,
jeho Milost císař a král uherský Leopold II. slavně a velmi
zřetelně korunován byl na království české v kostele hlavnim
sv. Vlta od Antoně Petra z Příchovic, arcibiskupa pražského.
[59] Poněvadž o tomto korunováni veškeren zevnitřnl běh jak

1) Srov. Kram. ov., 1791, str. 183.: „ . . . Na mnohých stranách od
upřímnýcha věrných echů ten radostný hlas: Zdráv buď LeopoldDruhý!
se rozlíhal, ostatni lid v největší tichosti stoje, svou velikou poddanost a
uctivost svému nejmilostivějšimu mocnáři n mocnářce iveškerému slav
nému dvoru okazoval“ — 1)R: dáley. -—8) T. j. rektor university, tehdy
tit. kanovník Jan Diesbach, doktor filosofie a theologie, profesor fysiky
a mathematik .— 4) R: Prahsstí . .. Medicyni. — 5) Kramer. Nov., 1791,
str. 293. R: wietlami.
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v novinách, tak v obzvláštních knížkách vůbec vydán jest, ano
v knize o korunování Marie Terezie 1) i každá kollekta a každé
při tom vyrčené slovo se nachází a já času nemám, takovou
šířinu zde vypsati, protož tam svého čtenáře odsílajeB) zde
jen pro pomátku přistavím to, co se vnitřně mezi pány biskupy
zběhlo, čehož se snad, můj čtenáři, ne hned všudy dobrati
budeš moci. jest věc u mne vysoce váženázs)

Předně musíš vědět, že nynější arcibiskup pražský jako
jest v celé české zemi nejvyšší, tak také jest i nejstarší kněz
a sice 62 léta knězem. Chceš—li,vyhledej sobě vtomto mém
spisu rok 1781,4) tam o něm lépe zvíš. Za druhé, arcibiskup
holomoucký jakožto královské kaple české hrabě, ten že stojí
v ten čas při králi, krále arcibiskupovi pražskému představuje,
na jeho místě mluví, k “oltářijej vódí, olej svatý mu stírá
a s ním jisté modlitby říká; kdyby pak na ten čas arcibiskupa
v Praze nebylo, tehdy on má právo krále korunovati. [60] Ze
pak nyní ještě čtyři biskupové v Čechách jsou, protož z těch
dva při králi a dva při arcibiskupovi jakožto konsekrátorovi
(posvěcovateli) za assistenty (pomocníky) stojí a své vysoké
služby vykonávají. Protož z té příčiny stal se taky svár mezi
učedlníky, kdo by z nich zdál se býti větší, — stal se svár
mezi biskupy, kteří by z nich králi, a to jakožto větší a před
nější, a kteří konsekrátorovi, jakožto menší, přistáti a assistýro
vati měli. Nemysli, čtenáři, že se snad vadili ; oni spolu ani
nemluvili; ale biskup litoměřický podle toho, že jeho stolice
biskupská jest po pražské5) nejstarší, myslil a chtěl assistý
rovat králi, hradecký pak na tom stál, aby to šlo jako na sně
mtch, kdo dřív osobně biskupem jest. Protož vzdali tu rozepři
na krále a král dal to zas k rOLsouzení pantátovi arcibisku
povi. On rozsoudil, aby ti králi assistýrovali, jenžto dříve dle
osoby biskupy“) jsou, což král také přijal. A tak biskup králo—
hradecký, [lan] Leopold Hay, a budějovický, [jan] Prokop hrabě
Schaffgotschef) přisluhovali králi, litoměřický pak, Ferdinand
Kinderman[n] ze Schulsteinu, a pražský, Erazim Krieger, bi
skup, spolu suffragán a probošt, přisluhovali arcibiskupovi
spolu konsekrátorovi. Rozsudek ten zůstal v tajnosti, až v den
korunováni [61] ráno, E')když se již byli do kostela sešli, tu na

1) Myslí se tu „Troji popsání“ etc. (vjezdu a korunovace Marie
Terezie a hold stavů) od ]. jindř. Ramhofského z r. 1743. (lungm. V.,
čis. 294.) Srov. Pam. 1.2., str. 45. — 2)R: meho... odsylagic... u mne.
—-3) O následujících episodkách „ze zákulisí“, jež Vavák dle doslechu
zaznamenává, nenašel jsem jinde zmínky (kromě toho, co uvádím dále
v poznámkách). — 4) R: 1779 (Viz Pam. 1.2., _str. 5.) — 5) R: Lithomier
žicky . . . Prazske. — 6) R: Biskupami. — 7) Safgoč. — 8) Dle úředních
zpráv bylo o tom písemné rozhodnuti doručeno 5. září od nejvyššího
kancléře nejv. purkrabímu k dalšímu sdělení. O rozdělení bohoslužebných
úkonů výslovně se pak podotýká, že arcibiskup pražský pro svůj vysoký
věk požádal arcibiskupa olomouckého, aby převzal za něho při koruno
vaci pontifikální mši sv a některé úkony.
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to jeden každý pro sebe královské dekrety obdrželi, pročež
litoměřický, že se dle jeho myšlení nestalo, snad se proto
mrzel, že ani po korunováni ku královské tabuli zván jsa ne
přišel. 1)

Brněnský druhý biskup, Ian Lachenbauerf) taky myslil
nějakou službu při té slavnosti zastávati; když pak oděv bi
skupský obláčel, onino čtyři biskupové češtl k němu “přistou
pili a okázavše mu své dekrety, těmi předočnili, že mu nikde
žádná duchovní služba vykázána neni.- S čímž on jako koplm
boden jsaa) na místo, které deputýrovaní markrabství morav
ského preláti a nejvyšší zemští ouředlnícivykázané měli. ode
šel; neb on taky z nich hned v Moravě jeden vyvolený oud byl.

Náš nejdůstojnější pantáta arcibiskup rovně taky tu ra
dost, kterou na svých starých kolenou 4) šťastně dočkal, sproti
myslností a půtkami smíšenou měl; neb bylo několik těch,
jenž ho nutili, aby pro svůj sešlý věk to korunování arcibi
skupu olomouckému postoupil, on ale žádným způsobem při—
voliti nechtěl. Což aby snáze vykonati a bez chyby všecko ří
kati mohl, dal sobě byl před tím časně [62] rituál aneb řečo—
vod náramně velikými (schválně k tomu dělanými) literami
vytlačiti i do krásných deštěk (desk) svázati. 5) Usilovali 'po
tom, aby aspoň mši svatou olomouckému zpívati dopustil, ale
ani to vymoci 6) nemohli. Až potom, když dne 4. září v paláci
při skládání přísahy věrnosti pánů stavův vlc než půl druhé
hodiny dosti pevně stál a od toho stání zemdlel, tak že na
druhý den a sice ten den před korunováním dostal otevřený
život (nebo mu snad k tomu s něčím dopomohli), tu teprva
zpívání mše holomouckému postoupil, korunováni ale pro sebe
zanechal. Stalo se v čas korunování, že olomoucký do téhož
rituálu nahlížeje, s nim spolu časem nějakou kollektu říkati
chtěl, ale stařeček7) hned křičel: „já sám, já sám!“, až se
i král několikráte tomu zasmál. Ano v kapli sv. Václava taky
litoměřický biskup k němu přistoupiv, jednu modlitbu, když
v říkání jl umdléval, jemu doříkati pomoci chtěl,-on mu řekl:
„Mlčte, vy nic neumíte“

A tak pantáta náš, — raduj se, kdo ho znáš,
spolu s ním z té milosti, že dočkal té slavnosti,
která mu přišla k vděku v tom jeho sešlém věku.

1) V seznamu účastníků tabule jest uveden (u 9. stolu). — 2) Bí
skupství brněnské zřízeno bylo r. 1777; prvním biskupém byl Matyáš
Frant. hrabě Chorinský (1777—1786), po něm pak Jan Křt. Lachenbauer
(1787—1799). R: Lachenbaur. — “) Ir: gsauc. — 4) I?: Kolenách sstiásnie.
_—5)„Actus Coronationis Sacrae Caesareae, Regiae-Apostolicae ue Ma
jestatis Le0poldi ll. in Regem Bohemiae... peractus a... rincipe
Antonio Petro Archiepiscopo Pragensi .. Anno MDCCXCl die 6 Sep.
tembris. Vetero Pragae, Typis Archiepiscopalibus per ]oannem Jo
sephum Diesbach...“ Na stránce půlarchového formátu je 10 řádek
tisku. — 0) R: vymocti . .. staal. — 7) R; Stareček . . . pomocti.
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Ač prv málo byl ctěný, nyní pak zvelebený
jest od nebe samého i od světa celého. (a)

[63) Když po korunováni král v koruně na té pavláčce
na hlavním placu proti měděné soše sv. jiří se všemu lidu
ukázal a všechen lid s plesánim křičel: „Vivat Leopold ll., král
český!“, měl ztoho král obzvláštní potěšení a řekl knížeti
Josefovi z Lobk0vic: „Zdaliž ten lid ze srdce tak plesá?“
Odpověděl kníže: „jejich královská Milost, dozajista ze srdce
upřím[n]ého, protože lid český není ještě přeučený“; s čímž
rozuměl Francouze, kteří když se nejučenější před celým svě
tem zdáli, nejmrzčejších věcí se dopustili, když králi svému
regule předpisovali a jej iarestýrovali 1) V jiné příležitosti král
řekl, že ta česká korunovaci jest slavnější a lépe se mu líbí
nežli císařská korunovací (vynímaje skvostnost volenců říšských)
ve Frankfurtu.

[64] Dne 11. září onen Větrník Blanchard, jenž v jisté
připravené kouli vysoko do povětří se vznáší a již v mnohých
hlavních městech 2) takových divadel nadělal, taky do Prahy
přijeda, tu svou do povětří jízdu před tváří královského všeho
komonstva, panstva a přes 15 tisíc lidu vykonal; u vsi Bubenče
nahoru se pustil a na druhé straně Prahy zas dolů se snesl. 3)
Praví, že na tom divadle samých kočárů s panstvem do tisíce

0.
Dne 12 září ]eii Milost císařovna Maria Ludvika, Karla lll.,

krále španělského, 4)dcera a Leopolda II., císaře a krále uher
ského a českého, manželka, u přítomnosti všech vysokých cizo
zemských hostí a všeho slavného panstva byla v hlavním
kostele sv. Víta naši českou korunou na království české slavně
korunována od arcibiskupa pražského, Antoně Petra z Přichovíc,

(a) Mezi vysokými stavy a korunovanými hlavami v celém světě
jest neistarší. Viz říšský kalendář.

1) Naráži na francouzské nepokoje před revolucí, boje o konstituci
a věznění krále Ludvíka XVI. po nezdařeném jeho útěku s rodinou
7. Paříže 21. června 1791 R: Francose. .Neymržčegssích. — '
Blanchaít. Míestách. — 3) Dle Kram. Nov., 1791, str. 305., Blanchard
pozdě na noc „blíž Kněžovse na zem stoupil, odkudž ještě toho dne do
Prahy se navrátil“. Děkan Schónfeld nadšen jeho výkonem oslavil jej
básničkou ve třech řečech, latinsky, německy a česky, uveřejněnou
v Schónfeld. „Prager Oberpostamtszeitung“, 1791, str. 592. jsou to asi
první české verše toho předmětu i kladu je sem jako časovou zvláštnůstku:

Ptáš se, co řekl po obloze plavě se větrni veslář?
I zvěstoval nebesům země plesání;

Ptáš se, co řekl, se z oblohy šťastně navracujíc Blanchard?
I zvěstoval zemi nebeské plesání,

že náš Leopold Otec a Máteř naše Ludvika,
jsou korunou Českých ozdobení Králů.

Také snad zajímati bude výše vstupného. Při produkcí platilo se na
prvním místě dukát, na druhém 1 zl. a na třetím 20 kr. Svůj balon měl
uložený v bývalém kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí
a ukazoval jej za vstupné 10 a 20 kr. (Kramer. Nov., 1791, čís. 36.) —
4) R: SSpaňhelskeho . .. begwale.



Korunovační víezd Leopolda ll. do Prahy: Na Malostranském (nyní
Radeckého) náměstí. — Na Křižovnickém náměstí.
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a arcikněžny Marie Anny, Leopolda císaře sestry, která na
místě bývalé abatyše panenského kláštera sv. jiří, kterýžto
klášter Josef II. zrušil,- byla dne 8. září za abatyši štiftu hrad
čanského 1) potvrzena. [65] Kdy a proč abatyše kláštera sv. Jiří
řádu sv. Beneše (Benedikta) dosáhla a měla to právo, královnu
českou korunovati, to v české kronice se najde, ano i v tomto
spisu v čas téhož kláštera zrušeníř)

K tomu korunováni královny dne 12. září slavný vchod
ze zámku hned ztoho prvního průjezdu aneb hlavních vrat
do kostela krále, královny i všeho jak duchovního tak světského
panstva já též přítomný jsa viděl jsem. Když se pak královské
regalia nesly, korunu naši českou pro velikou v tu chvíli mí
šenici a tlačenici lidu viděti jsem nemohl, ač jsem ji nejraději
viděti chtěl. Ostatně krále, královnu vedle sebe jdoucí, všecky
arcibiskupy, biskupy, prael'áty a ostatní vysoké panstvo a dvor
stvo velmi dobře a sytě jsem spatřil. Po korunováni a obědě
zas na oné pavlači proti kašně a soše sv. jiří krále a krá
lovnu se třemi syny, Františkem, Leopoldem a Karlem, tolikéž
se třemi dcerami arcikněžnamia při tom mnoho vysokého
panstva každý, kdo tam byl, viděti mohl. Tut veškeren lid
křičel: „Vivat Maria Ludvika, královna česká!“, což za dobrou
chvíli trvalo. K tomu musiky, trouby a bubny radostně zněly,
řemeslničti pořádkové všichni tu shromáždění se svými novými
praporci, jichž v počtu 60 bylo, točili [66] radost znáti dávajice.
Ovšem bylo tu milé na všecko podívání. Při tom bylo tu
k spatření zlaté řetězy zlatého rouna a jiných rytířských řádů
na těch, kteří takovými řády poctěni jsou. i:;

Ostatně jak nákladné illuminirování (osvícení) domů, jaké
skvostné divadla a bály, 8) jaký persiánský trh na šancich za
císařskou zahradou, 4) jaké jiné nákladné a divné strojby,
městské gardy a musiky, též hraběcí 5) uherská garda, hraběcí
českých stavů garda, množství vyslanců a hostí ze všech
evropejských zemí a uherského, českého, moravského, rakou—
ského, slezského a saského panstva přenákladných vozů (ko
čárů), krásných, zlatem a stříbrem ladrovaných koni atd. tu
k spatření bylo, poněvadž to vše v novinách i v obzvláštních
knížkách vypraveno jest a já to vše vypsati nemám času, tam
sobě každý žádostivý potomku lépe přečti a s tím, když's to
neviděl, spokojen buď, nám pak, jenž jsme to viděli, věř
a upřímně přej. _

Peníze pamětní, které se při korunováni krále rozhazovaly
větší a menší, měly tento nápis: Na první straně lev & okolo
něho: „Pietate et concordia“ („S pobožnosti a svorností“),
na druhé straně česká koruna, pod ní nápis v řádkách: „Imp.

1)T. j. ústavu šlechtičen. Kramer. Nov., 1791, str. 303. — 2)Pam. 1.2.,
str. 122.—_3) R: Baaly.—- 4) Kramer. Nov., 1791, str. 283, 292. a 304c. —
5) R: hrabietcy.
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Caes. Leopoldus 11. P. F. Aug. Hung. Bohem. Rex, Archidux
Austriae, Coronatus Pragae VI. Sep. MDCCXC1.“ 1) [67] Při ko
runovánl královny: Na první straně sceptrum aneb berla králov
ská s palmovou ratolestí na kříž přeložená, nad tím česká koruna
a okolo nápis: „Regina et mater“ („Královna a matka“). na
druhé straně v řádkách: „Mar. Ludovica Aug. Leopoldi lí. Imp.
Regina Bohemiae, Coronata Pragae Xll. Sept. MDCCXCí.“

Dne 16. září tři arciknížata, František, Leopold a Karel,
do oné bažantnice mezi Radiml a Milčici — slove „v Babi
nách“ — na střelbu a vyražení přijeli.2) Naneseno sem bylo
bažantů a koroptví 3) ze všech Liechtenšteinských panství, a stří
leli od 10 hodin ráno až do 5 z poledne ; položili více než 1000 ko
roptví a přes 50 bažantů. Byli zde přítomni knížata: Liechten—
štein,*) pán Radimě, Aueršperk žlebský se svými k oné honbě
neapolitánského krále montirovanými myslivci, o čemž vloni
v tomto spisu, 5) Schwarzenberk, Esterhazy z Uher,6) Fůrsten
berk; hrabata: Šternberk, Štaremberk a jiných několik; u večer
po honbě zas zrovna do Prahy jeli.

Dne 20. září císař s neipřednějšími pány obědval u sta
rého pantáty arcibiskupa pražského, dne 21. u arcibiskupa holo
mouckého a 22. téhož u nejvyššího purkrabí pražského, hraběte
z R0ttenhahnu.7)

[68] Tolikéž dne 17. září společní páni stavové skrze
své deputirované (představené), jenž byli vysoce důstojný pán
biskup a probošt Erazim Kriegerň) hrabě Leopold z Clary,
baron Jan z Hennetu a Ondřej tajner, purkmistr staropražský,
jejich Milostem císaři a císařovně na důkaz lásky dary složili
a sice císaři 135.000 21.(jedenkráte sto a třicetipět tisícův zlatých
rýnských), císařovně 5000 kusů dukátů — učiní 22.500 zlatých. 9)
To mimo všechny 10)téměř nespočítatedlné náklady na illuminaci,
na divadla, bály, tabulní a jiné strojby naši “čeští páni stavové
učinili, nic na to od nás poddaných nežádajíce.“)

1) 1? zde i v dalším nápisu omylem: MDCCXCIL — 2) Také
císař sám byl toho dne na honbě v okolí Liechtenšteinského zámku
v Kolodějích (Prager Oberpostamtszeitung, str. 613.) a večer byl s celým
císařským dvorem ve Vlastenském českém divadle, „jenž jest v ně—
kdejším hyberňáckém klášteře. Na tomto divadle podle nejvyššího po
ručení jeho cís. král. Milosti byla představena hra v našem českém
jazyku, tak řečená: Žebravý študent. jejich cis. král. Milosti celou
hru přeslechli a okázali na sobě skrze svou náležitou spokojenost, že
ina našem mateřském jazyku zvláštní zalíbení mají.“ (Kramer. Nov.,
1791, str. 307.) -— 3) R: korotpwi. — 4) Lichtensstain... starcen
burgk, Esterhasi, Firsstenbergk... Sstarembergk. — 5) Pam. II. 2.,
str. 158. a 161. — 6) Mezi korunovačními hosty uvedeni: Emerich hrabě
Esterhazy, polní zbrojmistr, a Ludvík hrabě Starhemberg, komoří. —
7) Kramer. Nov., 179l, str. 310. — 8) R: Kryger . . . .—Kláry . ..
třidceti . .. Regnskych. -—9) Dle novin odevzdali 145.000 zí. a 5000 du
kátů; dle úřední však „Urkunde ůber die... Krónung“ (str. 162.) byl
obojí dar 100.000 zl. a 10.000 dukátů. Celý obnos byl věnován na do
bročinná nadání v Čechách. _ 10) R: mimo všech (atd., genitiv). —
") Kramer. Nov., 1791, str. 318.
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Dne 25. září v Karolině 1) Učená česká společnost 2) jeho
Milosti císaři, arciknížeti Františkovi a saskému knížeti Anto
nínovi i jiným vysokým hostům rozličné nové umění zde
v echách vypracované okazovala; mezi jiným i pan Da—
brovskýř) když v jednom krásně vypracovaném českém 4) spisu
slávu národu slovanského a jak Rakouský dům _skrze ten na—
hOru vzešel, představil a přečetl, předložil potom a obětoval
jej císaři a spolu s ním podal mu všecky jiné v české řeči
k slavnému příchodu a korunováni krále od Čechů psané
itištěné spisy, mezi kterými také i ten ode mne v rytmích
učiněný a vytištěný. jenž se začíná: „Vlastenecké vzbuzovánl“,b)
i také ten roku 1790 ode mne učiněnýB) se vynácházely, což
vše císař s obzvláštní láskou a vděkem spatřil a přijal.

[69] Dne 2. října císař Leopold s arciknížetem Františkem
z Prahy přes Nymburk do Hradce Králové a na Ples odjel;
odtud 7. téhož v poledne přijeli do Brna. Dne 3. října ráno
císařovna s arcikněžnami taky Prahu opustila a do Vídně
odjela. ") Před tím a i potom ostatní páni evropejští hosti do
svých krajin se rozjíždělí.

To když se zde v Praze dálo', dne 4. srpna v Čistově
v království bulgarském (jenž někdy své krále mívalo, potom
k uherskému připojeno, nyní ale již přes 300 let od Turků
opanováno jest) pokoj s Turkem zavřen a podepsán jest. což
jak se dálo a na jaké články, v novinách se vidí.3) Dle té
smíouvy pevnost a město Bělehrad řecký s celou krajinou
Sirmií, jakož i všecka jiná dobytá města zase jsou Turkům
vrácena. 9) Z Bělehradu naši vytáhli a Turci tam zas vešli.

1 T. j. v Karlově universitě (na Ovocném trhu). — 2) Král. česká-.
(R: Cžechská) společnost nauk, dosud trvající a o rozvoj vědecký u nás.
i o národní obrození velmí zasloužilá, vznikla povolením císaře Josefa llL.
r. 1784 z dřívější soukromé společnosti učenců. Za návštěvy Leopoldovy
byl presidentem Učené společnosti hrabě Prokop Lažanský, nejvyšší zem
ský sudí. O návštěvě té viz Kramer. Nov., 1791, str. 318. — 3) Proslulý
učenec český v době našeho obrození, josef Dobrovský. Tehdejší
přednáška jeho (z némčin přeložená Karlem Thámem) otištěna je též
v Kramer. Nov. (1792, str. .) pod názvem: „O stálé věrností, kterouž se
národ Slovanský domu Rakouského po všecken čas přidržel.“ — *) Před
nášelo se německy. — 5) Viz str. 22. a 17. (R: odemnie.) Dobrovský po
dávaje císaři verše ,.českých zpěváků“, ve své přednášce výslovné se
zmiňuje o této básni Vavákově: „V jednom kusu od sedláka a rychtáře
Vaváka v Milčicích na král-. kamerálním panství Poděbradském (ač to
Vaše cís. Milost nepřijme nemilostivé, že při tom prodlévám) na Českého
Lva, an se k nohám Vaší CIS.Mílosti uvrhuje, to se vzkládá, aby Vaši cís.
Milosti stížnost Ceskeho lidu, “totiž že se v své mateřské řeči neslyší,
předložil. To mne popouzí jménem mnoha set tisíců k té nejponiženější
prosbě, aby Vaše cís. Milost národ Český také při tomto předrahém dědí
ctvi od jich předků, totiž při jeho mateřském jazyku před neslušným na
kládáním a nerozvážlivým nucením nejmilostívěji chrániti ráčíla “ (Kramer.
Nov., 1792, str. 11.) -—“) Pam. 11. 2., str. 121. a 167. — 7) Kramer. Nov.,
1791, str. 328. — 8) Kramer Nov., 1791, str, 316, — 9) R; wssecky %ne
dobyte... wrácený . .. sme ho.
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dne [24. října] 1) a tak jsme jej měli v držení [od 8. října
178913)

Rozličných o tom soudů a rozprávek lidských, jakž bývá,
dostif jest, neb mnozí ten učiněný pokoj chválí, jiní haní.
Tuším, že kdo se v čas té vojny ničeho netýkal, takový u ka
men rád by kopím píchaí a ještě ne Turky z Anatolí,3) ale
snad ty, co rostou zde v poli.

[70] Cena v obilí měsíce září byla: Pšenice 5 zl., taky 4 zl. 36 a'
45 kr'., žito 3 zl. 15 kr., ječmen 2 zl. 24 a 18 kr., oves 1 zl. 15 kr., zelí
dražší nežli řepa, jablka 2 a 3, malé 4 za 1 kr., hrušky tolikéž, švestek
15 za krejcar, místem 20.

Mezitím sucho vždy přece trvalo; kdo před sv. Václavem nesel,
více síti nemohl a takové zaseté osení 3, 4 i 5 neděl v zemi jsoucí ne
vycházelo; před svatým až Havlem přišly deštíky a tu nejkrásnější setba
po tom svátku byla a okolo Všech Svatých. Obce a jiné drny se zaze
lenaly, dobytek zas novou pastvu měl a ta 4) pozdní osení lépe vchá
'zela než ta ranná, ale obojí málo urostlo.

Měsíce řijna všemu obilí cena spadla: Pšenice 4 zl. 30 kr., žito
3 zl., ječmen 2 zl. 15 kr., oves 1 zl. 30 kr., hrách 6 zl., čočka tolíkéž,
proso 3 zl. 30 kr.

Od 1. dne listopadu cena piva, jenž byla ] máz za 5 kr.. místem
za 5'/2, místem za 41/2, nyní všudy stejně přišla za 4 kr.

Rovně i kontribuce k zmenšení přišla, když tak páni
stavové 200.000 (dvakrát sto tisíc) na sebe jí k placení pře
vzali. 5) Zdejší ale vsi Milčicům nic není umenšeno. Příčina
jest tato, že v tom [71] šteirreguliruňkue) josefovském 2 při
míchání našich polí s radimskýmí roku 1786 něco kontribuce
přibylo 1) — i taky 2 obcí, které až posavad některé vždy za
lada jen se počítaly, nyní přece na výnos sena vzaté a dle
toho i do platu, ač mírného, potažené byly a když ta úbytná
kontribuce k rozvržení přišla, ovšem nám také se dle usedlostí
srazila, ale ta srážka nevynesla ani tolik, aby byla tu příbytnost
odrazila. A protož my plativše prve kontribuce 996 21. 6 kr.,
nyní tento 1791. rok po srážce té úbytnosli přece máme
1004 zl. 41 kr a tak platíme více o 8 zl. 35 kr. Nyní hlas
jde, že zase kontribuce k zmenšení přijlti má — to čas ukáže.

V prvních listopadu dnech přišly zimy i sněžné prášeníce a tuhé
mrazy, okolo 12. zase mírné časy; lide zas orali a sili. Obilí mělo cenu
jako měsíce října. Po ten všecken čas hovězí dobytek drahý byi; dost
skrovný vůl za 40 zl. idráže se platil, ano nějaký veliký český vůl
k masu podobný za 50 i 60 zl. na trhu i doma se platil. [72] Dobytek
ovčí, jenž ted' rok velmi byl laciný a maso ovčí za 4 i za 3'./2 kr. se

1) Kramer. Nov., 1791, str. 371. Místo pro data Vavákem v R po
nechané zůstalo nevyplněno. — 2) Pam. II 2., str. 91. — 3)Anatolie : Malá
Asie. -—4) R: t wchazely... ty ranne. —-") Dle závazku v patentu
z 9. května 1790. (Pam. ll. 2., str. 133.) ——6) R: Stieir Reguliruňku jozef
fowskym . .. weynos_. .. woraly . .. — ") Pam. 11. 1., str. 111.
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prodávalo. ny[ní] za 7 kr., vepřové za 10 kr., hovězí za 7 a za 8 kr.
Příčina, že vloni lidé nemajíc[e] píce, z dobytka se vyprodali, nyní pak
takový zas kupují anebo na nájem berou, protož není tolik dobytka
k dostání. Vepřový pak dobytek některé vrchnosti ve svých dvořích
živiti nechtí a hospodářové vesničtí maličko takového přes zimu 2 ne
dostatku obroku přechovali.

Měsíc prosinec 1) měl dni suché, z *mírna mrazivé, sloty a práše
nice žádnéF) _

[73] Dne 15. prosince [když jsem byl] '") já v Praze, tam
stalo se, že urozený pán jan Kocian, vrchní ředitel císařského
panství kolínského, ráno o 8. hodině do kanceláře krajského
ouřadu kouřimského kraje přicházeje, jak dveře otevřel, ještě
za ně drže & dobré jitro vinšovati chtěje, v tom šlakem byv
trefen padl a hned umřelf) Taky jsem ho znal a on mne. Pán
Bůh mu dej radost věčnou!

Okolo vánoc pšenice se platila po 4 zl. 30 kr., taky 4 zl. 24 kr.,
žito 2 zl. 50 a 54, ječmen 2 zl. 24 kr., oves 1 zl. 15 a 20 kr., proso
4 zl. 15 kr., hrách 6 zl.

Svátky vánoční a jiné dni suché bez sněhu a velkých mrazů až
do posledního prosince odešlyý)

[74] _Při konci roku daremných šprochů napíšu trochu,
jakými proroctvlmi, myšlenkami 5) a řečmi naši odpadlci se těšili
a se vším oklamáni byli:

1. Žádná z Vídně koruna do Prahy vezena nebyla, ale
jedna veliká kniha, v které v Praze králové čísti budou a podle
ní véda7) učiní rozsudek.

2. Císař Josef neomylně v Praze bude a býti musí. Král
pruský ho tam přiveze.

3. Všichni pastorově musejí být v Praze a tam dostanou
hlavní řízení církve. Katolickým kněžím bude všecka moc
odjata.

') R (častěji):Prasynec. —2)Následuje zápis o domnělém úmrtí fa
ráře Frólicha: „Dne 13.život dokonal v dobré starostí nábožný stareček,
velebný p. Leopold Frelich, farář vitický, rodič králohradecký, byv knězem
52 léta a farářem prvním v Vitících 40 let. K jeho jubilati aneb druhé
knězskě primitii dělal sem verše a tam je poslav, které mu tak k vděku
přišly, že mně zas na ně písemně děkování odeslal, roku 1789 na »sva
tého Leopolda“ ježto však byla pověst o úmrtí mylná, přeškrtl Vavák
celý zápis a připsal později: „NB. stal se hlas, že umřel, ale pravda
nebyla, on jen do mdíoby byl padl.“ Vskutku zemřel farář Leopold Karel
Frólich až 7. prosince 1797, 'sa 84 léta'stár. Prvofarářem vitickým stal
se r. 1754, byv před tím 1%let kaplanem v Cerném Kostelci. (Z „far.
archivu ve Viticich.) — 3) R: bywsi ja. — 4) Dle farní matriky u sv Stě
pána zemřel v čís. p. 599.-Il. „Wencesíaus Cocian, Ober-Ambtmann von
Colin, repetentina et improvisa morte“ dne 16. prosince 1791, stár 70 let,
„an einen Bl—uthschlagfluss“.— 5) Následuje pozdější, častěji se opětu
jicr poznámka o smrti Vavákově, rukou jeho syna zapsaná: „Dne
15_.listopadu roku 1816 umřel František Vavák, tento rukopis píšící, můj
milý otec; Pán Bůh mu rač dát království Božií Narozen byl roku 1741
dne 26. ř1[jjna.“ — 6) R: Misslinkami. ——7) R: stegda . .. Pragzsky.



Rok 1791. 39

4. Korunu českou má Francouz a ten s ní do Prahy při
jede, když se žádný nenaděje.

5. Žádné nyní korunováni Leopolda “nebude, ale ti páni,
co se tam sjíždějí, jen budou dělat jistou smlouvu o zahubení
víry katolické a rozmnožení víry švýcarské (helvetské). NB. Lu
triáni zas pravili, že augšpurské.

6. jak se ti páni z Prahy rozjížděti budou, zle bude s ka
tolíky, neb ostatní kláštery ihned budou docela zkaženy,1)
kněží vyhnáni a který farář nebude chtět pod obojí podávat,
taky musí pryč — atd.

jiné mnohé horší žváni nestojí ani za psaní.
[75] Vždycky když něco dobrého má se v zemi státi,
Lucíš u lidu sprostého na svůj trh převrátí.
Když pak přece měsíce srpna vůbec oveřejněno & iskrz

patenty všudy prohlášeno bylo, že dne 6. září král a císař
Leopold II. korunován bude, tutti zmámení lidé běželi tam
odevšad, kde se vynácházejí, ne proto, že bude královské
korunováni, ale proto, aby prý viděli, co se tam diti bude
a aby ]osefa císaře, pruského a švédského2) krále spatřili.
jeliť tam ovšem i pastorové, ale ne s takovým bláznovstvím,
ale aby něco viděli; neb pastorové nejsou takoví blázni, aby
takovým matlaninám věřili.

Dne 4. září pastor hořátevský'ó) a pastor velimský4) se
svým školním mistrem sem do Milčic na noc přijevše, odtud
ráno 5. téhož s příležitostí od zdejších helvetů danou do Prahy
se brali. _Ier s nimi i zdejší některé ženy hospodyně 5) a sice
Brtková z nr. 15., Čermačka z nr. 12., Stehlička z nr. 17.
a Pavel Novák se svou dcerou z nr. 20. Ten jda jen pěšky,
těžký jsa na chůzi, tlustý člověk, šel “) o chvíli spíš s tím
oumyslem, aby, když ho ti na dvou vozích jedoucí dohoní,
taky na vůz [76] vzali. Oni pak dohonivše ho hned za Stře
bestovici, ani se o tom nezmínili a tak on

bezpečivše se na lásku chtěl být v Praze lehce,
však nedostav od ní sázku došel tam dost těžce.

Byl jsem tomu jejich tam vypravení sám povděčen, že
aspoň uzří pravdu i hromady svých bláznových klamů a pod
vodů. Tam ovšem jak duchovní tak světské panstvo i ostatní
slávu viděli před zámkem stojíce, ano i ony 7) pamětní peníze
s sebou domů přinesli, ač pak jich nedosáhli, ale koupili,
a doma i nám katolíkům hojně o tom vypravovali. Novák ale
toho nejtíž zažil, neb ač i na tu hospodu, kde onino druzí
s koňmi“) stáli, přišel a při odjezdu na slovo čekal, aby
k svezení se domů pozván byl, ale nedočkal se, neb oni

') R: steycarske . . . skaženj. — 2) R: preg . .. Pruzskyho a
stegdskýho. — 3) Ladislav Baka (r. 1783—1820).— 4) jan Březnay
(r. 1788—1800). — 5) R: hospodině. — “) R: piesský . . . gssel . . . dwauch.
— 7) R: uzdrži Onne. -— 3) R: Konmi. .
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sedavše na vozy ani si ho nevšimli a on zas tak pěšky,
mnohem tíže než tam, domů jíti musil. Ten muž před tím
mnoho takových daremných řečí mezi sprostým lidem vydával
a o korunováni Leopolda nevěřil; nyní pak i sám spatřil í tihoty
v cestě i doma posměchu i od svých sjednocených zakusil.

Nemysli, čtenáři, že snad jen v tomto okoll odpadlci ta
kové nenotovné hlasy troubilí a nemotovné [77] niti předli a
snovali, ale po celých echách i Moravě, neb já mluvil jsem
s lidmi z několika krajů, každý pravil, že u nich odpadlci ta
kové řeči mluví, z Moravy pak přicházející nunváři o svých
Moravclch taky takovou zprávu dávali. Sám bych nesoudil, že
by mnozí dost vzhlední a rozšafní sousedi z jejich cechu ta
kové ničemné řeči'mluvili a jim věřili. Hle, kdo jednou pravé
víry se spustí, z jedné nedověry a slepoty do druhé leze, právě
jako kdo se dobrých mravů a ctnosti spustí, z jedné zlosti do
druhé tápá: tak oni nyní jako slepí dotud nevěřili, dokud ne
ohmatali.')

Tuto zdá mi's, abych přisadil jednu řeč daleko jinou od samých
pastorů velimského a hořátevského mluvenou, kterak tak v jisté důleži
tosti naši katolickou divů se týkající 2) pravdu sami potvrdili. Dne 4. září,
když onino předřečení pastorové se sjeli, aby odtud do Prahy k tomu
korunováni spolu jeti mohli, navštívil mne u večer jejich mistr školní
velímský na ten oumysl, aby prý mne poznati mohl, že již mnoho roz
ličných mých psaní četl. Toho když jsem od sebe na nocleh do nr. 17.
jdoucího vyprovázel, on pobídl mne, abych až do vnítřka s ním vešel,
což já učíniv, nevěda, aby tam 'pastorové byli, mani jsem na ně trefil.
Oni mne uctivě přivítali a já je tolikéž, nato hořátevský [78] místo podle
sebe hned mně učinil a oba pečitá 3) jídla mně předkládali, jichž tu hojně
měli, o něžto však ne tak jsem stál jako o nějaké solí osolené řeči.Sousedi
také zdejší při nich sedící měli ztoho radost, že jsem mezi ně přišel —
a to bylo druhé za celých deset let shledání a rozmlouvání mě s pastory
helvetskými.

Očekával jsem nejprv, zdaliž oni se mnou nějaké rozmlouvání
začnou, dočkati se však nemoha myslil jsem, jak bych já začiti mohl
i začal jsem mluvit historicky a to o samé uherské zemí. Došlo potom
na ony 4) latinské pohanské císaře, Traiana a Decia, rozené Uhry, došlo
potom i na Attilu a zmordování 11 tisíc panen u Kolína [nad Rýnem],b)
až i na Geizu, kterýž první křesťanskou víru přijal a s synem svým,
sv. Štěpánem, od sv. Vojtěcha, biskupa našeho, pokřtěn byl, kterýžto
Štěpán potom synu svému lmrichovi korunu z nebe dostalf') kterouž _
posavad Uhři mají a s ní se honosí. Tu oni oba vděk na sobě ukazujíce
ochotně mně přisvědčovalí, že všecko pravda jest, tvrdíll a kterak já to

') R: ňjti . . . zpusti . . . spustí . . . neochmataly. — 2) R: tegkajicg.— 3) R: Pečite . . . negake... schledáni. — 4) R: Onne. — 5) :
u Reyna Kolyna. — 6) Korunu královskou (spotu s čestnou hodnosti
„krále apoštolského“, jak se rakouští císařové jakožto králové uherští
dosud nazývají) obdržel sv. Štěpán, jenž vládl r. 997—1038, od papeže
Silvestra ll. Syn sv. Stěpána Emerich zemřel již r. 1031.
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vědět mohu, se divili; ale na velimském znáti bylo větši v historiích
zběhlost než na hořátevském. Přidal potom velimský toto: „Uhři maji
až posavad toho krále Štěpána neporušenou pravou ruku,1) kterou každý
rok s velikou slávou na procesí nosi a sejde se k tomu množství lidu.“
Na to jsem já řekl: „To jsem posavad nevěděl, aby Uhři ruku sv. Ště
pána neporušen u měli.“ Oni oba jednotlivě vyřkli: „Veruf) mají, mají“,
a hned velimský přidal: „jako mají Čechové neporušený jazyk lana Ne
pomuckéhol [79] tak mají Uhři neporušenou ruku Štěpána krále.“

Přišla potom řeč o korunováni Leopolda císaře na království uher
ské v Prešpurku i také o zdejším býti majícím korunováni. Řekl zas
velimský: „Česká koruna má být pěknějši a ozdobnějši než uherská“
Odpověděl jsem: „já tomu nevěřim, nebo jak by to mohlo býti, aby ko
runa z nebe přinešená byla špatnějši nežli ta, která na zemi jest dělána ?“
Oni se pozastavili. já přidal: „Neni-li pravda, že uherská koruna z nebe
jest?“ Řekli oni: „Ovšem, tak se pravi.“ lá přidal: „Až podnes tomu
žádný Uher neodpírá.“ Oni: „Veru, žádný.“ ]á zas: „Tak co je z nebe.
musí býti péknější nežli to, co ze země jest.“ „Ovšem,“ řekl velímský
a hned začali jiné řeči. ]á porozumívajeř) že se ty porce na jejich talíře
nešikuji a že je neradi mají, přestal jsem předkládati; vždy ale jsem
z nich vytlačil dlvotvornost katolické víry, když o neporušené ruce a
jazyku i o koruně z nebe přinešené sami vyznání učinili. Přidám k tomu
tohlez4)

Ačkoliv nynější učenostově a noví kronikáři všecky téměř v sta
rých kronikách zapsané divy.a nad rozum lidský stalé 5) věci zamitaji,
mezi jinými i tu korunu uherskou. aby z nebe byla, pochybuji, — proto
však přece svatou ji jmenuji, proto prý, že již je ten starodávni zvyk
tak ji jmenovat. Ale od čeho pak ten zvyk pošel? Musí mít příčinu!
Naproti tomu 0 zdejší české koruně napsali i kdo ji v Praze dělal, a
taky ji svatou jmenují, an ještě žádný starý kronikář [80] ani cizí ani
domáci tak ji nepojmenoval a nezapsal. Odkud to? Včera čtli: „uherská
koruna svatá“, že musili, — dnes pravi: „česká koruna svatá“, že sami
chtí. Onano má takové staré již své příjmení, a rádi by jí je 6) vzali, —
tato pak ještě nikdy ho neměla, a rádi by jí je dali. Pochop a rozvaž
to, čtenáři! Jak taky mezi tím jasným nynějším uměním, když jen chceme,
chybičku najdeme!

Tuším, my sedláci abychom jen zůstali při starém: My máme
naše pole stará, ba právě stará, — mějme taky starou viru. Na ta 7)
pole nám sviti staré slunce, starý měsíc, — nechtiž náš rozum osvěcuje
staré umění starých otců a staré cirkve! Jestliže prve svět byl lepší a
na všecko jadrnějši, nežli jest nyni, takyt' i to mudrctvi nebylo ničemné —
a jak by bylo, poněvadž ito nynější od starého plyne a původ svůj

1) Chová se v zámecké kapli v Budíně. — 2) Prvni pastorové přišli
z Uher amluvili slovácky. — a) R: porozumjvagic. — 4) Netřeba vy
svétlovati, že Vavákovy vývody jsou tu nesprávné, vycháze.ice z blud
ného jeho názoru o původu koruny svatoštěpánské. (Viz str. 40.,pozn. G.)

Pastorové ustali v hovoru o tom patině spíše ze šetrnosti k Vavákovi.
5) R: niniegssi. . slalle. — 6)R : wčerá. pržjgmieni. h.o.ho daly. — 7)R .stare. . na ty.
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má? Hádej, kdyby nyní některý apoštol, třeba taky ten učitel národů,
Pavel, nynějším někde mudrákům kázal, zdaliž by si takovou minci jako
u Agrippy neb v Římě neutržil?1) Tohle prý je_jezuitský'*) štrych:
„Stará víra, staré víno, stará mince“, — ale však přece posavad přes
to není. Mnoho jest těch, jenž mají rádi staré víno a starou mlncí, ale
neradi přitom mají starou víru. Všichni pak nejradši máme starého
Pána Boha, mějme pak taky rádi starou vlru.3)

Rok 1792.

[83] PrWňl Den W RoCe blL tepLeg
a z teMna Wesskeren sWětLeg.

Na začátku toho léta chtíce psát příhody světa, -—
milý čtenáři, o tom věz, že nejprv musím napsat lež,

a sice takovou: Císař Leopold prý umřel 'a živ není.
Co bys řekl, jaký důvod byl té jeho smrti původ?
Hned'oznámím bez prodlení, neb jest snadný k nalezení:

Ti, jenž loňského roku ku korunováni chtěli mít Josefa živého
a Leopolda žádného, když již přece vidí, že Leopold korunován
i panovníkem jest, tak ho chtějí míti mrtvého. Proč, to čas
ukáže. Nedávno mně z nich jeden přední a velmi od nich vá
žený pravil: „Kdo ví, jestli to přece do Prahy přivezli korunu,
anebo knihu.“ Odpověděl jsem mu: „Když's tak rád věděti
chtěl, co přivezli, měl [j]si se jít podívat a nezůstal bys v bludu;
nebo poněvadž nevíš, jestli přivezli korunu, taky nevíš a věděti
nemůžeš, jestli přivezli knihu, když's jedno ani druhé neviděl.

Ale mám-li pak já začátek roku od takových bájek a kle
vetavých bludných smyšlínek psáti? Ovšem nehodno ; že ale
jest pravdivé, již jsem napsal.

[84] Dne 8. a 9. ledna sníh s větrem se spustil a padal, až vinšo'
vaně osení zimní přikryl. Toho měsíce, když potom více sněhu přibylo
a na saních4) formaní jetí mohli, přibylo ceny obilné: Pšenice pěkná
5 zl., tvrdá 4 zl. 54 a 51 kr., žito 3 zl. 6 kr., ječmen 2 zl. 24 kr., oves
1 zl. 12 kr., proso 4 zl. 9 a 12 kr., hrách 6 zl. 15 kr.

V posledních dnech ledna snih všecken-sešel, vody na potoky
přibylo i na Labe, též všecka země navlhla, ale vždy ta tříletní suchota
ještě proražena „a navlažena není.

Okolo Hromnic již pole osýchala, v písčitých zemích lidé orali
a jaré pšenice a žita seli. Cesty zlé se udělaly, tormani pro obilí když
nejeli, každému o několik grošů spadlo, a sice okolo 10. února měla
pšenice 4 zl. 54 kr. pěkná, tvrdá pak 4 zl. 36 kr., žito 3 zl. i taky 2 zl.
54 kr., ječmen 2 zl. 20 kr., proso 4 21. 3 a 6 kr., oves 1 21. 9 kr. atd.

1) T. j. pronásledování. Král Herodes Agrippa I. dal zabití apo—
štola jakuba Staršího a uvězniti Petra. (Agrippa ll. uznal Pavla, který
před ním kázal, nevinným.) — a) R: preg . .. jezuitskeg. — 3) Stránky
[Sl.—82.1 jsou nepopsány. — 4) R: Saanjch.
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13. a 14. února mrazivo začalo býti, 15. snih s větrem se prášil
až zemí přikryl, 16. silný mráz, ostrý a zimavý vítr a první v tu zimu
největší zima.

Dne 26. února jan Roztočil, mlynář v Tatcích na panství
radimském, jeden z nejpřednějších proroků 'heívetských, umřel.')
Ten člověk bibli čltaje, co semu kde v prorockých knihách
a v Zjevení sv. Jana vidělo, tak nevypitvaně a bláznově vy
kládal a mezi svými sprostáky nemotorně (nenotovně) pálal
a špráchal a sice o korunováni ]oseia — ne Leopolda — tvrdil,
že již bláznovějšího mluvení býti nemohlo. Mnozí z toho sa
mého cechu dřív všecko věřivše mu, když viděli, že jeho pro
rokováni není než lživé žvatlání, již nehrubě ho poslouchali,
ano tak zavrhli, že on vždy prve bohatou viru vyhlašuje'l) a
v ni živ jsa i horlivě ji zastávaje, však proto přece v největší
chudobě, bídě a nouzi dohelvetovaí, ba ani na jeho iunus bratři
se nedostávalo a zpěv dokonce žádný nebyl. K tomu pastor
kšelskýf') že od něho nikdy jeho [86] roční povinnost dostati
nemohl, na funus přijetí nechtěl, šest zlatých od toho žádal.
To dalo příčinu, že mlynářka misto bratři sama žaltář zpívala,
když přede všemi veřejně pastorovi4)... nadávala a že...
proto přijet nechce, že mu neposílala dary . .. atd. Poslali přece
bratři pro pastora do Hořátve. Ten když přijel,5) již byl funus
na cestě, a tak dohoniv jej, šel s nimi na hřbitov škramnický
a když tělo do hrobu spustili, řekl: „Opočívej s Bogeml“ -—a
to bylo všeho všudy; přece mu však za to mlynářka tři zlaté
dáti musila. NB. Osmnáct lidu toliko na tom funuse bylo.

Dne 2, 3., 4., 5., 6., 7. března již po třetí zima tvrdá udeřila,
mrazy i do chlivů se dostaly, okna zamrzovala a ti, jenž před tím obilí
jarní sili, již se z toho rmoutili.

Ku konci února a' na začátku března obilí se platilo: Pšenice
4 zl. 36. kr., žito 3 zl., ječmen 2 zl. 18 kr., oves 1 zl. 13 kr., proso 4 zl.
6 kr., hrách 7 zl., seno l centnýř 45 kr.

[87] Dne 3. března v Praze a dne 4., 5. a 6. již tu i tam
po celé zemi smutná novina se roznášela, že náš nejmilosti
vější monarcha a král Leopold II. dne 1. března, tři dni toliko
nemocen jsa, do věčnosti vykročil. Každý tak nenadálé příhody
se ulekl, však ovšem jináč nebylo; oblíbilo se tak božské
Všemohoucnosti tohoto'milostivého a ode všech milovaného
pána z těchto _kráíovstv1do nebeského povolati. On se naro
dni z otce cisare Františka [. a z matky Marie Terezie r. 1747

1) Úmrtní jeho zápis ve farní matrice skramnické zni : Dne 25. února
1792 zemřel v Tatcích č. 21. jan Roztočil, mlynář, evang., stár 56 roků.
Příčina smrti: „Na kámen“. Mimo obvyklou tehdy poznámku „Vísum
corpus“ není ničeho udáno, ani jmena pochovávajíciho pastora. — “) R:
wyhlassugice . . . Zastáwagic . .. Spiew. — 3) Samuel Szeremley, v Kše
íich byl r. 1787—1793. — 4) Z konce věty jsou tu vynechány asi tři
řádky, obsahující hrubé spiíání mlynářčíno kšelskému pastorovi. —
E')R: ten pržigeda . . . dohoniwsse.
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dne 4. máje, na knížetství toskánské dosedl roku 1765, dě
dičné rakouské země přijal po bratru svém josefovi II r. 1790
dne 20. února, na císařství římské korunován byl ve Frank—
furtu 1790, 9. října, na království uherské v Prešpurku 1790,
15. listopadu, na království českél) v Praze 1791, 6. září. Od
smrti císaře losefa ll. až do smrti své ve všem panovníkem
byl 2 léta 8 dní, od korunováni císařem ] rok 4 měsíce 22 dní,
králem uherským 1 rok 3 měsíce 15 dní, králem českým 5 mě
síců 24 dní?) ' _

[88] již proběhlo kolik set let, co tak malý čas vidět svět
v říši monarchu římského a v Čechách krále českého.“)

Tak rychlou smrt monarchy našeho mnozí k nějakému
otrávení přičltalí, i z Vídně v psaních to sem přišlo, ale našlo
se, že on zapálení střevní aneb vnitřní brant dostal. 28. února
se roznemohl a 1. března čtvrt na čtvrtou hodinu po poledních
umřel; byl čtvrtek mezi nedělí prvnl'a druhou postní. Dne
6. března v kostele kapucínů v císařské hrobce bylo pohřbeno
jeho tělo, srdce v kostele augustiniánů bosáků, jenž jest dvor
ský farní, vnitřnosti pak v kostele arcibiskupském sv. tě
pánaf)

[90] Dne 19. března, v pondělí po neděli Laetare, na den
sv. losefa, v hlavním kostele pražském začaly se exekvie neb
pohřební památka za v Pánu usnulého císaře a krále českého
Leopolda II. a trvaly po tři dni, kdež byla nákladně připrave
na smutná strojba (castrum latině), kostel celý černě odín,
mnoho lamp a přes tisíc svíc rozsvíceno; též koruna naše
zemská a jiné královské [odznaky]5) vystavené byly.6)

Takové pohřební služby dály se v biskupství budějovském
14., 15. a 16. března, v biskupství litoměřickém 22., 23. a
24. března a v ty dni taky se dály ve všech farních kostelích
v arcibiskupství pražském, totiž 26., 27. a 28. března. V Po—
děbradech pak až 29., 30. a 31. března, kdežto také zname—
nité castrum doloris (strojba smutku neb bolesti), které hned
ku pohřební památce naší matky Marie Terezie slavné paměti
roku 1779 poděbradský pan vrchní, jan josef Baierweck, pří
praviti dal,7) vystaveno bylo a z celého panství z každého nu
mera jedna osoba aby přišla, nařízeno bylo. Ale z Milčic

1) R: Bozske . .. Tosskánske . . . Cžehske. — 2;Kramer. Nov., 1792,
str.8l. a 82. — 3)Na str. 881 dále a na str. [89] vypisuje Vavák jména
a dobu vlády 16 řimskýc a byzantsk'ch císařů a 7 našich knížat a
králů, kteří jen krátký čas vládli, po ínaje císařem Galbou a konče
Václavem, posledním Přemyslovcem, „a to proto, že již mnozí bájí, že
žádný císař tak krátce nepanoval; tut' uzdříme, že ještě kratčeii“. —
4) Kramer. Nov., 1792, str. 90. — 5) R: Regalia. — 6) Popis v Kramer.
Nov., 1192, str. 105. Tamtéž: „Prvního dne exekvie držel zdejší biskup
a SPOIUprobošt kapitoly pan Erazmus Kriger, ku kterýmž znamenitou
muzyku zámecký kapelmistr, znám' a výborný hudebný kunstýř, náš
Pan Koželuh vyhotovil“ — 7) Pam. . 2., str. 1.
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z helvetských domů žádný nešel, ač z jiných vesnic byli. [91]
Tu strojbu maloval pan Václav Kramolín, rodič a měštěnín
nymburský, těchto let pro kunstovné sem tam v zemi malo
vání velmi známý a vzácný,') která již nyní po třetí byla vy
stavena a zachovává se v zámku v kanceláři vrchnořiditelském
ve dvou“) truhlách.

Z té tak rychlé smrti a krátkého panování monarchy na
šeho katolíci a všichni, „kteříjsou přímého srdce, se rmoutili
ale nekatolíci ati, ježto jsou nových věcí žádostivi, se veselili
a jako dřív živému opovažovali se všelijak utrhati, tak nyní
mrtvému té smrti přáli a jí povděčni byli, — jako by on snad
nějaké jejich štastnosti na překážce byl, ježto on právě oními')
učiněným s Turkem pokojem a odpuštěním viny Nídrlantům a
jinými všelikými smlouvami nejvinšovanějši šťastnost způsobil,
převelíké škody a zhouby svých poddaných odvrátil, truchlivá,
zarmoucená srdce utišil, slze z očí setřeí, mnoho tisíc svých
poddaných při životu a zdraví zachoval, všem rodičům dítky
přichránil, drahotou všech věcí zrušil, církev Boží v pokoji
zanechal a ji ctil a aby každý šťastným býti mohl, o to se
staral. Nebo což štastnějšího býti může nad svatý pokoj?
Kteří pak pokoj nenávidí, ti nejsou z Boha, [92] nebo praví
Písmo: „Nenít pokoje bezbožným.“4) A v pravdě, mnohým,
zvlášť těm nepokojníkům, nikdá nic dobře není; nebo s pano
váním josefovým nebyli spokojení, nyní Leopoldovo taky jim
nechutnaío a před tím na panování Marie Terezie taky naří
kávali a pravili, že lépe nebude, dokud královna živa bude, —
a tak takovým, ježto jim tu nemastno, tu neslano, tu nechutno
bývá, to již ne od těch pokrmů, ale od jejich vlastního žaludku
pocházívá, ano i samé skutky a dary božské bývají takovým
kyselé a hořké. Pokažené náboženství činí pokažené svědomí
a pokažené svědomí všecko má ve zlém domnění; co pak
samo za dobré uznává, s tím se zbožným5) nehrubě dobře
stává.

Tuto bezděk dotknu o těch,
jichžto jest nyní hustě
a předou velmi tlusté;
tlustá pak nit pevna prý nebývá
i šat z tlustých nití křtaltu nemívá.

Ti slovou illumináti neb osvícení; dle jejich rozumu všecko prý od po
čátku bylo sprosté a hloupé, všecko prý jináč může býti než až posavad
jest. Všecka starodávní práva, ustanovení, řízení, vláda a panování,

1) Maloval historické a biblické obrazy olejové i freskové, na př.
v ambitech u poutního kostela Panny Marie ve St. Boleslavi, v Sadské
v kapličce Bolestné P. M. a v Paroubkovském chudobinci a j. Zemřel
v Nymburce r 1799. Více ještě proslul jeho bratr josef, původné bratr
laik řádu jesuitského až do zrušení řádu. — 2) R: wzátcný. dwauch.
— 3;A'P:sau. .s Onnym. s odpusstíením. s ginými. .sstiasnym.
——4)Is. 48, 22. — s) R: Gessto . .. Bozske . . .Žboznym.
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bojův a válek vedení, smlouvy pokoje, staré instituty, založení, obyčeje
a co [93] více: všecka náboženství, jak římské katolické, tak jiné, bud'
ono jaké buď, celá nejveřejnější církev Boží, všecko Písmo svaté, všecky
jeho jakýchkoliv nábožníků výklady a vyučování, všelíká dobrá a po
božná uvedení, na Boha pamatování, k němu volání, v něho věření
a doufání, pro jeho lásku něčeho učinění, k šťastné smrti se hotovení,
z dobré odplaty nebe se těšiti, ji očekávati, ze zlé odplaty pekla se
rmoutití, od ní utíkati, na věčnost myslitl a jí se strachovati atd.,— to
“všecko, pravím, jest u nich sprostě a hloupé bláznovství, strach prý se
tíml) jen nahání a jest samý pouhý blud a vymyšlení lidské. Hle,
osvícený politický rozum, jak se pravého náboženství spustil, kam přišel!
Tu máme již základ toho, co bude před skonáním světa, jak předpo
věděl náš vševědoucí a věčný základník pravého náboženství: „Když
přijde Syn člověka, zdaliž nalezne víru na zemi?“ 2) Z toho znáti, že
žádnou nenalezne, ba ani tu lutriánskou, ani kalvínskou, ani Jednotu
bratrskou, neb illuminátově žádnou nedrží aniž držeti budou. Co pak
našich nynějších nových odpadlců kdyby tenkrát víru hledal? — kterou,
kdyby dnes přišel, [94] nalézti by nemohl, poněvadž každý jejich dům
jinou má, jináč čte, jináč myslí, jináč věří; oni pak nebozí praví, že
jejich víra zůstane toliko, katolická a jiné že zahynouti musejí. Hle,
jak pak zůstane. když ani dnes patrná a stálá není, an se ještě množí,
drží, spravuje, pevní a nic netrpí? Jestliže něco jiného staršího, vzácněj
šího a daleko jístějšího i ozdobnějšího illumínátové za hloupé a ni
čemné drží, tohohleť právě ani si nevšímnou a jako na lejno v cestě
šlápnou.

Tu jsem vám, má dětí, učinil zmínku o těch illuminátích neb
osvícených lidech, — kterýchž však ve vsích málo uhlídáte, ale jejich
díla jak v církevních, tak v politických a právních zemských věcech
často cítití můžete, — abyste, když z toho vrchu časem bude se prášíti,
kouřití aneb i plamen co z hory Etny3) vystupovati, abyste, pravím, ne
byli malomyslní, lekaví, strašlíví a od staré víry třeba jen myšlením
odstupující. Hle,-tenkrát bude znáti, že jste věřící, když v protivenství
a zármutcích vt—řitibudete. Když se nic netrpí, snadno jest věřiti, jako
jest snadno na tiché vodě se plavití a jako jest snadno, dokud bitva
není, vojákem býti. Abyste pak lépe těm jejich dílám rozuměti a je
rozeznati mohli, tuto vám něco předočním, co již z té jejich školy očí
naše vidělyztl

[95] 1. Svoboda svědomí, to jest, že prý nemá mít člověk svě
domí vázané nějakým 5) náboženstvím, čemuž jestli tak jest, nadarmot
Kristus s nebe sstoupil a víru i církev založil a nadarmoť jest všecko
ve světě.

2. Zrušení všelikých církevních pořádků “) a ustanovení, sněmov
ních snešení, nadání a privilegií. '

1) R: Weyklady . .. preý se stím. — 2) Luk. 18, 8. — 3) R: Ethny.
— ") Téměř o všech událostech, jež tu dále Vavák shrnuje do 12 od
stavců, bylo již vypravováno v příslušných částech „Pamětí“. — 5) R:
s Negakym . .. z Nebe ztaupil. — 6) R: Pořadsku.
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„_ i 3. Rozvázání od poslušnosti duchovním vrchnostem i těch řehol
níků v klášteřích i židů od poslušnosti svým rabinům.

4. Umenšení i odejmutí práv konsistořských, duchovních a dání
jich v moc světskou.

5. Tolerancí aneb trpení v zemi jiná protivná náboženství. Tohle
však horší, že k těm kdo se přihlásiti a od své viry odpadnouti chtěl,
na vůli zanecháno měl.

6. Zrušení klášterův, těm pak zanechaným odejmutí fundaci i že
broty a tak těch ostatních pozůstalých řeholníků hladem moření a jiných
více do řehole nepřipouštění. _

7. Prodávání a na peníze uvedení kostelního zboží, a sice nádoby
posvátné, monstrance, kalichy, ornáty atd., taky ižidům, kteří dost
lacino takové koupivše draze zas prodávali aneb sami s—posměchem
užívali a dosavad užívají.

[96] 8. Zavření, zboření malých kostelů a kaplí, jejich mohovitosti
a jakovosti (materialia) prodané a odňaté. Z toho ovšem platí 1) se
onino lokální kaplani, ale na ně ještě farářové přidávat musejí, ač s tím
vším ještě jejich obrok dost skrovný býti musí. Item platí se taky
z toho normální učitelové kantoři, ale hlavní zřetel jest. aby neivíc ně
mecky učili a naše čeština aby tak pomalu zahynula. NB. Nyni na
tento 1792. [rok] jest roční plat kantorům odňat a maji takový od lidí
v sobotálesu hledat a dostávat, a sice od 6 let až do 12 má každé dítě
48 neděl v roce do školy chodit, dle způsobu svého učení sobotáles
platit a kdyby den neb dva dní do školy nešlo, má se duplovaný sobo
táles dáti.2) Takové penize mají rodičové rychtářům, rychtářové pak do
zámku odváděti a odtud se mají kantoři podle množství svých žáků
vypláceti. Jest též dilo ílluminátův.

9 Zápověď zvonění na mračna, procesí na zázračná místa — ta
byla cesta, kterou od zrušených klášterů, kostelů a kaplí zvonové se
prodali, poklady kostelní pobraly a zpeněžily, však ale to jen na patřící
místo přišlo, co páni komisaři odvedli; co sobě zanechali, z toho je
žádný nevinil, tak že ty působilosti odnímajícím byly sice nejnešťastnější,
přijímajícímu místu málo šťastné, ale pánům komisařům [97] právé
nejšťastnější, tiť jsou z té illuminací (z toho osvícení) nejosvícenější
zůstali.

10 Latinské a jiné vysoké školy, umění theologické a stupně
k duchovnímu ouřadu českému jazyku zcela odnětí, tak že chce-li Čech
něco takového dojíti, musí nejprv přemnoho pokusíti, řeč svou mateřskou

1) R Platěgi . .. Locálnj . .. Platěgi. — 2) Co klade Vavák
k roku 1792, bylo snad z krajského úřadu anebo ze zámku nové přípo
menuti a ustanovení na základě dříve již daných vládních dekretů.
O zřízení školy v každé farní obci, o povinné návštěvě školní děti
(chlapců, dívky hyly méně přidržovány) od 6 do 12 let a o platu
učitelském jedná dvor. dekret ze 16. října (gubern. 6. prosince) 1783;
o pokutě za nedbalou docházku školní dekret z 20. října (gub. 12.1isto
padu) 1781, jenž měl býti pak každoročně počátkem školního roku
s kazatelny předčítán a v kázání vyložena důležitost řádného vzdělání
školního Poučování toto ukládal dvor dekret z 21. září (gub. 2. října)
1782 i další a posléze guber. nařízení z 8. června 1791.
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zavrci a cizozemské řeči dobře se naučití, s tou potom teprv do vyšších
škol připuštěn bývá, které však ještě platiti musíJ) Tudy pouhému
Čechovi odňato jest všecko uměni, neb převracovánlm jazyka a na
kládáním na školy má cestu zavalenou. Odkudž nemnoho jest na
kněžstvo chvátajicích žáků a ještě méně rodičů, jenž by tak veliký
náklad na děti vedli, a když by na kněžství přišli, aby měli své potřebné
živnosti dost málo, kněžské2) pak ceny a vážnosti nic.

11. Práv zemských předělání a tou osviceností takové jich vy
jasněni, že se jim srozuméii nemůže. Protož prokurátoři, syndikusové
na každý artikul zase jiné obširné explikace, vysvětlování a vyjadřování
míti a nimi se trápiti musejí, a přece někdy myslí-li3) po své velké
práci, že dobře věc spravili, ona se jim za nic položí.

[98] 12. Církve Boží malá vážnost a vkročení do jejich práv,
papeži římskému, biskupům atd. malá' aneb žádná poslušnost, zákona
Božího hájení, zastávání špatné, církve pak žádné — a abych mnoho
málem zavřel, neselhu, když řeknu, kdyby nyni třebas druhý sním
tridentský držán byl a svá4) akta po světě rozposilal, netoliko by je
nedrželi, ale i vyvraceli, poněvadž z toho prvního málo aneb nic drží.
Klatba církevní ta jest až ke dnu mořskému pohřížena. Neliknovaly se
i missály (mešní knihy), rituály, agendy (pravidelní církvo-vody), bre
viáře (kněžské modlení) opravovati — čili kaziti, listy z nich trhati, řádky
zan1azovati,5,— naproti tomu knihy proti Bohu, proti víře, proti mravům
atd. čelící, jenž prv opravované aneb i pálené byly, ty hájili a aby
každý svobodné, co chce, čísti mohl, byť to se zkázou duše jeho bylo,
dovolovatí. K tomu ještě patří v kostelích farních rozličných pobožnosti
zastavení, kůrú literátských zkaženi, jejich fundaci pobráni, kancionálů,
pohřebních oděvů ajiných náležitostí prodání, — zatim nějakých jiných,
zákonem Božím zapovéděných i všemi, ano i pohanskými právy tresta
ných hříchů a zlovolnosti prohlížení, trestu zbavení a jako dovolování.

[99] Těchto toliko dvanáct kusů, které my sprostí a neučení
sedláci jen v našich vesnicích jsme viděli a posavad cítíme, ze školy
p.p. illuminátův (osvícených lidi) vyvedených zde stavím; lidé učenější
budou jich snad vědět daleko víc a Pán Bůh nejvic, poněvadž on i to
ví, co oni ještě v kryptě srdce svého skryté maji.

'Ale řekl by snad někdo: Což pak [jjsi to tu napsal a na samé
illumináty složil, však pak to všecko císař josef ll. nařídil; kdybys to
všecko zamítal, císařskému poručení bysi se protivil; však iv tom

1) Dle dvor. dekretu z 3. května (gub. 12. července) 1784 mělo
býti od začátku příštího školního roku placeno školného na gymnasiích
12 zl. ročně, na vyšších školách 18 až 30 zl. ročně. Stipendiste neplatili,
a výnosu školního platu mělo býti právě použito na rozmnožení stipendií.
Bohoslovci od r. 1790 opět neplatili ničeho. — ") R: odkudcž...Kniez
stwo . . . Kniezke. — 3) R: snjmi . . . myslegic. — 4) R: swe . . . Kladba . . .
Měssnj . . . Rittualy . . Kniezke . . ne akých. ——5) Tak zvláště musila
býti (pod pokutou 50 zl.) vytržena z rituálu bulla „ln coena Domini“,
vypočítávající provinění, jejichž rozhřešení vyhrazeno papeži; v brevíři
v životopise sv. Řehoře Vll. musilo býti zalepeno čtení o uvalení klatby
na císaře jindřicha IV. a ve všech bohoslužebných knihách zahlazena
místa o modlitbách odpustkových.
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mnoho jest dobrého, platného a chvály hodného atd. Odpovídám, seč
býti mohu: Ovšem, nejstarostlivější císař Iosef jakožto poddané své
milující všeliké proby (zkoušby, zkušování) 1) dělal, aby v zemích jeho
dobře bylo, poněvadž projekty (oznámení) od illumínátů jako dešt" se
naň lily: ten předhazoval, ten žaloval, ten zrazoval, ten ponoukal, ten
osočoval, ten dotvrzoval, ten přisvědčoval. ten svoloval, ten nařizoval
a psal, ten vykonatí poroučel, tak že často dobrý a příjemný oumysl
toho slavného pána lidem trpký a nepříjemný býval, a on, takový mo
narcha, jehož starodávní a strašliví nepřátelé Turci se strachovalí, ve
škole těch illumínátů jen žákem byl.

[100] Neprotivilt' [jlsem se nikdy, aniž protívíti budu, — neb my
sedláci spíše než kdo jiný umíme něco protivného snášetí, když časem
jak na poli, tak doma ve všelijakých důležitostech škody trpíme a naděje
našeho potěšováni se tratí, — aniž se vším tím nám sedlákům se ublí
žovalo. nýbrž císař Josef vždy jen nám pomoci?) se snažil a zajisté
pomohl; — ale proto jen to zde stavím, že ani ti sprostí sedláci nejsou
tak hloupí, aby školu ílluminátů nepoznali a z ní pocházející umění
cítice, taky ani slovo ceknoutí nesměli.

Že ztoho mnoho dobrého a platného i celé zemi prospěšného
pochází, pravda jest, jako pravda jest, že z vojenské bitvy polní mnoho
dobrého pochází těm, jenž zvítězili; ale těm, jenž padli aneb raněni jsou,
tina ni naříkají. Ano, dobré jest každé jídlo, každý nápoj; však když se
toho mnoho užívá, bývá nezdravé i záhubné. Zatím necht p.p.illuminálí
osvěcujou, jak chtějí, ten svět; — ty přemudrován býti nemohoucí Bože, rač
osvěcovati smysly a srdce všech nás tvých zalíbených tvorů, abychom 3)
v rozličných kolotáních světa tohoto se zmítajice, vždy a ve všem po cestě
přikázání tvých kráčeli a ne falešného světa, ale tvou nebeskou věčnou
odplatu očekávali iobdrželi. Skrze P[ánal našeho ][ežíše] Krista. Amen.

[101] ještě přidám jednu dějinu dle příležitostí se sem šíkujíci,
kterou jedna vysoká hlava viděla a přítomna byla: Stalo se na hradě
pražském, že po korunováni monarchy našeho, Leopolda ll., druhý den
žádal audiencí aneb slyšení u jeho královské Milosti jeden stařičký
kněz, Čech. Byvt) připuštěn vinšoval králi dlouhé a šťasltlné panování
a potom přidal, že sice jak panstvo, duchovenstvo, tak i lid sprostý jej
miluje a jemu dlouhou bytnost přeje, však ale panování jeho že dlouhé
nebude, protože jest v rukou samých illumínátův. — již nyní ten slavný
a dobrý pán není,*) ale illumináti posavad jsou. Pán Bůh račiž je
osvěcovati světlem své“ božské milostí, aby .radamí a skutky svými
budou-li ještě co osvěcovatí, osvěcovali to podle Boha a církve B0ží,
a ne podle světa.

Ale řekne snad někdo: Kde pak [jlsou a jací [j]sou tí illuminátí? Od—
povídám: již nyní po celé Evropě tu ítam se vynacházeji a jsou dvojí:

[. Vyšší; z těch někteří chodí v šarlatových pláštích, ozdobení
jsou zlatými řetězy rozličných světských tovaryšství“) a řádů, bydlejí

1) R: Skaužby, skussowáni.—2) R: Pomocti. -—3) R: abychme. —
4) R: Prachskem . . . bywsse . . . Rukauch . . . Bozske. — 5) R: negni. —
“) R: Wížssj . . . Towaristwi . . . Knjžetcych.

*
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nejblíž od královských a knížecích dvorů, přijímají i vydávají listy do
krajin a zemí, co za dobré a spravedlivé uznají [102] a vydají, to musí
býti dobré a spravedlivé, byť se to ani se zákonem Božím, ani s církví,
ani starodávními právy, ani starými zemskými obyčeji, časem ani
s svědomím nesrovnávalo; to každý za dobré uznati, přijmouli a proti
tomu dost málo ozvati se nesmí. Kdyby se kdo všech od Boha a církve
zapověděných hříchů dopustil, snáze bez trestu obstojí, než aby proti
tomuto nařízení slovo promluvil. U těch žádná víra, žadné náboženství,
žádné staré ustanovení, žádné klatby a závazky, žádná práva atd. nemá
místa. Oni praví, co časové přinášejí a co časové potřebují a rozum
pochopiti, vyhledati a uskutčltl může, to že jest nejspravedlivější. Pryč
prý s bláznovýmí starými vazbami, ustanoveními, zákony, výklady 1)
a učenostmi atd., to všecko vymyslili lidé na vazbu a zhoubu lidskou;
osvícený člověka rozum nemá se tak šáliti, svoboda mysle lidské daleko
jinam patří, než aby tu na světě takovými vazbami, přistrachy a po
hrůžkami, vírou vázáním, nebem těšením, peklem hrozením trápena
a mučena byla; to již dávno vymyslili lidé a kněží na užitek svůj.

[103] ll. _lsou illuminátí nižší a ti se vynacházeji téměř u všech
stavů, v zámcích, v městech i u vojenských hluků, zvlášť lidé mladší,
kterým pobožnost jest trn v oku, a kdo by jim zvěstoval bázeň neb
kázeň, ten jest u nich každý blázen. Ti poznají se po tom, když, co ti
první vydávají a nařizují, oni to chutně a vděčně přijímají, chválí a za
stávají; když kostel jim daleko, Pán Bůh příliš vysoko; když modlitba
je mrzí a chudými zhrzí; když tělo stroji a šlechtí, a duchem řídit se
nechti; když kázání v kostelích zaleží2) v postelích ; když i mše svatá
jest u nich času ztráta; když i nešpory jsou jejich času škody; když
hanebné plzkosti jsou jim v libé chutnosti; když na kněze nedbaji
a blázny jen z nich mají; když všecky zbožné ctnosti mají za škodné
hosti; když starým se jen smějí a co chtějí, to klejí; když ne po práci,
ale tehdy spějí, že víc činiti neumějí, co by činit chtěli.

[104] Ještě by snad někdo řekl: Již vidím a poznávám pravdu
a sám některé takové znám, o nichž's tuto mluvil, a časem až trnu,
když takové prostopášnosti i u těch písařů v zámcích a v městech
u mnohých nezvedných měšťánků a hejsků vidim; ale těším se a po—
chybuji, aby taky jaký kněz do toho cechu patřil. Odpovlěďl: Bylo by
k vinšovánl a dej Bůh, aby nepatřil a žádný nikde nebyl. Ovšem, mezi
námi sprostáky neníts) to veřejné, protože nám to není hned k poznání,
přece ale jest jisté, že i mezi svatou kněžskou hodností jsou mnozi
raněni tou světskou dvorností. ltu rovně žádost světa, žádost těla
panuje, svátost a přísaha kněžská se zavrhuje. Taky mnohému jest
papež v Římě, jako Pán Bůh v nebi, daleko a v zemi biskup nemá prý 4)
k němu hned přístup. Krajskýč) ouřad prý je přednější a patenty nad
breviář milejší. Toulat se a lásku u lidí hledati lepší prý je než hodinky
říkati. S ženským pohlavím řehnění lepší než těla mrtvení. Světské

1)R: Zádne Práwa . . . preg . . . Wegkladami . . . hroženim . . . Mie
stách ..wzlásst. — 2) R: zaléžegi...stráta. — 3) R: Miestách . ..
Miesstiaanku . . negnit . . pržedse . . Kniezskou . , . Kniezská. — 4) R
i dále tu: preý (preg). —-5) R; Kragskeg.
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prý důležitosti předcházejí pobožnosti. Co staří kněží činili, v mnohých
věcech prý bloudili. Neníť prý 1) tak zákon prudký, aby nás zdrtil na
na krupky, atd. [105] Mimo to víme, že nedávno jeden, a sice mnich,
když se zdál sám sobě osvíceným býti, myslil, že může celý svět osvě
covati; protož osvítil (předělal) práva duchovní, však tak, aby se
nimi?) více světskému nežli duchovnímu stavu zalíbil, což se i stalo.
Ale v Římě a ještě snad jinde ten jeho vtip daleko jináč osvítili, když
jeho knihy veřejně na oheň uvrhli, a ačkoliv ho světská odplata i sláva
přece neminula, ale což platno, v slávě brzy umřlti, čili bez slávy déle
živu býti, což lepšího jestPJ) Aneb zdaliž sláva světská jest jediný
a samotný cíl odplaty naši? Atd. líný spolu s ním rozličných nových
věcí čili illuminací radou a osvěcováním příčinou byl a protož nad
důstojnost biskupskou ctěn.4) jiný tak rozum svůj osvícený býti viděl
a soudil, že sám od sebe, an ho k tomu žádná příčina nevedla, celý
sněm kostnický 5) po třech stech a sedmdesáti letech za nepravý uznal,
proti němu dvě knihy sepsal a co ten sněm církevní za dobré, on za
zlé, co pak sněm za zlé, on za dobré vyhlásil a jej zničemňovalF)
[106] Ten ovšem nejchytřejší byl, protože psal proti těm, kteří mu od—
povídati nemohou, čili snad nejhloupější, protože osvěcoval ty, kteří
žádného osvícení takového již nepotřebuji, ba ani tento svět, poněvadž
dle jeho vlastniho“ uznání tak nyní beztoho osvícený jest; protož do
světla světlo nositi a kde již roz[slvíceno, chtíti tam svítíti, opět bláz

1) R: Negnit' . . . mjmo toho. _— 2) R: snjmi . . . Swietskýmu .. .
předse. — 3) Myšlen tu dle všeho Stěpán Rautenstrauch, horlivý stou
penec a spolupracovník proticírkevních novot vládních, jenž byl bene
diktinem broumovským, r. 1773 zvolen za opata, r. 1774 jmenován ře
ditelem theologické fakulty pražské, po roce povolán do Vídně za pre
sidenta bohoslovecké fakulty tamější _advorního radu, kdež mu svěřena
hlavně reforma studií theologíckých a organisace generálních seminářů
na výchovu kněžstva v duchu osvícenském. Zemřel roku 1785 (ve věku
51 let) v Uhrách, konaje inspekční cestu po tamních seminářích. Spis,
o kterém se Vavák zmiňuje, jsou snad jeho přednášky o církevním právu
(„Prologomena in ius ecclesiasticum“) z r. 1769, psané se stanoviska
úplně proticírkevního (Febroniova), jež arcibiskup Příchovský zapověděl
a kázal potlačiti, ale vládní kruhy právě za ně vyznamenaly Rauten
straucha zlatou medalií a arcibiskupovi uloženo, aby mu ji jménem vlády
slavnostně odevzdal Druhá kniha jeho, téhož směru („institutiones iuris
ecclesiastici et privati“), vyšla r. 1774. — 4) Tu by mohl býti míněn
Augustin Zippe, první ředitel generálního semináře pražského a kanovník
u Všech Svatch, před tím děkan v eské Kamenici, rovněž horlivý
stoupenec vládního osvícenství, vládě zcela oddaný a duchovní vrchností
pohrdající. Po smrti Rautenstrauchově povolán byl na jeho místo do
Vídně; r. 1805 dán do výslužby a žil v Praze do své smrti r. 1816. —
5) R: cztien . . . Konsstancíensky. — 6) Myšlen tu josefinista Dr. Kašpar
Roygo,od r. 1782profesor církevních dějin na bohoslovecké fakultě pražské
(ze Stýrského Hradce) a jeho dílo „Historie velikého sněmu kostnického“
(v němž se zvláště ujímá Husa a jeronyma proti sněmu), které přeložil
z němčinyVáclav Petrýn (t. 1.Václav Stach, profesor pastýřského bohosloví
v Olomouci, rovněž josefinista) a vydal v Praze ve dvou dílech r. 1785a 1786,
proti němuž vyšlo anonymně r. 1791(a to snad Vavák četl „Sprosté katolické
rozvržení“ atd. (jungm., Hist. lit., Vl, č. 1102.) Royko stal se r. 1793 sku
tečným radou při guberniu, pak i kanovníkem a proboštem u Všech
Svatých. Zemřel roku 1819 a pochován byl na hřbitově malostranském.



54 Rok 1792.

novství jest. Nikdyť [j]sou-nerozumní ptáci do svého hnízda netrousili,
an nyní rozumní lidé a ještě k tomu osvícení to činí. já jen tohle přidám,
že ten až posavad osvěcuje jiné a jiní osvěcují jeho, jen že on bez
příčiny a oni z příčiny, ano co víc, prve než on osvěcovati začal aneb
jak začal (a), již na něm jiní viděli tmu, on pak sám sobě zdál se jasným
býti. Nyní osvěcuje církevní historii. ale dej Bůh, aby ta historie osvitila
jeho. Za druhé, tohle jest až k smíchu, že on svým psaním vychvaloval
toho, 1) který kdyby živ byl, dozajista by ho proklel a z Prahy vyhnal,
neb to živ [j]sa mnoha stům daleko lepším Němcům učinil.

[1071 K těmto by ještě několik jiných připočítati se mohlo, neb
tak mnoho illuminací (osvícení), které [j]sme viděli a posavad vidime,
musilo mnoho osob dělati, ale poněvadž je neznáme (neb u nás sedláků
přes noc nebývají), nechme jich, nechť dělají, co chtí. Přecet někdy
k tomu přijde, že řeknou: „Opustila mne sila má a světlo očí mých,
i tot' není se mnou.“ (Žalm 37., v. ll.) ") Řkou-li pak na to: „Ale opět
po tmách naději se světla“ (Job 17),') my můžeme odpověditi: Po jakých
pak tmách, poněvadž [j]ste všecko osvěcovali, jasné činili „a noc obrátili
v den“ (lob 17)') a byl „v hlasu poznání a vyznání zvuk hodujicího“
(Žalm 41., v 5.)5) a říkali jste: Císař pán „obránce života mého; před
kým se budu třásti“? (Žalm 26., v. m)

To o vysokých. ještě o nižších a to bude zkrátka; neb při někte
rých duchovnich illuminátich nižších kdybychom měli jen své7) sprosté
pozorováni vypsati, v šířině bychom se octli a jako z krétského laby
rintuS) dlouho se nevymotali. Však bude to jen o těch, kteří nedávno ze
škol vyšli a ještě vycházejí a praví: My jdeme ze škol nejosvicenějšich,
a nikdy se ještě tak jasně neučilo jako nyní, a o všech starých duchov
ních můžeme říci: „Tito bloudí srdcem.“ (Žalm 94.)9) [108] Ale snad
školy timlo) nebudou vinny, nebo těžce jest připustiti, aby se tomu
v školách učili; to bude spíše z jejich vlastních náruživosti a přirozených
vlastnosti. Hned bychom k tomu přistoupit mohli, kdyby staří nekřičeli:
Ne tak, ne tak, školy nejsou jen proto, aby čísti, psání, počítati, jiné ja
zyky znáti učily, ale taky aby rozum osvěcovaly, zlé mravy napravo
valy i přirozeně náruživosti a vlastnosti krotily a cestu nadpřirozenou
taky ukazovaly. A poněvadž vy, mladi páni, jdete ze škol, jak praví
te, nejosvicenějších, protož my musime na vás něco jasnějšího a da
leko spanilejšího spatřiti, nežli s čím [j]sme my před lety se potkali. A poně
vadž pravíte, že my bloudime srdcem, protož světlo, kteréhož jste
v školách nejosvícenějších nabyli, musiť vás tak jasné činiti, aby žádná
mrákota tmy a bludu na vás shledána ") býti nemohla.

My sedláci ovšem nerozumíme tomu, zdaliž to od přirozenosti
čili od učenosti aneb od zpuštěnosti pochází, nicméně, co jest na nich

(a)jak se do Prahy dostal.j.]ana Husa. — 2) H: pržedsef . mně . .v. 10 .. ponie

wadcž. —Ta)1 Verš 12.6—R) Verš týž. ——5) V žalmu stojí „v hlasu plesáni a chvály“ atd. — 2. —-7) R: skrátka. ..kdybych me. .nasse.
8) R: Kretenskeho 6Labirinlhu. — 9) Verš lO. — IU) R: prawiegi.

stim Winnj. — 11)R: nietco . .. zpanileýssijho. ..schledaná
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viděti, poněvadž již taky nejsme děti, můžem činit pozorování, — ale
uchovej Bůh následování!

[109] Mistra měli z těch, jimžto naši předkové říkali lanec (a),')
jenž jest řádů nábožných tupitel a hanec; tovaryšstvo bylo, z něhož 2)
mnohý byl kanec. Vyšli ze škol na Páně vinici ne jako dělníci, ale jako
zbůjníci. Vyšli k práci, a milují zahálku; vyšli k pozorování, a jsou plní
zanedbávání; vyšli, aby vedli jiné, ale zasluhují, aby jiní vedli je. Vyšli
ze škol nejučenějších, a hned učení potřebují. Službě duchovní se učili
(jestli však učili), a tělesnou vykonávají. Příklad sice na sobě dávají,
ale komu: nezdárným dětem, pošetilým hejskům, marnotratcům, sobě
hrdům a všem zlosynům; ti ovšem berouce z nich příklad, tvrdí se
v svém zlém živobytí. O pokoře, poníženosti, poslušnosti, zdrželivosti,
nábožnostl, horlivosti a dychtivosti, pilnosti a střídmosti málo aneb nic
u nich se smýšlí3) a drží. Rád bych to zamlčel, ale viděti jest, že se
s Lutherem domnívají a křičí: „Sola fides, sola fides — sama víra spa
sena tebe činí; dělej, co chceš.“ Co víc: oni by ještě rádi něco starého,
co se jim nelíbí,vytiskli, a své novoty na nosy lidem věšeli, ale nevědí,
jak. Veřejně v [kostele] 4) nesmí, a při schůzkách vždy se někdo najde,
jenž jim odpor činí. Ale já abych se nezdál jako žába zpév slavička
valchovati, takhle zavru5): Kdyby nyní některý starý biskup a třebas
jen Vokoun 6) z hrobu vstal, žeť by snad tohle řekl jim: „Snažujte se
pak dojíti darů lepších“ (l. Kor. v kap. 12. v. 31).7)

[110] Dne 8. března nějaký Matěj Jelinek, světochodec
ve vsi Jikvi za Nymburkem, rozený ze vsi Bobnic, začal
trousiti řeči, kterak by odpadlci v Čechách tajně se srotitiB)
a práv v Zelený čtvrtek na katolíky udeřiti a je ze všech
stran bez lltosti hubiti měli. K tomu připomáhal i bratr jeho,
Daniel ]ellnek, tu v Bohnicích zedník. Roznesla se ta pověst
hned široce dalece. Ti oba bratři vzati, ostře v zámku podě
bradském vyslýcháni & arestem stiženi jsou byli; po 4 ne
dělích Daniel propuštěn, Matěj pak 50 ranami potrestán a
na obecní dílo tu v Poděbradech odsouzen; stáři jest přes
60 let. To jest tentýž Matěj ]elínek, jenž při onom veřejném
odpadu od vlry katolické r. 1781 a 1782 mnoho množství
lidu od víry pravé odvedl. R. 1785 ve vsi Křečhoři 3 děti
pokřtil, začež v zámku kolínském, a sice na rynku města Ko
lína 100 ran, a sice v týhodni po 50 dostal. Loňskěho roku
před korunovánlm krále Leopolda II. v jičlně při trhu lidem
mluvil, že žádné korunováni Leopolda nebude, ale že se tam

(a) Vide Hájek in Chron. Boh. [?]
1) Lanec (lancouch a pod.) zde jako: klacek, hulvát a pod. —

') R: Towarisstvo . . . zniegž. — 3) R: dicntiwosti . . . smegssly. — ') Do
plňují dle smyslu; R jen: v K. — 5)R: nietco . . . wzdy .. . Ziaba spiew . ..
zavržu. —“)Ant0nínjan Wokoun, od r. 1738kanovník svatovítský a od r. 1748
světící biskup, hluboce vzdělaný iušlechtilý básník, historik, zvláště však
řečník a hudebník, zemřel r. 1757 ve věku 66 let. jeho kázání „Pulchri
gressus . . . Aneb roztrhaný šat sv. Bernarda slavně se stkvějící“ vytištěno
bylo r. 1731 a znovu r. 1754. (_lungm.V,969.) ——7) R: v 17. — s) R: Ne
gaký . . . zrotíti. .. wyslegchanj . . . leth . . . weržegnym . . . Gitcžiníe.
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králové sjedou a smlouvu o zahubenl- vlry katolické držeti
budou. Toho tamní obršt od slavného Gemmingen reg[ímentu]
dověděv 1) se poručil ho vartě vzlti, na rynku položiti a 50 ran
velmi zřetelných vyraziti.

[111] Při konci března a na začátku dubna obilí se platilo: Pšenice
4 zl. 30 kr., žito 3 21. bez groše i bez dvou,2) ječmen 2 21. 12 kr., oves
1 21. 12 kr., hrách 6 zl. 30 kr., sena ] centnýř 30 kr.

8. dne dubna byla Veliká noc, do toho času již jarní setby doko
nané byly. Okolo 15. dubna stromové velmi hojně kvetli, ale přišly zimy
& mrazy a všecko zkazily.

24. dubna, v den sv. ]iřl, byl převeliký vitr, že v lesích
stromoví lámal a vyvracel, stavení bořil a plskem silně prášil.
V tom takovém větru vyšel oheň v Královém Městci a hned
po celém městečku se rozešel. Lidé ani k ohni přistoupiti, ani
co od nábytku odnésti mohli, protož shořel tam kostel farní
sv. Markety, fara, rathous a 254 domy. Dřlv pak, před dvěma
nedělemiř) též skrz takové neštěstí padlo tam 18 domů —
všech 272.4) Uhořela tam též ljedna ženská osoba, ] mužskýf')
a mnoho kusů dobytka; též těm, jenž před dvěma nedělemi“)
vyhořeli a již k stavení dřlvl navežené měli, to dřlvi zase
shořelo. Zůstává nyni p. farář7) ve dvoře za městečkem
a p. kaplan 8) u kata, jenž “taky obstál. Lituji nyni Městečti
svého prodaného kostela, kterýž pod jménem Nejsvětější Trojice
bllž městečka stál 9) a ještě rozdrchaný stoji, nebo by v něm

') R: Gemingen . . . dowiedjwssi. — 2) I?: dwauch. — a) R: Králo-l
wym . .. schoržel [i dále tak) ; . . 2mi Nediely. — 4) Dle farní pamětní
knihy královéměstecké (začaté farářem Frant. Hákem od r. 1837) vypukl

Brvní požár 2. dubna, v pondělí po Květné neděli, 2 neopatrnostl z domurant. Fouska, čis. 64., a zničil 41 stavení. Vyhořeli obdrželi 1000 zl.
podpory od dymokurského hraběte Frant. de Paula Colloredo, jež jim
byly rozdány 23. dubna. Den nato povstal nový požár ze stodoly Flo
riána Velebila, čís. 9., kterou zapálilo hořící máslo ze sousedního sta
vení na ni vyletévši. Při hrozném větru bylo v malé půlhodiněicelé
město v mořl plamenů. Vyhořelo 189 domů s hospodářskými budovami;
1400 osob bylo bez přístřeší. (O slavnosti při rozdělení státní podpory
viz Kramer. Nov., 1792, str. 432.) ——5) Dle matriky uhořely dvě dr_vky:
čtrnáctiletá dcera tkadlce Kateřina Pecháčková a pětiletá Kateřina Styr
sová; obé pohřbeny v kostnici. — “) R: Muzský . . . 2mi Nediely . ..
obstaal . . . negakeho. — 7) Alois Dvorský. Byl původně jesuitou až do
zrušení řádu a jako magister filosofie přednášel gramatiku a rhetoriku.
R 1779 vzdal se profesury a byl jmenován vojenským kaplanem, avšak
pro tělesnou slabost úřadu toho nepřijal a pobyv 15 měsíců v biskup
ském alumnátě hradeckém, byl pak v Král. Městci 31/2 leta kaplanem,
nato administrátorem, pak se dostal za zámeckého kaplana do Dymokur
a po 2 letech vrátil se jako farář do Městce. R. 1814 stal se farářem ve
Smidarech, kdež 31. prosince 1824 zemřel. V onom požáru shořelo faráři
Dvorskému vše, i krásná knihovna; škodu si počítal na 2500 zl. Vpan
ském dvoře, asi 6 minut cesty od fary, zůstával za mnohých nepři
jemnosti půl třetího roku až do vystavení n0vé fary. — 5)Frant. Rayman
byl kaplanem, v Kr. Městci do r. 1794. ——9) Kostel Nejsv. Trojice stál
dle pověsti lidu asi čtvrt hodiny vzdáli od města na kopečku, dosud
zvaném „Svatotrojiční“. Zrušen byl r. 1786 a posvátná roucha a nádoby
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prozatím [112] mohli služby Boží míti, poněvadž jejich domácí
kostel ani za 3 léta do nějakého stavu přiveden býti nemůž.
Při tom shořeném kostele taky všecky zvony zkázu vzaly.

25.1) dubna, v den sv. Marka, děvečka jedna ze vsi
Křečkova na panství poděbradském trhajíc trávu v obilí, kteréž
jest na tamním velikém rybníce, jenž již 3 léta se suší a osívá,
nalezla pikslu2) velmi drahou, a sice tu, kterou zde byl císař
František I. roku 1746 ztratil, když na tom rybníce s několika
knížaty. hrabaty a slavnými pány ptačí honbu aneb střelbu
na lodích jezdící konal. jsou ještě živi lidé, jenž to dobře
pamatuji, ano i dva myslivci zde a 1 na panství rataiském.
kteří při tom byli a tu pikslu hledali; nebo byl tehdáž po té
ztrátě rybník spuštěn a robota pěší — ipodruzi —z celého panství
nařízena, k tomu, kdo by ji nalezl, 10 dukátů in specie3)
přiřknuto, ale nalezena nebyla, až letos od té děvečky sprosté.
Tu pikslu že císař František sám dělat nedal, ale nejspíš od
císaře tureckého k svému korunování že ji dostal, hádají
mnozí i já sám. Ona jest dle průby z čistého arabského 4)
zlata, dosti tlustého plechu, 4 české coule dlouhá, 211.,coule
široká, ] coul bez víčka vysoká, hranatá, — sám [j]sem ji
měřil, — zevnitř všecka vesměs zelenými kameny smaragdo
vými [113] posázená. Takových kamenů na víčku jest šesti
řadami 5) po sedmi, to jest kamenů 42, na dně též šesti řa
dami po sedmi, jest též 42, na každé délce dvěma řadani po
sedmi, jest 28, na každé příčce dvěma řadami po šesti, jest
24, — všech kamenů stejných 136, z nichž nikde žádný ne
schází a velmi čistě vyhlížejí, ano zdá se piksla ta jako nová,
kromě na té zlaté mušlí, jenž tu, kde se piksla otvírá, přídě
laná a sedmi kameny na tento způsob okrášlená byla (08 JSO ),
ty, pravím, všecky jsou pryč; hádání jest, že to byly diamanty,
ten prostřední byl jako veliké zrno hrachové a ty ostatní jako
velké zrno prosové.

Když ta děvečka, jménem Dorota Švančarová, s tou
pikslou domů přišla, žid šelma domácí dával jí za ni půl
zlatého; nato jeden podruh, Zahrádka, dal jí 1 zl. 30 kr.
Staří lidé v té vsi dověděvšeB) se toho, že jakás piksla na
rybníce nalezena jest, hned řekli, že jest to ta, co ji byl před
46 lety císař František I. ztratil a že se hledala a že 10 du
kátů měl dostat ten, jenž by ji našel. Protož nabádali podruha,

z něho darovány do Chotěšic. (Z far. archivu sdělil vld. pan děkan Al.
Vašátko)

0) Dle obšírné zprávy v Kramer. Nov. (1792, str. 203.) byla císa
řova tabatěrka nalezena 27. dubna. — 2) R: dewecžka . .. welykym .. .
Osýwá . . . Pixlu [i dále] . . . stratil . . . Ratagskym. ..strátie . . . zpusstien.
— *) R: T. i. v hotovosti, Ve zlatě. — 4) R: Arrábskeho . . . posazena. —
5) RJ 6. ržady [dvakrát] . ..7mi . . . dýlce . . .2mi ržady [dvakrát] . . . 6mi
[z puvodniho 7mi] . . . zrnno. — 6) R; dewečzka . . . 1/2 Zlatýho . . . do
wiediwssi . . . stratil.
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aby ji do zámku k panu vrchnímu donesl, což on i učinil,
a tu se vše bedlivě vyzkoumalo 1) i sepsalo. Měl jí zde
p. vrchní celé 3 neděle, pak poslal ji do Prahy nejvyššímu [114]
administrátorovi císařských panství, janovi Erbenovi; ten nej
vyšším p. pánům naokazovav se jí dosti, kdež i 10 tisíc zlat
níci a jubilíři“) ji šacovali, poslal ji do Vídně králi Franti
škovi ll., kterýž po svém dědovi, Františkovi l., takovou velmi
povděčně a s obz[v]láštní radostí přijal, té pak dlvčici zde
v poděbradském důchodě 30 dukátů in specie vydati poručil,
kteréž ona dostavši, 5 zlatých toliko sobě vzala a 130 zl.
v kase ležet nechala. Hle, piksla Františka Prvního, 46 let
v zemi ležící, dostala se vnukovi jeho, Františkovi Druhému.

Při začátku máje obilí se platilo: Pšenice 4 zl. 24 kr., žito 2 zl
30 i 24 kr., ječmen 2 zl. 6 kr. iza rovné, oves 1 zl. 12, proso 2 zl. 45 kr.
hrách 5 zl. 30 kr., seno 36 kr.

Dne 3. máje v městečku Sadské vel[ebný] pater lan Groh,
bývalý zde kaplan, nyní pak od nemoci na řeč porušeny,
dobrá, nevinná duše, v Pánu šťastně usnul.3) On měl své
pensí toliko 60 zl. ročně, [115] ale Pán Bůh vzbudil mu do
brodince jiné, že jak k živobytí, tak k šatstvu pomoc mu činili
z ohledu jeho dobroty a nevinnosti, ano ti, jižto4) ho živili,
ještě pro mrtvého plakali.

Dne 15.5) máje Maria Ludovika, císařovna římská, krá
lovna uherská a česká, paní manželka v Pánu usnulého Leo
polda ll., rozená princezna španělská, Karla Ill., krále španěl
ského.“) dcera, ve Vídni, byvši po smrti p. manžela svého
vždycky smutna, taky v Pánu usnula.7)

Dne 7. máje u městečka Sadské onano kaple Bolestné Panny
Marie („u Boží vody“ říkají) po svém obloupení a prodání jsouc 3)
nyní za obecní peníze od téhož městečka Sadské koupena a při
pravena, zase jest posvěcena skrze velebného kněze, p. josefa
Šourka, prvního faráře vrbického a spolu administrátora vikář—
ství poděbradskéhof) Kdy ta kaple vystavena a posvěcena
byla, najde se to před několika lety napřed v tomto spisuďo)

1)R: wyskaumalo . . . Neywižssjmu . . . Kasse. — 2) T. ]. klenotníci
(luwelier). —3)Dle sadské matriky zemřel „an den Schlag“, v dome čis. 22.,
stár 40 let, b v „ob iníirmitatem suam pensione regia donatus, vrr pius et
zelozus“. aopatřil jej a dne 5. května pochoval Ignác Meder, _íarář
sadský. (Sdělil vdp. dekan V. jelínek.) — 4) R: Sadsky . .. sstiasnie . ..
Ssatcwu... gesstoho. — D) !? omylem: 6. — “) R: Sspanielská...
Sspaňhelskeho... wzdicky. — 7) Kramer. Nov. (1792, str. 179.) zprávu
o smrti císařovnině doprovázejí dodatkem: „My Cechoyé v pravdě nad
smrti této nejdobrotivějši paní slzy bolesti vylevati'mužeme. bonskeho
roku při slavném korunováni na- královskou stolici pri každé pnlezrtosti
okázala k našemu českému národu takovou lásku a náklonnost, _kteráž
toho zasluhuje, abychom ji pro památku našim potomkům echum za
znamenall, jak tato slavná císařovna kjich otcům velice dobrotivá a, mi
lostivá byla.“ — 1*)R: Sadsky, Onnano... gsauce nynj... Sadsky. —
o) Pam. il. 2., str. 16. R: Ssaurek. — l") Srov. Pam. ll. 2., str. 24.
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NB. Když tak nyní v zemí ve všech biskupstvích vicarí
atus k jistým místům a městům navždycky přiřčen1) jest, a
poděbradskě vikářství domácí děkan, [116] p. Karel Vorel,“)
zastávati nechce, protož takové p. farář vrbický administriruje.

K pozorování jest, že tu sadskou kapli stavěl josef 3) (josef
Holešovský, bývalý radní a té kaple ouředlnlk), prodal loset
(josef ll.), koupil Josef (ten zas Holešovský, již nyní ustavičný
sadský purkmistr),4) světil Josef (josef Šourek, farář vrbický
první).

Od 6. až do 16. máje každý den byl mráz a zimy studené, ovocně5)
květy, lny, prosa vycházející pomrzly i také žaludy. Obilí však přece
rostlo a v sutém obilí cena padla; oko[lo] 20. máje žito se platilo za
2 zl., pšenice za 3 zl. 45 kr. í taky 3 21.6)30 kr., ječmen 2 zl. bez 2 grošů,
oves l zl. 6 kr. í taky 1 zl.

[117] Při začátku měsíce června začaly se teplé časy; všecko
osení pěkně odkvetlo, zhoustlo í zrostlo, zvláště pšenice, ječmeny, hrachy,
vikve, že z toho všeho hojná ouroda k očekávání jest.

Dne 5. juni dovezl [i]sem syna svého 7) Vojtěcha, 15 let“)
starého, do města Českých Budějovic, odtud vzdáli 16 velkých
mil, na žádost důstojného v Kristu otce, pana losefa Pingas[a],
tamž kanovnlka residenciálnlho a tamní konsistoře asesoraf)
kterýž milostivý pán z samé pouhé lásky a dobrotivosti k sobě
na stravu 10) ho vzal a v školním nižšlm i vyšším umění jej
cvičiti dáti .chce. Zaplat Pán Bůh!

Housenky jakési černě, jenž měsíce máje divně pořád rostly a
na stromích se braly, nyní z ničemně maličkosti zrostly, a ač dost od
mnohých mačkané a hubené byly, všecko stromoví do hola obežraly

1) R: Míestám na wzdícky přirčen. — 2) Pam. lí. 2., str. 90. —
s) R vždy : jozeft.—4) R: Hollessowský . , . Sadskeg Purgmjstr. — 5)R:
Owotcne '. . ržedse — “)R: 2 zl. . . . wzlásstíe. ——7)R: meho. — 8) Pam. 11,
2., str. 116. omylem: 12 leth. — 9) Pam. II. 2., str. 35. Doplňují dle
pamětní knihy katedr. kapituly budějovické: Byv r. 1769 v Hradci Král.
vysvěcen, odešel Pingas do Prahy na studia právnická, poté r. I770stal
se kooperátorem v Častalovicích, r. 1772 kaplanem v Hradci Král., r. 1778
lokalístou v Opatovicích a r. 1784 kanovníkem v Hradci Král. ježto byl
v Hradci přespočetným na základě dvor. dekretu z 2. února 1787, dle
něhož měly míti katedr. kapituly biskupské toliko 8 členů, přeložen byl
r. 1789 do Budějovic, kde tehdy jeden kanonikát se uprázdnil. Po ně
kolika letech ucházel se opět o kanonikát v Hradci uprázdněný, ale
marně. R. 1806 stal se Pingas v Budějovicích kapltul. děkanem a 24. srpna
r. 1822 tam zemřel. „Muž velezasloužilý, z lásky, kterou planul k ma
teřské své řeči, české totiž (jazyku německému méně byl nakloněn),
dvakrát v době postní a za jubilea r. 1795 v rakouských zemích slave
něho konal kázání v jazyce českém. Snášeje s obzvláštní trpělivostí
mnohé bolestí, kterými byl zvláště v pravé noze po několik let před
svou smrtí soužen, zůstával vždy mysli veselé říkávaje: ,Cím kdo hřešíl,
tím bude trestán; já hřešíl nohama,“ nebot' sotva bylo vrchu v okolí, ba
v echách,_ nahějž by nebyl vystoupil.“ Náhrobek mu zřídil na starém
hřbitově ded1c_1ehoVojtěch juhn, tehdy rektor bísk. semináře. (Sdělil vdp.
jan CalS, konsrst. archivář.) — m) R: Zdrawu.. wizssim...gakessy.
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a tak prve mrazy zhubily ovoce al) tyto housenky zase všecko listí
zkazíly. Tolíkéž housenky zeleně, jako zrno ovsové dlouhé, řepky olejné,
když kvetíy, snědly; kdo pak takové strniště zaoral') a jinou řepku
sil, nic více ze země nevyšla, ač dost vláhy bylo, což i mně se při
hodilo; [118] ztoho soudím, že ty housenky byvše tak s tím strni
štěm zaorané,3) to zrno vsaté též tam našly a zhubily, nebo zem od
nich všecka zvrtaná zůstala.

Pamět znamenitá. Když tak císař náš František, jakožto
král český auherský, vojnu proti stavům francouzským na ob
hájenl krále franského již vyhlásiti nechal 4) a k tomu také
i král pruský přistoupiv5) spolu s naším králem alliruie a své
vojsko taky proti Francouzům netoliko posílá. ale i sám taky
je v poli říditi chce: protož v těchto dnech mimo hlavní prus—
kou armádu,“) která přes Drážďany, Lipsko a Magdeburk
(česky Děvín) maršírovala, tudy skrz- naši zem 5 regimentů,
jenžvSíezsku ležely, od Kladska přesPrahu, Plzeň ažkChebu
taky maršírovalo, a sice 3 regimenty pěších a 2 regimenty hu
sarů.7) Ti všichni po 3 mílích za den cestili, t. j. ušli. Každý ten
hluk (regiment) v Poděbradech a okolo v nejbližších vesnicích
přenocoval, jenerálově pak a vyšší oficíři v městě Poděbradech.

[119] Dne 10.]uni přišel první pruský hluk pana jenerála
hrabě z Hertzberkue), 13. téhož druhý, Wittinghofen'J) řečený,
14. téhož třetí pod správou svého jenerála, barona Borch[a].10)
NB. U toho regimentu mezi jinými Cechy i taky jeden ze vsi
Chotouně, příjmímu) Svoboda, a jeden z Kostelní Lhoty, pří
jmím Kubíček, se nacházeli. Ten první 32 léta tam slouží a
matku svou v Chotouni ještě živou má, která o něm po ten
celý čas nic nevěděla, druhý pak 16 let.

16. Juni přišel první husarský hluk, baron Kóhler,12) pod
správou svého vlastního jenerála. V týž den časně ráno přijel
do Poděbrad z Nymburka kníže Hohenzollern 13) i se svou paní

1) R: zhubiwsse Owotce, tyto . . . Lýsti. —2) R: Wolegne . .. za
woral . . . sýl. — 3) R: Strnjsstietem zaworane. — 4) Válku vypověděla
Francie dekretem konventu („vlastenského shromáždění“) v Paříži ze
dne 20. dubna 1792, potvrzenym od krále. (Překlad v Kramer. Nov., 1792,
str. 167.) — r*) R: francosskym . ..franckeho . .. pržistaupiwsse . ..
Francosum. — 6) R: taky geš . . . mýmo . .. Prusske Armády. — 7) Kramer.Nov., 1792, str. 159. a 174.— ) Kramer. Nov., 1792,str. 203. R: Hercberku. —
*')R: Vitinghof —10)R:Porch.— O tomto příchodu pruských pluků (přes
10.000mužů) do Poděbrad viz dopis v Kramer. Nov., 1792, str. 204.: „Toto
vojsko jest vlídné a uctivé, obzvláštně otícíři, kteří pod praporcem
pruské orlice stojí, velikou na sobě uctivost okazují. — “) R: pržigmjn . . .
pržjgmin . . .íeth. — ' ) R: Kehler _[i dále] Hohencollern . . . Kavanaak.
— l“) Fridrich Xaver princ Hohenzollern-Hechingen, vynikající generál
rakouský, účastník téměř všech tehdejších válek, byl velitelem pluku
Kavanaghova v létech 1792-1796.R. 1801 stal se sám majitelem dragoun
ského pluku čís. 4. (nyní je to haličský hulánský pluk čís. 7. arcivévody
Františka Ferdinanda z Rakouska-Este). R. 1830 odešel do výslužby
jako polní maršálek a zemřel ve Vídni r. 1844 ve věku 87 let. Od r. 1783
oddán byl s Marii Terezii říš. hraběnkou Wildsteinovou'.
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kněžnou, rozenou z Salm-Ky[r]burku,1) a se dvěma 9) rytmistry
od kyrysarského regimentu Kavanagh,") jehožto on obrštem
jest. Ty dva rytmistry naproti jeneráíovi Kóhlerovi až za město
poslal a sám v rynku spolu s našimi všemi zámeckými pány
očekávalapřijíždějícíhojenerála přivítal. Celý ten regiment jakož
i všecky jiné vparádě s vytaženou zbraní do Poděbrad přichá—
zely, tak jako skrz Prahu.

[120] 17. luni druhý husarský regiment, Wolfrath, též se
svým jenerálem do Poděbrad přišel. _

Více při tom pruském vojsku toto jest k pozorování:
1.3 jeneráíové a 2 vůdcové od těch pěti regimentů

všichni zde v Cechách v onu 4) sedmiletou vojnu byli, ale ja
kožto lidé mladí, a protož taky na ono bojiště ke Křečhoři,
kde léta 1757 dne 18. ]uni císařští nad Prušany zvítězili, se
ptali a tam na podívání vézti se dali.

2. Mnoho jiných menších oficírů i sprostých vojáků od
té sedmileté vojny, jenž zde byli, se nacházelo. Husarský re
giment Kóhler u jedné švadrony, jenž v Kostelní Lhotě ležela,

ještěló husarů takových měl, — tak mně jeden vachtmistrpravr .
3. leden voják, kterýž při obležení Prahy roku 1757 se

zde oženil, i s tou manželkou svou, ze vsi Michle rozenou,
sem maršíroval, která ráda svou vlast ještě spatřiti a po 35ti
letech na přátele doptati se chtěla. alevChlumci roznemohši5)
se, než ta compagnie do Libice došla, ona na cestě [121]
umřela a tu v Libici od p. faráře [Bernarda] Vorlíčka zře
telně pohřbena byla, 6) na jejímžto pohřbu jak Prušanů, tak
zdejších lidu množství bylo.

4. Všichni ti lidé velmi vlídně a uctivě ke každému se
chovaíií) a pravé přátelství na sobě ukazovali, ač někdy naši
— ovšem — nepřátelé byli. „

5. Dosti mnoho mezi nimi bylo našich rozených Cechů
a ještě více Poláků, tak že v každém domě s nimi mohli se
lidé smluviti, lépe než když časem naše vojsko maršíruje. Z sa
mého našeho poděbradského panství bylo mezi nimi tu i tam
(co se vyzvědělo) 6 osob, a sice l z Chotouně, 1 z Kostelní
Lhoty, 1 z Píst, ] ze Zvěřínka, 1 z Čiňovse, ] z Opočnice;

1) Omyl. Viz poznámku předcházející. -—2) R: 2mi . . . Kyrisarskyho.
— 3) Polní podmaršáíek1hrabě Mořic Kavanagh byl r. 1786-1801 majiteíem
kyrysnického pluku čis. 12.(nyní je to hornorakousko-solnohradskýdragoun
ský pluk čís. 4. císaře Ferdinanda). Pluk ten sídlil v době míru r. 1791—1793
v Brandýse,: pak odtáhl na“b0jiště do Nizozemska. Vojáci jeho měli
tehdy kabáty a kalhoty bílé, výložky tmavozelenegknohíky bílé. —4) R:
Prusskym . .'_".Onnu . . . Onno . . . swjtiezyly . . . wezsti. — 5) R: rozne
mohwssi . . . mnozstwi. — 6) Byla to Veronika, manželka Pavla Schwalbe,
seržanta pruského pluku Borchova (v kompanii Mollersteinově), katolička,
54l_etá. jež zemřela 14. června 1792 a dne 15. byla pochována. (Z matrik
libícké sdělil vld. pan farář josef Pátek) — ") Viz str. 61., pozn. 1 .
R: whlydnie.
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z panství černokosteíeckého 8 osob, 1 z Bylan, 1) l z Chrášťan,
] z Vrbčan atd.

6. Tu, kde kostely [j]sou, jako v Poděbradech, v Libici a
Kostelní Lhotě, jak přišli, hned mnozí do kostelů šli, tam hor
livě se modlili a skrz celý [122] den je navštěvovali—to taky
i oficíři a kaprálové činili ; každý pak znich vejda do kostela
nejprve před velký oltář klekl a pomodliv se, teprv do stolic
odešel; kde pak na zavřený již kostel trefili, takový sobě, jak
přišli, otevříti'i) dali.

7. Při prvním regimentu Hertzbergit) 4 odběhlcí, jenž chy
ceni byli, tu v Poděbradech skrz 250 mužů po desetkrát cho
divše šlehání byli; z těch jeden byl z Chlumce nad Cidlinou
rozený. ltem jeden husar od regimentu Kóhler na noclehu
v Vrbové Lhotě vzal slepici; takovou vNehvizdech pařiv,4) se
prozradil, protož musil ji tak opařenou zas do Vrbové Lhoty
poslali, poslovi 30 kr. zaplatiti a na návsi v Nehvizdech 35
ran držeti. Item jeden husar v Sadské 6) v spolku s jinými
jedoucí pro své i jiných snad vyražení tak mňoukal jako jiný
kocour; uslyšev to rytmistr, vyrazil z cesty a dočkav ho, řekl
německy: „Nedivil bych se, kdybyste byl chlapec.“ Když pak
ze Sadské vycházeli, zas jiný husar houknul na 2 voly, které
malý chlapec z pastvy veda na nich seděl, kteří ač stím
chlapcem skočili, ale neshodili. Ti oba [123] husaři, jak šva
drona ze Sadské vyjela, musili se svých koní slézti,“) na zem
lehnouti a po 12 ranách holí vydržeti. Iíem ve vsi Semiclch
jeden trompetr, trubač, (NB. každá švadrona 3 trompetry měla)
již po třetí, co skrz Čechy maršlrujl, se opil a proto k 60 ra
nám odsouzen, ale tamnlho majora sousedka Bělíková 7) jakožto
svého pana hosta tak snažně prosila, že on na její prosbu 40
ran mu odpustil a 20 toliko vybíti nechal; musil pak ten
trompeter té hospodynis) poděkovati a jí kleče obě ruce pollbiti.

8. Okolo Poděbradvtěchto vesnicích každý hluk nocoval
mimo ty, 9) jenž v městě kvartýrovali: v Pátku, Odřepsích,
v Libici, Choťánkách, Kluku, Polabci, Chváloviclch, Hořátvi,
v Přední, Pískové, v Vrbové a Kostelní Lhotě. [124] Že pak
do mnoha vesnic nechtěli je jenerálové rozkládati, protožvtak
málo vesnicích i do baráků a malých chalup se kladli. Aby
pak takoví nuzní lidé, jenž polí nemají, měli jim na stůl co
dáti, z obz[v]láštní prozřetelnosti jemnostpána 10) vrchního a p.
sirotčího všecky jiné vesnice mouku a vaření sbíravše do
zámku odvedly bez očekávané odplaty, kterýžto obrok zase
p sirotčí takovým baráčníkům rozdával, aby svého nic dáti
nemusili. Maso pak sobě Prušané platili a za tu ostatní po

1) R: ossob . . . Bilan. — 2) R: odewržiti. — “) R: Hercbergk. —
4) R: paržiwssi. — 5) )? (i dále): Sadsky. — 6)Iř': mniaukal nescho
dily. . . ze swých . . . ssesti. ——7)R: Rannám . . . bielykowá.— |') R: hospo
dini. — D)R: íéch . .. Quartirowaly . . . Piskowý . . . Wrbowý. — |") R: G.
Pana . . . zblrawsse.
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travu, poněvadž nic nedávali, tak velmi vlldně ') a uctivě dě
kovah.

9. jak oficlři, tak sprostl ve vesnicích i na cestách, kde
jakého žebráka uzřeli, velmi chutně na penězích i v chlebě
almužny dávali a pravili: „Modl[i] se Bohu za nás!“

Na zavlrku připadl mně na mysl ktomu se šikujlcl tento
letopočet: 2) Perske Wogsko na FranCose skrz CžeChl ssLo

ze SLezska skrz 1PrahV a PLzeň k ChebV Mělee CžerWnatohoto rokV — 79.2

[125] Téhož měsíce juni aneb června ve vsi Chotouni
onynoi') sjednocené statky po někdy Antonínovi Dubeneckěm,
(které kdy a zač jistému panu Vojtěchovi Pulpánovi prodané,
od něho pak bratru svému, panujanovi Pulpánovi, nyní chru
dimského kraje krajskému hejtmanu, poručené a darované),4)
teď pak od téhož pana hejtmana jistému p. []iřlmul Novo—
veskémuň) mlynáři čelakovskému, za 27 tisíc prodané jsou.
Kterýžto p. Novoveský dne 2. juli po učiněné smlouvě a za
placení do Chotouně přijeda, v to hospodářství se uvázal, ale
mlýns ) v elakoviclch prodal p. [105er] ]anovskěmu, mlynáři
poříčanskěmu. ")

V posledních dnech Juni překrásně zrostlě hrachy a vikve tak spa
nile kvetly, až bylo milo patřiti, ale nedlouho to trvalo; nebo od dne
28. Juni začaly se prudké časy a parna, od čehož ty tak zrostlě a pře
husté hrachy se zapařily. z čehož zlíhly se v nich housenky a velmi je
zhubily, a jen z prvního květu lusky zrostly, z kterých však žádný čer
vivý nebyl. Ostatní květ všecken posechl a hrachy uvadly a zbělely, že
před časem klizené býti musily. Polovic zrna zkázu vzalo.

[126) Ku konci Juni a na začátku Juli obilí se platilo: Pšenice
3 zl. 30 kr., žito ] zl. 54 kr., taky 2 zl., ječmen 1 zl. 45 kr., taky 1 zl.
36 a 39 kr., oves l zl., proso 3 zl; hrách nebyl k dostání.

S začátkem dnů červencových začaly se velmi prudké a pamě
časy, tak že obilí, zvláště žita a ječmeny, v málokolikas dnech zbělely,
uschly a na srp i kosu volaly, ale ne hned se dočkaly; nebo ač dne
9. ]uli začaly se veřejně žně, ale málo lidu na práci šlo. Příčina jest,
že vrchnosti majíce své rybníky zasetě a robotu menší než bývala,

1)R': Whlydnie.. .uzdržely. — 2)I?: Letho Počet. — 3)R: Onino.
Dubeneckym. — 4)Ve větě, kterou' jsem dal do závorek, zapomněl Vavák zá
větítohoto smyslu Viz Pam. 11.2 ,str. 74. —-5)Křestní jméno (v R: místo pro
ně vynecháno) doplněno dle Bernaua („Plaňany s okolím“, str. 83., kde se
však datum prodeje klade až na 25. února 1793) a dle( 'ediného) zápisu ve
skramnické matrice křestní. I?: Nowowesskýmu. želákowskemu. —
_5)R: Mlegn. .janowslcymu.. .Poržičanskymu. — )Křestní jméno (R má
jen: N.)doplněno dle křestní matriky poříčanskě, kde při křtu v červenci
1791zapsán za kmotra ]osef janovský, mlynářpoříčanský; v roce pak 1792.
dne 6. listopadu narodilo se dítko Václavu Pilarzovi, mlynáři poříčan
skému. (Sdělil vld. p. farář Gustav Láska.) Dle lask. zpráv páně Helli
chových josef Janovský [týž?] dříve mlynář v Koceradech, koupil mlýn
v Celakovicích o 8 složeních. Bratr jeho František byl mlynářem v Po
děbradech a zemřel r. 1809. (H.)



Korunovace Leopolda 11.u sv. Víta.
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mnoho lidu spotřebují a do kraje na žeň jíti jim nedají.') Protož nouze
o žence nemalá byla, že ztoho nedostatku, kdo jaké dostati mohl, po 6
i po 7 krejcařich od ] záhona platil.

O žněch letošních toto se může říci,
že byly hojné na ječmen a pšenici;
vikve & hrachy slámy dosti daly,
ale pro uschlost květu mnoho nesypaly.
Žita byla než vloni řídčejší,
ale v změ na sýpku2) hojnější.
Prosa, lny a konopě ač mrazové zhubili,
ale přec s slušným ziskem s námi se podělily.
Buď Pán Bůh ze všeho na věky pochválen!

[l27) Ačkoliv svatá Marketa načala role zase'á
a časy takové dala, že hned za srpem vázala,
ale Maří Magdalena ještě místy žence nemá,
protož křičí, sem tam chodí, že se v žitách škoda plodí.
Jakub praví též, co ona, že mají být žita doma,
Marta “) pak pro svou kuchyni praví: Pšenici uklid' mi!
Vavřinec ') chce mít zoráno, co má být k jaru hodláno,
Zuzana-") o len, kon0pě křičí: Trhej, je to pro těl
Helena “) praví s Bernardemz7) Ať i prosa doma najdem!
Eliáš, 3) když ječmen sklízel, na parna jest se ohlížel.
Daníel,9) když mu vytopil, večír ho deštíčkem skropil. (a)
Všecko, co nám léto dalo, najednou parnem uplálo,
křičí: Žni, važ, trhei, sekej a dlouho s klidbou'oj nečekej!
Ale těžko jest kliditi, když není kde lidí vzíti.

Od dne 8. až do 21. Juli veliká byla parna, že najednou vše na
sklizuňk volalo. 21. téhož“) u večer uprostřed převelikého a mnoho
násobného blýskání a prostředního 12)hřmění přišel déšt' u večer, od ně
hož země takměř zapálené drobet ochladly.

Okolo svátku sv. _Iakuba pšenice i ovsy již zralé a protož žaté,
sekané a klizeně byly.

V ten čas ženci co mládenci vzácní '“) byli jako jiní
milí hosti, neboť dosti měli práce, neb na krátce
všecko zrálo, parnem plálo, čemu léto zrůsti dalo.

[128] Mezitím náš nejmilostivější král Franěk neb Fran
tišek toho jména 1. (dle císařství toho jména ll.), syn svaté
paměti Leopolda II., korunován byl v Uhřlch na království
uherské v městě Budíně — po starodávnu, nebo tam před
lety korunováni králů uherských bývalo, a ne v Prešpurku, —
dne 6. Juni neb června, ve středu před slavností Božího těla,

(a) Dne 21. juli u večer pršelo.

)R: wzlásstie .nedadj.————“):RŽitta bylyl.. .Segoku... Zýskem.
—*;)29. července. —4) to. srpna R: Zworáno. —5)l ]. srpna. —l*)18. srpna.20. srpna. — 3) 20. července. —-9) 21. červenCe. — lo) R: Leth.o
Klytbau. — 11)R: welyke byly. ..21 dito. — 12)R: prostržednim. [Či má
býti čteno: prostřed ním?] — |“) R: wzactni. .tLe ho.
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a 10. téhož, v neděli, Maria Teresia, královna. 1) Natov městě
Frankfurtu nad Mohanem 2*)od všech říšských volenců na cí
sařství zvolen šťastně dne 5.') června. Místo volence krále čes
kého zastal kníže Antonín Esterházyň) jeden z nejpřednějších
stavů uherských, dle čehož pěkná čest pro Uhry a pěkná
sjednocenost Uhrů s Čechami. Dej Pán Bůh dále! Dne 11.
července do Frankfurtu přijel a dne 14 července slavně na
císařství korunován byl, kdežto dle zlaté bulle Karla IV., Otce
vlasti naší, všichni volenci a říšštíi') stavové své ouřady s nej
větším zřetelem vykonávali.“) Kdo chceš věděti, jak, čti o tom
historii o korunování císaře 7) Karla V., máš ji v „Politii hi
storické“, od Veleslavína r. 1584 vytištěné. 8)

Po korunováni dne 18. červe[n]ce císař z Frankfurtu do
Čech jel skrz Rezno, Line a na České Budějovice, kdež byv 9)
přes noc, odtud dne 30. července přijel do zámku starožitného
Konopiště, nyní hrab[ěcl] famili[i] z Vrtby patřícího,10) na noc
a odtud dne [129] 31. téhož 11)Vyšehradskou branou do Prahy
přijel. Aě pak žádný slavný vjezd nekonal, ale přece p. p. Pra
žané a vojsko slavně ho vítalim) Před zámkem přivítal ho
nejvyšší purkrabě ls) v zástupu pp. stavů českých v českém
jazyku a on německy odpověděl. Nato před hlavním kostelem
vzástupu biskupů & prelátů českých a moravských a celé ka
pitoly přivítán byl od nejstaršího pantáty našeho, arcibiskupa
pražského, v latině, jemuž zas v latině císař odpověděl, a [když]
uveden byl “) do 'chrámu, bylo zpíváno „Te Deum lauda
mus“.

Dne 9. srpna. ve čtvrtek'5) mezi 10. a 11. nedělí po sv.
Duchu, císař František v Praze v kostele hlavním sv. Víta na
království české slavně korunován byl od Antoně Petra, arci
biskupa pražského, týmž řádem jako vloni slavné paměti otec
jeho, Leopold II.“) Tuť oslavené jsou šediny našeho nejvyš
šího a spolu nejstaršího kněze, arcibiskupa pražského, žev po
sledních dnech života svého, prve než rok odběhl, dva císaře,
otce a syna, a dvě císařovny na království české 17) ve zdraví
a slavně korunoval, což v echách ještě nikdy se nepřihodilo.

[130] Dne 11. srpna slavné korunováni císařovny Marie
Terezie, kteráž jest siciliánského krále, jenž vloni v Žlebích
byl, 18) dcera, vykonalo se.“) V týž den i já v Praze a na zámku

') Kramer. Nov., 1792, str. 202., 210. a 218. R: Theresia. — ') R: Frank—
furthu nad Ma'nem. — 3) R: 10. -—') Kram. Nov., 1792, str. 100. R: Ester
hási. — ") R: žjsssti [říšsti]. — 5) Kram. Nov., 1792, str. 251. — ") R: C. —
8) R: Policigi. — 9) R: bywssi . . . Konopjsstie. — 10)Tehdy měl Kono
piště Frant. josef hrabě z Vrtby, po němž r. 1830 zdědil je rod Lobko—
vický a posléze koupil je arcivévoda František Ferdinand z Este, jenž
je nádherně upravil. — „) R: adtud...31. do. -— |') Popis v Kram.
Nov., 1792,str. 259. a další. — ") jindřich hrabě Rottenhan. R: Neywizssi
Purgkrabie . . . Capitoly. ——“) R: Prazskeho . . . a uveden gsa. -—15)R:
Czwrtck . . . Prazskeho. — 16) Kram. Nov., 1792, str. 270. — ") R: Cžech
ske. — '“) Pam. ll. 2., str. 161. —-—'-“) „Pořádně vypsání slavného koruno—
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byv,1) po korunováni jdoucího císaře z kostela v koruně císař
ské a císařovnu v naší koruně české jsem viděl. Ačkoliv loň
ského roku tolikéž při korunováni císařovny Marie Ludoviky
byl n]sem a císaře v domácí koruně, totiž v obroučce, jíti [jlsem
vidět, ale naši korunu na hlavě císařovny viděti štěstí [jlsem
neměl.

Pamětní peníze téhož korunováni stříbrné a jako malý
sedmík veliké vyhazovaly se s tímto vyobrazením a nápisem“):
První strana má českou korunu a pod ní nápis: „Imp. Caes.
Franciscus H. P. F. Aug. Hungar. Bohem. Rex, Archid. Austr.,
Coronatus Pragae IX. Aug. MDCCXCIL“ Druhá strana má lva
českého korunovaného, jenž drží v pravé přední noze uherský
dvojatý kříž, v levé pak erb země rakouské a pod ním nápis:
„Lege et iide.““)

[131] Vtýž de'n ll.srpna, jenž byla sobota, veliké množ
ství pozvaného sedlského a ještě více na divadlo jdouclho a
jedoucího lidu z celé země sešlo se do Prahy. Což poněvadž
se obzvláště nás sedláků týče a já všecko zřetedlně viděl [j]sen1,
za dluh sobě pokládám něco obšírněji otom vypraviti a svou
při tom nenadálou štastnost mezi to vmísítí. Mé milé děti, když
já budu v hrobě, potěšíte se tím *) v všelijaké době.

Ožínky v Ovenči.

Naši upřímní vysoce slavní p.p. stavové čeští, když
o slavné korunování nového krále, Františka I., rokovali, na
místě těch loňského roku převelikých nákladů, na osvěcování
domů a jiných divadel naložených, něco znamenitéjšlho a ještě
nikdy nebývalého vymyslili a v skutek uvedli. Praví se, že
nejvyšší purkrabí pražský,—")hrabě ]indřich František z Rotten
hanu,“) první původ toho byl?) Ustanovili oni při tomto slav
ném korunování jistou slavnost pro samotný sedlský lid, kte

vání Jeji Milosti císařovny, jakožto královny české, Marie Terezie . . .“
v Kramer. Nov., 1792, (od str. 271.) v čís. BB.—35.

1)R: bywssi : . . Lonskeho [i dálekI 2) Kramer. Nov., 1792,str. 270.— a) T. j. „Zákonem a větou.“ (Kram. ov.. 1792, str. 270.) — 4) R: 80—
botha mnozstwi obzlásstnie .. .nieto . . . stim. — s) R: djwadel . . .
Níetco . . . neywizssi Purgkrabj Prazský. — 6) R omylem: Karel Ján
z Rottenhánu. — 7) O vzniku, vytvoření a celém průběhu slavnosti vy
dali (así pořadatelé sami) obšírnější zprávu: „Beschreibung des Aerndte
und Rosenfestes, welches in Gegenwart [. l. M. M. Franz íí. und Maríen
Teresiens, Kónígs und Kóniginn von Bóhmen, durch die Landesstánde
veranstaltet von dem in Parke Bubenetsch bei Prag versammelten
bóhmíschen Landvolke den 12ten August 1792 gefeyert worden. — Prag,
bei Johann Gottfried Calve.“ Slavnost byla původně myšlena v menším
rozsahu, jen z míst a statků purkrabímu podřízených a jen pro bližší okolí
pražské, čeští stavové pak rozšířili účast na ní na celé království. Pod
kladem slavnosti byla vlastně pocta orby ve starověku; na „voze úrody“
stály allegorické postavy „plavovlasé bohyně Ceres, dobročinné vynález
kyně orby, a po jejím boku jejiho pomocníka a miláčka Triptolema, obé
zobrazené podle starověkých představ.“ (Str. 13.) jména všech činitelů
jsou v uvedeném spisku. Viz i doplňky k této knize „Paměti“.
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rýž ze všech krajů země české pozvali a pro volnější jak svůj
a toho lidu, i jiných diváků vzhled a setrvání místo Oveneč
neb Bubeneč, 1/, míle od Prahy vzdálené,1) k tomu obrali, kamž
dne 12. srpna, jenž byla neděle, jak slavný c[ís]. král. dvůr
a všickni p.p. stavové, též cizích dvorů legáti, též všecken
ten sedlský lid a mnoho tisíc diváků sešlo se, a to odpoledne.

[132] l. Na 14 dní před tím po vší zemí poručení přišlo,
aby jeden každý kraj 10 mladých sedláků “spolu s jejich man—
želkami, a mezi nimi 1 pár “) prohlášených, do stavu manžel
ského v nově vstupujících osob, ke dni 12. srpna do Prahy
poslal a takovým lidem aby se i vozová příležitost dala, by
pěšky jíti nemusili, a každý aby v tom kroji a šatech čistých
přišel, v nichžto doma dle způsobu toho místa se chodí. Dle
čehož páni krajští hejtmané ve svých krajích z větších panství
takovéi') lidi nařídili, z každého panství 1 pár aneb z velkého
panství 2 i 3 páry. Naše panství dostalo poručení, aby poslalo
5 párů, ale nejvyšší pan administrátor a guberniální rada
Erben dal vědět panu vrchnímu, aby poslal třebas 10 párů, &
protož byli nařízení tito:*)

Mladí manželé: 1. Václav Brtek, rozený z naší vsi Milčic,
se svou manželkou [Kateřinou] nyní ve vsi Bajerveku ostá
vajícíf) 2. Jan Brzák [a Anna] 2 Bobnic,“) 3. Jan Urbánek
[a Kateřina] z Chleb,7) 4. josef Kvíz [a Alžběta] z Hořátvef)

') R: wzdálený. . . od Poledne. — 7) R: Paar ji dálel . . . Ossob . . .
Piesský. — *) R:takowý...Goubernialni RaJda. — *) R: Dle tiště
ného popisu (viz str. 68., pozn. 7.) bylo pozváno celkem na 5000 účastníků
(„Tanzgáste“), většinou ovšem z bližšího okolí (2 rakovnického kraje
na 2800 osob) ato zase především z míst pod-ízených nejv. purkra
bímu (nyni zemskému výboru) a z panství komorních. Výslovně po
zvaných — podle různosti kroje — vykazuje tištěný popis jména asi
76 párů z 15 krajů (mimo rakovnický), mezi nimiž je z komorního
panství poděbradského jmenováno 5 párů manželských a jedni snou
benci (u nichž jsem dále v seznamu Vavákově připojil ženská jména) a
sám (snad vdovec)_lan Mikšovský. (Viz str. 70., pozn. 6). Ostatní, jež Vavák
uvádí, \i on sám) jsou asi ti, již byli přidáni podle vůle gubern. rady

Erbena. Ze vzdáaených krajů byl jen jeden, dva páry. Nevěst byloz každého kraje 1, tedy 16, a z rahy 6; jména jejich jsou též ve zmí
něném popisu tištěném. V čele všech kráčela jakožto „Rosenmádchen“
(„dévče s růžovým věncem“) sličná Kateřina, dcera Jana Kučery, sedláka
v Ruzíní (na panství purkrabském u Prahy). jako nevěsta z kraje bydžov
ského uvádí se Alžběta Poličková (Politschkai ze vsi Bukvice na panství
jičínoveském. „ 5)(Křestní jména ženská doplňuji dle tištěného seznamu.
Viz pozn. předcházejícín Václav Brtek s manželkou Kateřinou měli v Ba
jerveku chalupu čís. 5. s rolemi ode dvora veíimského, 34 měr a 17 mázlů.
R. 1819 ujal vše Matěj Němeček za 1030 zl. H.) — “) Nejspíše syn |i
řiho Brzáka, jenž měl barák č. 36. (nové čis. 42.) s poli z bývalého
panského dvora ve výměře 9 měr a 2 mazíů. R. 1787 zemřel, zanechav
po sobě vdovu Lidmilu a děti Václava, Jana a Kateřinu. H) —- ') Syn
po Jakubovi Urbánkovi. R. l792 ujal grunt čís. 11., od něhož bylo od
děleno 45 měr rolí k čís. 3. pro otčima Berana. (H.) — “; Otec jeho
Matěj, sedlák v čís. 6., pocházející z Chvalovic, oddělil pro něho r. 1791
15 jiter rolí k čis. 2. n. Josef zemřel r. 1821 a po něm dědil syn jeho,
rovněž Josef. (H.)
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5. Jan Šlechta [a Barbora] zPřední Lhoty, 1) 6. Václav Javůrek
z Budiměřic,='-) [každý] 3) se svou manželkou.

Mládenci: 1. Josef Urbánek s pannou [Alžbětou], svou
milou, z Vrbové Lhoty, 4) 2. Josef Vavák, 3. Václav Vavák, moji
synovéf) z Milčic.

Rychtářově: 1. Václav Mikšovský ze vsi Hořátve,6) 2.
Franěk J. Vavák z Milčic se svým praemiumf) 3. Josef Je
řábek z Čiňovsi se svým praemiumř)

[133] Ktěmto ještě v Praze přibyl Matěj KarbusickýzVe
liměg) a Václav Hotovec z Mílčic,10) a tak nás všech bylo 13
párů z poděbradského panství.

11.Tato slavnostu) dostala od p.p. stavů jméno sedlské
ožínky aneb, jak porušeně říkají, obžinky, tak jak u sedláků
po žněch ta radůstka od Starodávná bývá, když po sklízení
všeho obilí sedlák sám sobě, dětem, čeládce a dělníkům po
vděčný koláč, masitým) pokrm a trunk piva užíti dá.

111.'Držána byla v Bubenči — za starodávna Oveneč
sloulo to místo; já mám za to, že od ovec to jméno dostalo,
neb když králové čeští dvorem v Praze bývali, snad se tu po
těch stráních a ourodných dolinách stáda ovcí a jiných do

1) Syn Jiřího Slechty, sedláka z čís. 28. st., který měl u gruntu
45 strychů rolí. (H.) —- 2) Syn Františka Javůrka, držitele statku čís. 6.
Týž jsa věkem sešlý, rozdělil statek mezi dva syny, starý statek čís. 6.
ujal Václav, nový, oddělený k čís. 5., syn Antonín. (H.) ——3) Vloženo
sem pro vhodnější tiskovou úpravu. ——* Syn Jiřího Urbánka, se
dícího na dědične rychtě, k níž bylo 103 korců roli. Jeden z nejstarších
rodů ve vsi, jehož potomci dosud trvají v několika větvích. (H.) —
6) Dle skramnickě matriky narodil se Josef 16. března 1765 a Václav
27. září 1771. (Sdělil vld. p. farář J. Lev.) — 6) Václav Mikšovský měl
statek čís. 23. st. 3 52 strychy a 2 věrt. rolí a 7'/, str. luk, z nichž klidil
7 vozů sena a otavy. Dané 2 usedlostí platil 32 21.57 kr. Současně s ním
hospodařili bratři a imenovci v Hořátvi: sedlák František na čís. 21.
a chalupníci Ian na čís. 16. a 9. a baráčníci Jan na čís. 17. a Václav na
čís. 22.; baráčníci měli grunt vystavěný na čís. 23. rychtáře Václava. (H.)
Tištěný seznam jmenuje mezi účastníky Jana Mikšovského (bez dalšího
označení), spíše však má pravdu Vavák, jenž jej (Václava) uvádí mezi
rychtáří a enž ho jistě znal osobně. — 7) T. j. 5 medalií od císaře
Josefa II. ( am. 11.2., str. 93) Tištěný popis dí, že císaři „byli předvedení
někteří rychtářl a sedláci, kteří obdrželi od vlády medalie za výtečné

zásluhš jakožto hospodáři a státní občané“. — 8) Pam. il. 2., str. 4. —9) Mat j Karbusický měl ve Velimi grunt kontribučenský čís. 32. nové
(st. č. 53.), oddělený od čís. 22. st. s pozemky 18 jiter 533 sáhů, pak
louku „Podborskou“. Zemřel r. 1815. Syn jeho Matěj s manželkou Ludmilou
ujal r. 1800 grunt ve Velimi čís. 83. nové (st. č. 1.) za 700 zl. R. 1812
koupil od záduší piňovskěho pole „v Kobylnicich“ 10 měr 13 mázlů za
1200 zl., prodal je však r. 1815Matěji Nollovi z Bajerverku. R. 1825 zemřel a
živnost ujal za 304 zl. syn jeho Matěj s manželkou Annou. Na živnosti
tě hospodaří dosud týž rod. (H.) — "))Zet Vavákův. (Pam. il. 1., str. 94.) —
„) Viz v Kramer. Nov. ,1792,na str. 277.—280.: „Venkovská slavnost, kteráž
dne 12. toho k uctění našich nejmilostivějších a nejvyšších Vrchností
blízko Prahy za Pruskou branou vaenči, aneb jak jináče říkají, v Bu
benči držána byla.“ — 12)R: Massytý . .. ija.
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bytků ku královské kuchyni náležitých pásávala. 1) Tam když
jsme se v týž den 12. srpna odpoledne ve 2. hodině začali
shromažd'ovati, já nezanedbal to místo dobře spatřovati asobě
do mysli vtiskovati a protož řeknu o něm tohle:

Místo to leží nad vsí Bubenčí _proti vodě k východní
straně, blíž řeky Vltavy. jest rybník od starodávna do čtyř
úhlův2) učiněný, vysoce z kamena hrázemi vyzděný vůkol, na
kterýchžto hrázích třemi řady sázené již tlusté a staré lipové
stromy stojí, nemálo veselosti tomu místu přidávajlce. Hráze
jsou obzvláště široké, na jedné z nich k straně polední pod
vysokou strání stojí jakési stavení, [134] od dávna pro my
slivce prý bývalo; nyní k němu bylo něco délky přistaveno
a veselý sál ztoho učiněn, po stropě kunstovné malování, však
ale samé světské, mezi nimiž jedna tabule naproti dveřím 3)
tak jest vyobrazena, že tam řád církevní a duchovenstvo místa
ani hlasu nemá. Kralomoc tam sám toliko vládne, všecky staré
řády a ustanovení ruší a dává novotníkům svobodu. Mohl
bych to zde vypsat, ale poněvadž4) bych rád byl, aby to ani
tam nebylo, nechť to taky zde není. Zatím nechť světské zmoc
něné rozumy činí, co chtí, Nejvyšší Mocnář přece nimi vládne.
Mimo malování ještě tu byly spaliry 5) (okrasy) z damašku čer
veného, veliká, drahá 6) zrcadla, od stropu visuté křišťálové
svícny mnoho svěc nesoucí. Při zadním konci toho sálu vně,
t. j. venku pod oblohou bylo uděláno povýšené sezení pro
krále, královnu a přednější ministry a legáty, nad tím opět
výše jiné lešení slavicemi a pulpity vždy výš a výš pro hudce
(muzikanty) učiněno bylo. Při druhém konci téhož sálu bylo
uděláno přístřeší zprken, asi 20 sáhů dlouhé, od půl otevřené,
kdež potom p.p. oficíři, jenž _z celé země s lidmi poddanými
sem přiieli, měli svou svačinu, pečité zvěřiny, ptactva, cukrových
konfektů a dobrého vína dost.

Dále na 4 rozích 1) té rybníkové hráze stály 4 brány
triumfální velmi vysoké, zelenými ratolestmi obložené a lampami
takřku osypané; na každé [135] z nich byl v nejvyšším místě
na dosti velké tabuli vymalován lev český, na dvou pak. jenž
blíže sálu stály, a sice na pravé straně bylo lampami velikými
literami vyšlechtěno: „Vivat Franciscus II.“, na levé bráně (jenž
na levé straně stála) tím způsobem vypraveno bylo: „Vivat
Maria Theresia“, a tato brána, když ji u večer rozsvěcovali, 3)
skrz neopatrnost jednoho rozsvěcovače uvrchu zňavši se vše
cka shořela.

') R: Pásáwaly . . . schromáždiowati. — 2) R: Whltawy . Cztýr
uhluw . . . wyzdienny. — a)1r?:0bzlasstnie . . . Gakessy . . . preg . . . nietco
dylky . . . Saal . . . na Proti dwéržum . .. hlassu. — 4) R: poniewádcz . . .
Neywižssi. — 5) T. j. čalouny. „Tento sál nejkrásněji zrcadly, rozličným
mistrn'mdílem . . . ozdoben a červené růžové barvy a zelené špalirován
byl.“ ram. Nov., 1792, str. 278.) — “) R: Okrásy . . . Welyke drahe. —
7) R: Rohách . . . na dwauch. —5) R: rozwiecowaly . . . Rozwiečowacže.
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Při třetí bráně na třetím rohu rybníka bylo uděláno jako
nějaké klenutl též z prken a chvojí, od půl též otevřené, že
každý vše viděti mohl, kdež byly takměř všecky věcí od šat
stva, ') nádob a všech potřeb lidských složené, postavené, za
věšené, přišpendlené, že právě v žádném kupeckém krámě to
se nikdy nespatří. Každá ta věc mělaksobě připojené numero
neb počet, dle kterých zase tištěné malé ceduličky dávaly se
lidem vytahovati. Každý, kdo se tam dotlačil, dosxal do ruky
tři ceduličky 4hranné, z nichž 2 vždy byly prázdné, mající
nápis „Nihil“, t. j. nic, a jedna z nich nesla počet z těch tu
představených věcí; každý, kdo jakou trefu měl. vpondělí ráno
před 8. hodinou přijda tam, všecko dostal. Mimo věci rukou
lidskou dělané “) byla tam též kobyla, kráva, koza, ovce atd.
jiné, co tu bylo, není mně to možné vyjmenovati, byly drahé
i laciné věci. [136] Zdá mi se, a) že neselhu, když řeknu, že ten
krám stál více než za 3000 zl.

Od té třetí brány až k bráně čtvrté byly na též hrázi,
a sice naproti témuž svrchu vypravenému sálu, přes rybník
hledě, tabule a lavice z prken učiněné, pořád v jednom řadě,
v počtu 243) každá tabule 10 loket dlouhá, za tabulemi veskrz
v té délce od brány k bráně bylo z prken povýšené na ]
sáh bednění aneb jako zeď, na tom bylo vše vymalováno, co
se tu lidem dáti mělo. V noci za tím malováním stály lampy
hořaté, tak že všecko i v noci z daleka viděti bylo. Skrz to
bednění aneb prkennou zeď měli kuchaři a nalevačové svá
průchodiště5) na druhou stranu pod hráz, kdež jak pečená
masa, chléb, pivo, víno, kořalku atd. složeno a pro sedský lid
přichystáno měli. Ta délka “) a hráz, na niž ty tabule stály,
byla dlouhá více než 150 sáhů. Kvydávání a předkládánlpo
krmů byli z Prahy nařízení a od panstva daní kuchaři, kuchtíci,
též pekaři. Maso a zvěřiny, též ptactvo a drůbež 7) od 7. srpna
celých 5 dní v hlavních kuchyních v Praze se peklo a sem
dnes na vozích vozilo. Mnozí řezníci veliké peníze za upečené
vepřové a skopové pečeně dostali, a [i]sem zpraven od jednoho,
jenž tam lifroval 800 šunek, jiný zas 9000 liber skopového
masa; to jen od dvou, t*) co pak jiníl9) K nalévání byli řízeni

1)R: Nejake . . . ssactwa. — ") R: wzdy. . . dielaných.— 8)R: zdá-nis.
(Seznam výher a výherců je v tištěném popise.) — 4) 2l ...wezskrz...
dýlce.—5) R: Nalegwacžowe swe Průchodissuata . . . — “) R: Pecžene
Massa... dylka. — ") R. drůberž. -—B) I?: spraven... odwauch. —
9) Pro venkovské hosti bylo připraveno, jak udává Rulík: „Hovězí
pácovane pečeně 883 liber, naloženého 1235 liber, vepř. kejt 250 liber,
skopových 2332 liber, šuněk 900 liber, uzen. klobás 509 liber, koláčů a
buchet 8000 kusů, žemliček 6412 kusů, chleba 100 bochníků, kmínových
bochníčků 2076, piva 200 sudů, Také pro vznešeněiší hosti bylo tu
množství pečitého, tort a paštét; vím rozličného 3076 flaší, limonády
650, punče 300, a jiného nápoje 200 mám.“ (]an Rulík: „Kalendář Hy
storycký“, dil I., str. 184) „Než jakýf se tu počet lidu sešel, nebylo
ovšem možné jednomukaždému zadosti učiniti, nebo kdo 'medle toho
bude žádati, aby z padesáte tisíců lidu, z kteréhož počtu jistě málo
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pražští 1) sládci se svou chasou. [137] Na 4. bráně krom lva
a lamp jiného nic nebylo.

Uprostřed 'téhož rybníka jest ostrov osmihranně 2) obe
zděný rovněž tak jako okolní hráze, na témž pak ostrově jest
veselka neb lusthaus těž osmihranný, jako nějaká kapla vy
soký, čtvery vysoké klenuté oblouky jako brány mající vždy
cky otevřené, na svrchu do kuple nebo chocholky sklenutý,
nad čím střecha šindelná do jedné báně svedená se Spatřuje.
Ten lusthaus byl zevnitř jak po zdích od země, tak i s celou
střechou lampami obestřen, tak že jako v jednom ohni stál.

Po vyzděné hrázi okolo ostrova i také po hrázi okolo
celého rybníka při samém kraji z té strany rybníka byly sta
vené D3) sloupky na 1 sáh vysoké a l sáh od sebe, řeza
nými latěmi spojené dole a nahoře, každý z nich byl chvojí
obložený a pentlemi červenou a bílou do šneku obtočený; byly
pak ty pentle z čistého červeného plátna stříhané. Každý ten
sloupek měl na sobě 30 lamp a na svrchu papírovou lucemu
avní hliněný kahanec, každá lať svrchní i spodní, jenž sloupky
vázala, měla 14 lamp. Hlavních sloupků, jenž měly lucerny
hranaté a větší, bylo okolo celého rybníka 297 4) a měly na
sobě numera ; mezi těmi vždy byly 2 menší s kulatými lucer
nami, a tak, když se ten počet 25) rozmnoží, učiní 891
sloupků a tolik též učiní latí dvojnásobních, jenž každáměla
14 lamp a tak vždy mezi dvěma“) sloupky bylo 28 lamp, což
učiní 12474 lamp, každý pak sloupek 30 lamp — učiní na všech
sloupkách 26730 lamp. Okolo ostrova [138] sloupky s latěmi
a na nich lampy jsem nepočítal, jakož i na tom lusthauzu a
na hranách lampy počítati možné nebylo; mohu říci, že na
každé bráně bylo přes 4000 lampf)

Aby pak vždy přece čtoucí mysl lépe to sobě představiti
a okem spatřiti mohla, v této maličkosti dle možnosti své “)
to předočním. *

[139] Vysvětlení dle písmen:
A. Přistrojená a lampami obložená brána, prv třetířečená,

od které sedláci začali cestiti po hrázi k bráně litera C.
B. Onen krám všelikých věcí, kdež se numera tahala. “')
D. Poté hrázi stálo 2411) tabul a šeňků, kdež se pokrmy

a nápoje dávaly.
E. Boudy a schrány na pivo, víno a jiné sem přive

zené věci.

chybovalo, každý do sytosti nakrmen a napojen byl?“ (Kramer. Nov.,
1792, str. 279) “

1) R: Naleywánj . . . Prazsstj . . . Chassou. — 2) R: Osmi hranie . . .
negaka . . . zdycky. — 3)Znaménko to v R poukazuje dále na obrázek na
str. 74.—4)gíslice odtud dále vtomto odstavci jsou do R dopisovány tužkou.
— 5) T. j. dvěma, dvakrát. — 6) R: wzdy . . . 2mi . . . kazdy. — 7) Celkem
„hořelona všech všudy mistech . . . asi jedenkrát sto tisíců lamp a luceren!
(Kramer. Nov., 1792, str. 279) — 9) R: me. — 9) Viz obrázek na str. 74.
— 10) R: Onnen . . . tahaly. — 1') R: 21.

Paměti Vavákovy. m., 1. 4
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F. Brána, na níž byl nápis: „Vivat Maria Theresia“,
která hned na začátku rozsvěcování 1) zňavši se shořela.

G. Přístřeší prkenné pro p.p. oficíry, kdež všeho dost měli.
H. Sál nyní přistavený a okrášlený, kdež celý cís. král.

dvůr, legáti a p.p. stavové taky večeřeli a potom tancovali.
]. Zde král s královnou a s p.p. stavy seděl, kdež okolo

něho všichni sedláci počna od brány litera A p02pářlch vedle
sebe maršírovali, a tu jsem já Jeho M_ilostimapu, vinš a píseň
složil, o čemž níže.2

K. Zde na tom “lešení 100 hudců houdlo, mezi jinými ná
stroji 4 basy měli?)

L. Brána, na níž byl nápis: „Vivat Franciscus ll.“

//
fz/JJJ ,; “"““—__'=>" .;

%? “ : 3 533%1 "" _ ,

M. Most v nově udělaný, po němž se dolů z hráze do
rybníka šlo, okolo ostrova přes rybník zas k liteřeD, a tu se
jídla dávala a pivo hojně nalévalof)

N. Ostrov a na něm veselka, všecka ohněm plajlcl.
O. Tanečních placů 24 vpočtu, tak jako 24 tabul a šeňků

které 1*)však tak byly připravené, jak po straně litera P uka
zuje a níže se vypíše.
WRozwiecowáni . . . schoržela.— 2) R: Mappu. . . njžegi.—
3) Dle tištěného popisu bylo zpěváků 54 a hudebníků 143, jež dirigovali
pp. Mašek [Vlncenc, virtuos na piano] aStrobach [losef, ředitel operního

(z);chestšul.:4)R: dáwaly...ijo. ..nalewalo. —ů)R: Wesselka...21. . eij.
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Q. Stromy lípovými vůkol hráze obsazené.
R. Vrchy a stráně z té strany k Praze.
[140] S. V těch místech stálo přes;600 kočárů a vozů,

jenžto sem panstvo a jiný lid přivezly a až do půl noci i ně
kteří do rána zde byli; jinde pak mezi rybníkem a vsí Bu
benčl plná 1) luka samých kočárů bylo, že vpravdě říci mohu,
všech kočárů a vozů přes 1000 že bylo. “)

Vyobrazení těch sloupků, jenž kolem okolo hráze a ryb
níka, jakož i okolo ostrova stály, o nichž
výš při zname[nl] E33) NB. Ten rybnlk nyní
jest suchý a byl tohoto 1792. roku žitem
zasetý. Kde pak podlahy pro hudce a okolo
nich kolem taneční placy (místa) udělané byly, jakž výš litera
O a P ukazuje, tu byly záhony v čistou roveň srovnané, utlu
čené. Též při každém tom placu ležel na kolesu sud s vodou

a při něm stál voják s kropicí konví, jenž mezi 5% “tancujícími zem kropil, aby se neprášilo. Tolikéž
při každém tom placu stál jeden granátnlk4) vartu
(stráž), aby mezi lidmi pokoj zachován byl?) Okolo zase všech
těch tanečních placů pod hrází byly představené houpačky, cu
kačky i kuželky, s čímž každý z sedláků dle své vůle zachá—
zeti mohl. Bylo pak sezení na houpačkách sedlářským dílem
kůží potažené a vycpané.

&&/ r'?FW
[141] Když císař s císařovnou a s celým dvorem k onomu

sálu přijetí ráčil, posadil se s císařovnou na trůn sobě připra—
vený; po obou “) stranách vedle něho některá knížata a legáti,
též kněžny seděli, nad nimi pak oněch sto hudců houdlo, atu
začal se marš neb chůze sedláků.7) Nejprve šli v nově za.

':J " l—__ĚŘ,sem., .?
-=—-—-__=—-„,;-4 „zz/,y" air až:

1 R: lne. — ') Dle Kram. Nov. (str. 279.): „Vozů, kteříž s vzácněj
šimí hostmí k této venkovské radosti přijeli, počítalo se přes patnácte set.“
— 3)Str. 73. — ') R: Kolessu . . . Granadieur. — £')Tištěný popis výslovně
podotýká, že kromě požáru oné brány, jenž byl bez poplachu brzy uhašen
(mezi čímž toliko pokrmy pro pozvaný lid přichystané byly i od nepo
zvaných rozebrány), nebylo žádného úrazu a nehod , ani o kapesních
krádežích nebylo slyšeti. — 5) R: Obauch. — 7) avákův popis sel
ského průvoc'u a holdu doplňuji a částečně opravuji výňatkem 2 no
vin: „Hned brzy potom [po příchodu císařského dvora o '/,7. hodině
večerj v nejpěknějším pořádku táhli sedlští svadebníci z té strany od
Holešovic skrze dvojí allee. Před nimi šel počet granatýrů s tureckou
muzikou, městská jízda, městští střelci a městská garda, a všichni měli
své muziky. Nato jel vůz triumfu čtyřmi voly zapřažený, jenž rohy po
zlacené méli. Na voze křížem byli položení snopové všeho obilí a z obou
stran vinné kře stály. Na témž voze v zeleném loubí byly dvě bílé fi

*



76 Rok 1792.

snoubení, ale ještě neoddaní manželé, z každého kraje jeden
pár, s předcházející vojenskou tureckou, velmi zvučnou muzi
kou. Těm všem 1) císařovna dávala praemium: zlatý na pentli
peníz, a potom druhý den dostávali písemné jistoty každý pár
na 300 zlatých, které ve svých zámcích doma dostali. Po nich
šli mladí manželé z okršlku chebského neb egrského ; ti lidé
byli velmi čistě a draze odění v starodávním kroji, že bylo
na ně milo patřiti.2) Po nich (škoda, že lepší pořádek v tom
nařízen nebyl, a jeden kraj po druhém aby byl šel) již tak smí
šenis) lidé šli, že nebylo možné každý kraj a jeho strojbu po
zorovati, vždy ale mužský s ženskou šel a dva páry vedle
sebe Když první vedle sálu k císaři přicházeli, totiž k liteře [,
zadní teprva od brány A B odcházeli; tuť každý povážit může,
jak mnoho lidu bylo, — já sám hádám přes 3000. 4) Žádný
pak, kdo nebyl sedlák, nesměl s námi po té hrázi skrz ty
brány a vedle císaře jíti ani nijakž mezi nás se vmísiti, [142]
neb granatýři, jenž po hrázi vedle cesty na 20 kroků jeden od
druhého i taky v branách po 8 stáli, jinému žádnému, jen sa
mým sedíákům, jíti nedali.

Ne pro schloubu, ale pravdu mluvě pravím, že naši po
děbradští poddaní, majíce všichni zelené kabáty a stejnés čer
nými šmuky klobouky, každému do oka padali a nejpěknějšl
vzhlednost činili. já sice v šedivém kabátě s připatým svým
praemium aneb penízem, který jsem roku 17895) v jičíně od
p. krajského hejtmana (jakž v tomto spisu na ten rok) dostal,

ury aneb bohvně [srv. str. 68. pozn. 7.] a při nich pozlacené rádlo leželo.
ak jeli s dvěma pluhy a všecko polní nářadí nesli, jako hrábě, cepy,

kosy atd. K těm připojeni byli zpěváci a muzikanti s hlučnou hudbou

a zpívali píseň v českém jazšku, kteráž na ožínky směřovala. Mimotuto píseň páni stavové ješt dvě v českém jazyku svým nákladem
tlačiti dali. [Viz doplňky.] Po muzikantích šlo 17 párů ženichů a nevěst
[srovn. str. 69. pozn. 4.1 a za nimi pozvaní hosté ze všech krajů,
vždy dva a dva, a každý v svém kroji, jakéhož doma užívá, a s mu
zikou. Tato svadba s stálým prozpěvováním a voláním „Vivatl“
šla okolo jejich Milostí císaře a císařovny na rybník, kdež lid každého
kraje na svém místě se shromáždil, a počali tancovati. Nevěstě prvního
páru Jeji Milost císařovna svou vlastní rukou věnec na hlavu dala a
zlatý pamětní peníz na hrdlo zavěsila. T'mž časem také v sálu vrch
nosti tancovati a lampy všudy se rozsv covati začali“ (Kram. Nov.,
1792, str. 278. a 279.) Císařský dvůr setrval na slavnosti až do půlnoci.

1) Oprav dle poznámky předcházející. Na věně dali čeští stavové_
pražským nevěstám po 50011., venkovským po 300 zl. a každé svatební
šat. Viz též Krám. Nov., 1792, str. 262. — 2) Tištěný popis rovněž po
dotýká, že „zvláště chebští vyznamenali se zvláštností a nádherou kroje“.
Při představování českých účastníků panovníkovi byli tlumočníky krajský
hejtman rakovnický, Volfgang svob. pán Damnic, a administrátor komor

ních anstvi, Žubern. rada jan josef Erben, „kteřižto oba dobře českymluv “. — 3) : druhym . .. ssél . ijsseni . . . wzdy . . .Muzsky. —
4) Srov. str. 69. pozn. 4. Dle Kram. Novin (str. 279.) bylo pozváno sel—
ského lidu „do 800 osob,“ avšak „nejméně o dva tisíce více se se
šlo, než jich pozváno bylo.“ Všeho obecenstva udávají noviny na 45
až 50 tisíc osob. —' 5) R: mym 1787. (Pam. ll. 2., str. 93.)
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šel jsem 1) napřed, za mnou šlo 11 párů mladých lidí v zele
ných kabátích, po nich rychtář hořátevský a čiňoveský, též
ten poslední se svým praemium. Při té chůzi mnoho bylo
všelikých pánů i od vojska, jenž se nás ptali, odkud jsme;
'iní, jenž nás znali, hned řekli: „Tihle jsou lidé 2) z Poděbrad
ska.“ Mezitím hejtmané kraje rakovnického 3) a kouřimského 4)na
koních jezdíce lid rovnali a aby dobrý pořádek byl, na to
zřetelili. ")
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[147]W Den rokV noWtho, blL Mráz, sníJh, a Weskrz Cžlstlj Cžas.
Pane Bože, toho roku rač nám svou milost dáti,
majic nepřátele v boku at můžeme obstáti.
Setři pýchu, poraz sílu, jenž proti tvé cti bouří,
a církev svou6) učlň šťastnou, ať se z ni víc nekouří.

Při začátku tohoto roku novin bylo dosti, ale málo vese
lých; nebo v Niederlandu 7) předešlého roku konec byl štast
nějšl Francouzům 8) nežli nám a Prušanům.“) Protož nového
lidu na vojnu hraní a regimentů dosazováni bylo veliké. Koně
taky jak k jízdě, tak i do vozu ustavičně se kupovali. Taky
jeden spolek, a sice 26 oficírů a 44- kaprálů z Niederlandu

1) R: Gjtcžínie . . . gsseí sem. — ') R: lydi. — 8)Volfgang svob. pán
Damnic. — ') Karel losef rytíř Bienenberg. —(>)Pro další líčení slavnosti
&jmenovitě své zvláštní, významně účastí na ni ponechal si Vavák v ruko
pise zbytek stránky[142.] a dále str. [MS.—146.1,avšak stránky ty zůstaly
nepopsány. Chystaje zápisy otom ze „Zboru písní“ a odjinud do doplňků
této knihy „Paměti“, uzavírám tu nedokončené vypravování Vavákovo
toliko zprávami z novin: „Na den 12.toho [srpna] při příležitosti držané
venkovské slavnosti v Bubenči předjeho Milost císaře také jeden z sedláků
předstoupil, jménem Jan Plička, lužecký rychtář, a Jeho Milost v nejponi
ženější poddanosti českým jazykem vítal, načež mu náš mocnář zase
v české řeči poděkoval. Při též příležitosti také známý milčický rychtář

František Vavák měl Šři'stup před jeho Milost_císaře a jemu v nejhlubšípokoře psaný vinš k ťastnému příchodu do Cech a k štastnému pano
vání podal, též také mapu celého královského poděbradského panství,
kterouž sám svou rukou velmi pilně v českém jazyku vypracoval. Náš
slavný mocnář na této práci měl takové zalíbení, že našeho Cecha
Františka Vaváka na druhý den na královský hrad k audiencí povolal
a zde s ním za hodnou chvíli sám česky porozmluviv, 12ti kusy dukátů
nejmilostivěji jej obdaroval.“ (Kramer. Nov., 1792. str. 280.) — “) R:
att . . . Pegchu . . . twau . . . ucžin sstiásnau . . . wesselých. -—7) V R bývá:
Niderland, Nidrland. — 8) V R bývá: Francaus, francauský [dále však
častěji správně píše. Jiné, odlišnější tvary uvádím zvlášť.) — 9) Po po
čátečních úspěších (vpád do Francie, dob tí Longwy, Verdunu a. j.), kdy
bylo úmyslem spojenců táhnouti na Paříž, rozhodl se pruský král pro
ustup, nedodržev umluvené součinnosti a chtěje především daných poměrů
využití pro sebe (rozšířením Pruska na úkor Polska). V září znovu ob
sadili Francouzové zmíněné ztracené pevností a postoupivše za Prusy,
zmocnili se i pevné Mohuče a širokého okolí, Rakušany pak porazili
na začátku listopadu u Monsu a zmocnivše se většiny císařského Ni
zozemí, prohlásili v prosinci jeho přívtělení k Francii.
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zmčsta Aachu ') tudy přes Prahu, Brno, Holomouc a Lemberk
neb Lvov až do Chočíma do krajiny moldavské *) pro rekruty
a koně na poště 3) jelo, mezi kterými byl našeho j. p. vrchního
jeden pan syn, jméne[m] lindřich Baierweck, kterýž jest zá
stupníkem u svobodného kůru_ zelených Laudon-mušketýrůf)
Když pak jejich komendant v Cáslavi se roz[s]tonal a všichni
čekati musrli, on tu v Poděbradech 14 dni pobyl k obz[v]lášt
nímu jak p.p. rodičů, tak celého zámku potěšení.

Při té příležitosti za slušné bude, abych všecky našeho
pana vrchního děti zde pro budoucí pamět poznamenal: [148]
]. josef Baierweckf) rytmistr u dragonského stabs regimentu 6)ve
Vlaších; 2. loachym Baierweck, fenrych neb praporečník u pě
šího D'Alton-regimentu ") nyní v Niederlandu; 3. Krištof Baier
weck, laitenant neb zástupník při corps-regimentue) v Nieder
landu; 4. lindřich Baierweck, u frei-choru Laudonvregimentu 9)
zástupnik, nyní na cestě z Aachu do Chočlma ; 5. Jan Baier
weck, secretarius při král. krajském ouřadu v Chrudimi;'0) 6.
dcera Anna, manželka barona Dalvic,“) rozeného Saslce (Saxa),
majora u těžké jízdy carabinir-Princ Albert-regimentu,“9) nyní
v Uhřlch v městě Oedenburkufa) .

Mrazy, jak o vánocích začaly, držely neustále při mírném sněhu.
8., 9. a 10. ledna velmi tvrdé a pronikavé mrazy se začaly. V těch dnech
ač množství formanů z příčiny dobré cesty jelo, ale málo připláceli

1) T. ]. Cáchy (Aachen). — 2) méno doleřeky Moldavy. Pevnost
Chocim (Chotin), dobytá r. 1788 od akušanu pod princem Koburským

&Pam. 11.2., str. 63.) připadla později s částí knížetství multanskéhousům (gubernie bessarabská). — 3) R: Brnno . . . Reqrouty . . . Počtie . . .
Bajerwek... Swobodn'ho . . . celyho. — 4) Dobrovolnický pluk „Zele
ného Laudona“ (Gri'm- audon) zřídili r. 1790 plukovník svob. pán Ant.
Mylius a major Antonin Frant. svob. pán Milges v odvodním obvodu
dolnorýnském. Pluk byl hned odeslán do Nizozemí a v bojích s Fran
couzi častěji se vyznamenal. Trval do r. 1798, kdy byl zařaděn v jiné
pluk . Vojáci měli kalhoty i kabáty zelené, výložky mořenově červené,
žlut knoflíky a černou čáku. (Wrede, 11., str. 445.) — 5) Zabil se ná—
hodou r. 1793. (H)—“) Pam. ll. 2., str. 148., pozn. 2. ke konci. R: Dra—
gonskýho. — 7) Je to nynější haličský (v Tarnopoli) pěší pluk čís. 15.
Adolfa velkovévody Luxemburského, jenž tehdy se doplňoval z kraje
chrudimského, kde také v době míru sídlíval. Polní podmaršálek Eduard
hrabě D'Alton (R: Dalton) byl jeho majitelem v r. 1790-1793. Vojáci
měli tehdy kabát i kalhot bílé, mořenově červené výložky a žluté
knoflíky. — ")Míněn tu asi n který tehdejší sbor dobrovolníků (Frei-Corps,
Frei-Bataillon, Legion). R: Kristof. — 9) Viz. pozn 4. — 10)V schema
tismu r. 1792 uveden jako výpomocný sekretář (Supranumerarkreiskom
missár) v Chrudimi, r. 1793 pak již jako 4. krajský komisař kraje pra
cheňského (kraj. úřad v Písku). — ") lan Wolfgang baron Dalvic r. 1787
rytmistr v Poděbradech, oženil se s Annou Baierwerckovou r. 1789.(H.)
R: rozenýho Sasyce. — '") Pam. l. 1., str. 128., a 1. 2., str. 124. doplň:
Karabinici Albertovi měli kabát i kalhoty bílé, knoflíky žluté a výložky
tmavočervené (pompadourroth). Jako kyrysnici (od r. 1798) měli tytéž
barvy. V době míru sídlívali tehdy zvláště v Pardubicích, r. 1791-1793
však a potom častěji v Oedenburku, u jezera Neziderského v Uhrách.
— 13)R: Erdenburgku.
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Pšenice měla 3 zl. 30 kr., žito 2 zl. 15 kr., ječmen l zl. 45 kr., oves
1 zí. 6 a :) kr., hrách 4 zí., čočka 5 zl., proso 2 zl. 30 kr. a taky 2 zl.
24 kr., centnýř sena 45 kr, mandel slámy 36 kr.

Dne 5. ledna dva Prušané, kapráíové z Niederlandu, do
Kladska 1) pro mundur jeli a přes celou zem českou darmo
túry měli.

[149] Národ francou[z]ský se svou pýchou a mudrováním
a svobody vyhledáváním tak daleko přišel, že ačkoliv jim je
jich král Ludvík XVI; nejprv ke všem jejich nálezkům a no—
vým smýšlenostem povoloval a se podpisoval, ale potom vida *)
sebe již vší královské moci a cti zbaveného, je raděj opustiti
a zkrálovství tajně ujeti chtěl, však na cestě poznán a zpát
kem do Paříže přivezen a do tuhého vězení s královnou a osmi
letým princem Ludvíkem 3) a s svou sestrou 4) — však každý
zvlášť — vsazen byl již roku 1792. 5) Nato zbouření stavové,
aby se tím spíše krále zbavit mohli, nová 6) práva vzemi usta
novili, podle nich soud proti králi vyzdvihli. krále soudili ina
smrt odsoudili a ortelovaíi, kterýž dne 21. ledna roku přítom
ného na obz[v]láštní lešení vyveden, katu v ruce vydán a bez
vší lidské outrpnosti sekerou na špalku stat jest v hlavním
francouzském městě Paříži. 7) Nad tou jeho smrtí celá Evropa
se ulekla a všichni potentátové se nyní proti Francouzům zdví
hají. Francouzové pak nic na to nedbajíce, jako zíostí opojeni
svou republiku a) a svobodu všudy přijatou míti chtějí a okol
ním potentátům i všem těm, kdo by takovou jejich republiku
příjíti a podepsati nechtěl, pokoj vypovídají a vojnu vyhlašují
aztoho, že již proti nim králové uherský a český, František ll.,
král pruský Vilím, 9) celá říše a Hessové, král sardinský Viktor 10)
atd. stojí, nic se nestrachují. [150] Nyní tohoto roku ještě králi
španělskému Karlovi íV.,") králi anglickému ]iříkovi 111.12)též
pokoj vypověděli a Holandům též nepřátelství proukázali.

Král franský 13) Ludvík, toho jména XVI., byl syn Lud
víka XV., narozen14) roku 1754 23. Augusti, za panovníka vy

,) R: dwá . . . Gíacka. — 2) Pegchau . . . widauce . . . aspátkem . ..
wzíásst wzazen. — a) A s dcerou Marií Terezií Charlottou. —4) Alžbětou,
jež byla původně vyhlédnuta za nevěstu císaře josefall. Když se sňatku
sešlo, žila v ústraní, až po vypuknutí revoluce (kdy královi mladší
bratři vystěhovali se z Francie) vrátila se ke dvoru královskému jako
rádkyně i spolutrpitelka, až i ona podle nálezu revolučního tribunálu
skončila pod guíllotinou 10. května 1794. — 6) Viz str. 32., pozn. 1. —
6) R: Nowe . . . francauzskym. — 7) Kramer. Nov. (1793, č. 6. z 9. února)
mají o tom zvláštní mimořádný úvodník a pak dále (str. 48.) popisují
popravu královu pod nápisem: „Den 21. ledna, den velikého smutku a
zármutku, na kterýž král francouzský, Ludvík estnáctý, jeden z nej
slavnějších mocnářú v Evropě, k uhašení krve žíznivých tyranů svou
krev v Paříži na popravném místě katovskou rukou vylíti musil.“ —
a) R i dále: Respubliku. — 9) Fridrich Vilém II., vládl r. 1786—1797. —
10)Viktor Amadeus lll, vládl r. 1773—1796. — 11) Vládl r 1788—1808.
R omylem: lll.— 12)Vládlr.1760—1820.1?:Sspaňheískymu .. .Englickemu.
— '3)1?i dále: francký. — 14)Následujicí data jsou z Kram. Nov., 1793,str. 49.
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hlášen 1774 10. máje, královnu pojal Marii Antonínu, Fran
tiška [. císaře dceru. 1770 19. Aprilis, korunován na království
1775 11. juni, od svých vlastních národních buřičů do vězení
dán 1792, od těch též odsouzen a sťat 1793 dne 21. ledna. Když
o své smrti zvěděl, kšaft sepsal, v kterém za nevinného ve
všem, Boha za svědka bera, se vyznává, kterýžto kšaft aspolu
sepsání soudu i smrti jeho v obz[v]láštnich knížkách vše vy
tištěno jest, tolikěž i pisně.1)

Hle, v náboženství, v slávě a ctí, v umění a právích, v bohatství
a síle nejrozhlášenější národ franský kam přišel! Ba, již i tu jejich řeč
po všem světě viděti a ni?) mluviti chtěli — a zajisté ídíl holého
bláznovství bylo v tom, že i ta po světě lítajíci psaní svrchu samým
francouzským písmem se ozdcbovala: „Monsieur,3) Monsieur.“ Které
psani na obálce (coopertu) tak napsáno nemělo, nehrubě otvírajícimu
k chuti šlo.

Každý chtěl mít na svém psaní
„Monsieur, Monsieur“ — franské zvaní;
na kterém „Monžur“ 4) nebylo,
hned se pánu nelíbilo.
[151] Nyní, když ta franská 5) díla vidějí,
i tou řeči mluviti se styději,
též na psaní „Monžur“ psát se přestává,
psáti svrchu, jak jest vnitřku, nastává.

Vyraženi, obveselení, proměny jest lidské mysli irozumu při
jemné; však bez potřeby cizího se chopiti a své opustiti jest hanebné.
Vidělit' [jjsme i u nás v Čechách, jak mnozí velikou pilností hned opojení
byli, žádných nákladů nelitovali, jen aby se francouzsky naučili, byt'
o Bohu, o víře, o svém spasení nic nevěděli, byť své vlastní mateřské
řeči ani slovo neuměli.“) Tut se rozhlašovalo, kdo umí francou[z]sky,
ten umi francou[z]sky, ten jest učený, ten se všudy hodi, ten může da
leko a vysoko přijít, však ale jakou nábožnost a v víře horlivost při
takových bylo a jest viděti, netřebat 7) zde toho psáti, neb jest to z da
leka znáti.

1) „Kšaft aneb poslední vůle Ludvíka XVI., krále francouszkého,
jejž na den 21. ledna před svou ukrutnou smrtí radě pařížské obce od
vedl,“ uveřejněn jest v Kramer. Nov., 1793, čis. 7. ze dne 16. února.
V čísle 8. oznamuje se již vydáni spisku (Krameriusova, dle jeho zpráv
ve Vlasten. Nov.): „Přežalostné noviny o nešťastném Ludvíkovi Sestná
ctém“ atd., „v 4tu falcovaný za 6 kr.“ ]ungmann v Histor. lit.“ uvádí
pod čís. VI. 946. tento spisek a pod čis. VI. 378. „ ruchlivý zpěv nad
smrtí Ludvíka XVI.“ V Praze 1793. —- 2) R: snj . . . zagistě . . . francos—
skym . . . ozdobowaly. — 3) T. j. pán. Vyslov: masjó. — 4) Nesprávné
vyslovení (asi podle bonjour, čti: bonžúr). — 5) R: kterym ty fran
cké. . . stidiegi . . . w njtržku. — “) Snad ohlas Kramer. Nov. (1793, str. 71.),
kde při zprávě o vypovídáni učitelů francouzštiny ve Vídni i v Praze po
vzdechnuto: „ by raději zdejší rodičové své dítky náležitě našemu
českému jazyku učiti dali; nebo bez toho francouzský, anglický, vlaský

v kabždodennim obcování dítkám nejméně platni jsou.“ — 7) R: netrže at.
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Oheň rozřoukali mistři — a těmto se taky z očí jiskří.
Z strany franského národu, soudím, nebude na škodu
pro ty, jenž chtí něco znáti, toto přísloví zde dáti:

Pokora činí pokoj, pokoj bohatství, bohatství pýchu, pýcha 1)válku, válka
chudobu a chudoba — zase pokoru.

Pýcha u Francouzů takové mocí byla,
že jim starou víru, stará práva í krále zošklivila —
a teď jim namíchala cosi, že vojnu vedou bosi.2)

[152] V ten den 21. ledna zde byla silná sněžná prášenice, že ne
bylo ani světa znáti; cesty všudy zametené a závěje tak nanešené byly,
že dnes, když toto — dne 18. března — píši, ještě se tu i tam v ouvo
zích a dolinách nalézají a vidí.“)

Obžínkový průvod ve Stromovce.

Při konci ledna obilí mělo cenu: Pšenice 3 zl. 10 kr., žito 2 zi.
7 a 6 kr., ječmen 1 zl. 39, proso 2 zl. 24 kr., hrách 3 zl. 30 kr., oves
] zl. 12 kr., sena centnýř l zl., slámy mandel 36 kr.

Na začátku února sněhu přibylo, ale hned začínal se tratiti. Okolo
15. a 16. téhož již lidé orali a od 20. již začínali síti jará 4) žita a pše
nice, 25. téhož i ječmeny.

Mezitím silně odvody na vojnu strhly se, poněvadž proti
množství Francouzů i naši o mnohem více armádu rozmožiti
chtějí, a tak se ivnovinách praví, že naše armáda bude silná

1) R: nietco . . . Pegchu, Peycha. — a) R: Peycha . . . stare . . .

ZGOsskliwila . . . cossy bossý. — 3) R: awidiegi. ——4) R: Woraly . ..are.
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[174 tisíc, jiné zprávy více kladou, totiž asi třikrát sto tisíc
íidu], pruská [80 tisíc].1)

ještě měsíce ledna dne 4. Jeho Excellencí,") pan hrabě
Prokop. Lažanský z Bukové, z starodávní české familíe, na
slavný ouřad nejvyššího purkrabství v království českém jest
dosazen. 3) Předešlý, hrabě Rottenhan, ve Vídni jiný ouřad
dostal. 4')

20. ledna, v neděli, p.p. stavové čeští v Praze v domě
u Vusínůů) v Starém městě učinili sobě pro své vyražení a
k dokázání upřímnosti k svým poddaným sedlskou svatbu, na
kteréž byli všichni, jak mužští, tak ženské, 6) v sedlských ša
tech přístrojeni a nic nebylo viděti dle šatu, jen samé [153]
sedláky a sedlky, tolikéž mládence a družičky; i ten tanec po
sedlsku (všichni do jednoho kola) se vedl a muzikáři z venku
(jenž po sedísku hrají) k tomu pozváni byli?)

Byť pamět té upřímnosti mezi námi byla dýle,
jména těch pánů s radostí vypsat přidal [j]sem si chvíleř)

') V nechané Vavákem počty vojsk doplňuji v závorkách slovy
Kramer. ov; (1793, str. 43.), dle nichž dále ještě postaviti chce vojska:
„německá říše sto tisíc, anglický dvůr 37 tisíc, sardinský 30 tisíc a španělský
60 tisíc, což by dohromad 481 tisíc mužů činílo“, ač prý „bezpochyby
ještě mnohem větší [počet k němu přibude.“ Naproti tomu ohlašují Fran
couzové šestkrát sto tisíc, ale kde prý tolik vojska vezmou a jak je
vyživí, když již nyní trpí nedostatek. — 2) R: Excelleti. — 3) (Krám.
Nov., 1793, str. S.) Hrabě Prokop Lažanský, majitel panství manětín
ského atd., dosud nejvyšší zemský sudí, jmenován byl nejv. purkrabím
již 23. listopadu 1792; dlouho však v úřadě tom nepůsobil, byv již
r. 1794 povolán do Vídně. — 4) Ustanoven byl „dvorským kancléřem
přínově zřízeném tak řečeném dyrektorium ve věcech královské ko
mory se týkajících“ (Kram. Nov., 1792, str. 394.), nejvyšším to centrál
ním úřadu státním („K. k. Directorium in Cammeralíbus der ungarisch
siebenbůrgisch und deutschen Erblande“). v nějž převzata byla i dosud
samostatná česko-rakouská dvorská kancelář, jejíž nejvyšší kancléř, hrabě
Leopold Krakovský z Kolovrat jmenován byl nejvyšším ministrem nově
zřízeného direktoria. Hrabě Rottenhan zemřel r. 1809. — 5) Starobylý,
rozsáhlý dům u Vusínů (Wussin, Wuschin) jest v nynější Masné ulicí a
má čís. p. 620. Patří nyni obchodnímu gremíu, jež tu má německou
obchodní školu. V době, o níž Vavák mluví, náležel dům ten dědicům
lana Václava Fridricha z Friedenberka, posledniho prímatora pražského,
po němž nastalo nové zřízení městské s úřadem purkmistrovským v čele.
(Víz Pam. ll. 1., str. 36.) Fríedenberk upravil místností Vusínovského
domu, zvláště krásný sál pro „reduty“ (maškarní plesy), odkudž druhý
běžný název domu: „v redutě“. Schónfeldův Schematísmus na r. 1795
o něm píše: „PríviL redutní sál u Vusínů jest na Starém městě. Vlastní
reduty počínají v neděli po Třech králích a trvají až do posledního
ůterka masopustního. Vstupné obnáší lzl. 30 kr. Chodí se tam v masce
nebo bez masky, možno tam řádně za pevné ceny večeřeíí i býti ob
slouženu občerstveními všeho druhu. Hudba začíná každou neděli v 9 hodin
večer a trvá až do 6. hodiny po půlnoci.“ -—6)R: Swadbu . . . Muzský .. .
Ženský,—7) Kramer. Nov., 1193, v čís. 4. od str. 53. Dne 10. března byla
tatáž masopustní slavnost opakována. (Kramer. Nov., 1793, str. 64) Ob
šírnější popis slavností a krojů podám v doplňcích. — ") Některá křestní
jména a predikáty uvádí Vavák úplněji, nežli jak jsou v novinách.



Rok 1793. 83

Rychtář byl p. hrabě Kříšían Clam Gallas,1) rychtářka
pani [Gabriela] hraběnka z Rottenhanu, bývalá nejvyšší purk—
rabová; konšel p. _hrabě Franěk Václav Salm a z Reifer
scheidu'*) s paní hraběnkou z Martinic; otec nevěsty p. hrabě
Adolf Kounic, matka nevěsty paní hraběnka z Salmu; ženich
p. hrabě Franěk Desfours na Rohozci a Jílovémř) panic, ne
věsta hraběcí slečna Isabella Kounicová; družba knlže p. An
tonín z Lobkovic s paní hraběnkou Clam Martinic, též p. hrabě
Franěk Černín s pani hraběnkou z Šporku.

Ostatní mládenci s družičkami na místě jako sedlských
pacholků s děvečkami (v novinách stojí zrovna „pacholci“,—
neb sobě tak to jméno sami ti páni dali): p. hrabě Karel
Clam Martinic "s paní hraběnkou z Šternberku, p. hrabě Bolza
a hraběcí slečna josefina z Clary, p. hrabě Frant. Václav Salm,
svrchu psaného konšela syn, s paní baronkou Janovskou zja
novic, p. hrabě z Clary Aldringen4) s hraběcí slečnou Pach
tovou, p. hrabě Frant. Klebelsberk s paní jenerálkou hraběnkou
Wallisovou, p. hrabě Frant. Šternberk s p. hraběnkou Ludvikou
Nosticovou.

Mladší mládenci pro tanec (v novinách praví „pohůnci“):
[154] p. hrabě Ferdinand z Klebelsberku5) a hraběcí slečna
Valburga z Lažan, p. hrabě Kříštan Clam Gallas, svrchu psa
ného pana rychtáře syn, a hraběcí slečna lsabella z Rotten
hanu, p. hrabě josef Nostic a hraběcí slečna Johanna Clam
Gallas, p. baron Václav janovský a hraběcí slečna Ludvika
Clam Gallas, p. hrabě Fridrich Clam Gallas a baronka Kristina
janovská, p. hrabě z Kolovrat a paní hraběnka Emma z Thunůň)
p. hrabě Dohalský z Dohalic a paní hraběnka z Bubna. Řečník
(tam říkali „tlampač“) pan baron Vojtěch z Běšin a zpěvák
pan hrabě Karel Pachta. '

ještě dosti jiných hostí ze všech stavů na tu svatbu
jest se sjelo, radost mělo a u stolu všichni spolu
krásně hezky stále česky [jjsou mluvili, veselili,
hrát dávali, tancovali, české verše rozdávali.
Z toho všeho my sedláci můžeme radost míti, .
k pánům stavům v každé práci vždycky7) upřímní býti.

Verše české, kteréž se tam rozdávaly, pro šířinu opo
mljímf) tohle přidávám:

Letos DWaCattho LeDna W- Praze
blLa pánV staWV raDost,
Wssak W Dthl Den W Paržlžl Draze
pLaCena VzržeLa se žaLost.

') Ri dále: Klam (Klám) Gallass. — 2) R: Reifenssagdu . . . Kaunic._
— a) R: Defur na Rohožcy a gllowym . .. Izabella. — 4) R: jozeffjna
z Klaary . . . Kláry Aldringu. — ť>)R: Klebelsssperk . . . Valisovou . . ..
Klebelssperku. — 0) R: Thuny. — 7) R: Swadbu . . heský . . . sau. . .
Weselyly . . . Cžesky . . . wzdicky. — 8) Viz doplňky.
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Rok devadesátý třetí —
mějtež to v paměiti, děti, —
jak v radosti, tak v psotě
bubnuje v celé Evropě,
čím dál více ten hlas se slyší, —
dej Pán Bůh, ať se utišl!

[155] Dne 27. [prosince r. 179211) umřel v Praze vysoce
důstojný pán Erazim Diviš Krieger, biskup tiberiadský, na hradě
pražském probošt a sufragán, též vicarius generalis et officialis,
v Staré“) Boleslavi infulatus děkan, v 55. roku svého věku,
a dle své žádosti pohřben v Staré Boleslavi na hřbitově
u chrámu Panny Marie,—"')——kteréhož [i]sem já dobře znal.

Toho též měsíce ledna skrze veřejný patent pod datum
26. října roku minulého 1792 4) zapovězeno jest hráti v karty
0 penize řemeslníkům, čeládce i všem těm, jenž by skrze hru
do škody přicházeli, a má ten patent v každé krčmě a ta
kových místech,5) kde by se hrávalo, na zdi přibit býti.

Při konci února rozhlásila se pověst, kterak p.p. stavové
uherští, čeští, moravští a rakouští ku pomoci vojny proti Fran—
couzům veliké summy peněz z lásky přidávají, tolikéž po celé
Vídni měšťané, cechové & kdokoliv, a takové císaři Franti
škovi II. odevzdávají z ohledu, že on se zaslíbil tu vojnu 2 léta
bez všech vojenských daní a poddaných obtížnosti vésti. e
pak nyní o mnoho víc armáda se rozmnožuje a na to císař
zlato a stříbro i z pokladů svých vydává, aby poddané ne
obtěžoval, to mnozi páni vidouce tak se naklonili, že mu
z lásky a darmo veliké peníze obětovali. Tím příkladem i jiní
hnuti jsouce tolikéž činili. [156] Čehož dověděv3) se z Vídně
náš pan vrchní a vejda v radu se panem sirotčím, dne 27. února
povolali 11 nejstarších rychtářů a nám předložili, zdaliž i my
chceme nějaký takový dar skládati, přidavše7) k tomu, že již
jedno malé panství v prácheňském kraji 500 zl. sebralo a cí
saři darovalo. K tomu jsme my ihned chutně svolili a pan si
rotčí vyhotovil takový pohnutedlný list, kterýž po vesnicích
jda všemu lidu čten byl, a tak každý nejen soused, ale i ta
čeládka a podruzi dle možnosti a libosti po 1, 2 a 3 krej
cařích, ten více, ten méně, přidával, sousedi ovšem více,
k tomu i zámečtl páni, tak že se sebralo z celého panství
1602 zl. Mezitím, když jsme my již ten dar sbírali a odváděli,
přišlo taky od slavného gubernium návěští a pohnutka o sklá

1) R: ledna. (Omyl Vavákův způsoben tím, že v Kramer. Nov. (1793
str. &) začíná zpráva o installaci nejv. purkrabí hraběte Lažanského:
'„V Praze 4. ledna,“ a hned pod ní 0 úmrtí biskupa Kriegera: „Dne 27.
téhož“ — 2) R: Erázym Diszs Kriger . . . Prahskě . . . Jeneralis . . .
starem. —-3) Pam. ]. 2., str. 24. — 4) B: V Kramer. Nov., 1793, str. 15.
a 25. — [5)R: Mistách. — “) R: dowíedjwssí . . . Raddu. — ") R: ne
gaky . . . pržidadauc ktomu . . . Prachinskym.
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dání takového daru, a sice tištěnéf) které v ten rozum a
smysl vyhlíželo, jak je 2) byl pan sirotčí před tím učinil,
z čehož on nemalou radost měl.

To když se tak šťastně dálo, mnohých srdce láskou píálo,
že se k tomu nakloniíi, aby štědře udělili,
ale nepříznivý ďábel, aby tu lásku rozváíel,
začal zas proroctví plésti, nímž dali .se mnozí svésti,
že nedali, jak dát měli, aneb nic dáti nechtěli.
Co bys řekl, milý brachu, jakého nafoukal prachu?
Přečti, budu krátce psáti, nechcit s nimi mnoho lháti:

1. Francouzové musejí do Čech přijít, byť se proti nim
všichni králové postavili.

2. Když sem přijdou, tu pravou svobodu tenkrát založí,
všecky duchovní i světské vrchnosti zkazls) a vyženou.

[157] 3. Všem sedlákům pravou svobodu dají, tak že ne
bude žádný robotovati ani kontribuci platiti, a budou všickni
sobě rovni.

4. Víra katolická tenkrát klesne a zahyne, všichni kato
ličtí kněží budou vyhnáni aneb sami odejdou, a bude konec
vší jejich mocnosti.

5. Sami protestantští pastorové všudy ve všech katolických
kostelích budou, a pravá svoboda svědomí taky nastane.

6. Korunu českou Francouzové 4) do Prahy přivezou
a jednoho krále sami vystavějí.

7.Pruský král proti našim taky se obrátí a když půjde
zpátkem domů skrz echy, všemu tomu začátek učiní.

Ale já maje co jiného psáti, nechci těm daremným špro
chům ani zde místa dáti. Toho tehdy dobrovolného daru zdejší
ves Milčice v jedné summě dala 70 zl. 101/4 kr.; cokoliv kdo
dal, jest vše v obecní knize zejména napsáno. Přičiněním
jemnostpánač) vrchního jeho paní dcera Anna, barona Dalvic,
u těžkých jezdců regimentu Princ-Albert majora, paní man
želka, učinila na ty peníze pytlík, ten měl uvnitř tykytu a ze
vnitř čistý červený atlas, na němž z jedné idruhé strany
byl zlatem čistě vyštrykovaný věnec a v tom věnci též zlatem
čistě vyšitý nápis, na první straně český takto: „.Cís král. ko
morního panství poděbradského všech věrných a poslušných
poddaných dobrovolný a laskavý dar v roku 1793“; [158] na
2. straně německý takto: „Vom kais. kon. Kammeralherrschatt
Podiebrader Oberamte und demselben unterstehenden Amts
personaíe im'i) Jahr 1793.“ „

Při tom j.p. vrchní navrhl mně, abych k odvodu téhož
daru učinil nějakou jadrnou, ale krátkou řeč, poněvadž p. ad

') Provolání stavů čCSkĚChbz 25. ledna jest v Prager Oberpostamtszeitung, 1793, str.112.2 — 2) zbjraí.y .Gouwernium. .ho. — a).ZP:

založei.W skazegí. — ') R: francosowe. ..Prusský.. .spátkem. —'5)R: P. — 6) R: Kamer: Herschaft. unter stehen den. .in
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ministráior Erben piše, aby ty peníze skrze 2 neb 3 rychtáře
do rukou nejvyššímu purkrabímu odvedené byly, protož že
i já neomylně s nimi 1)-půjdu. To bylo dne 2. března, i učinil
[j]sem tu řeč hned 3. téhož a jemu poslal, zdaliž dobrá jest;
kterouž on přijal, ale 9. téhož, v sobotu, zas mně oznámil, že
mu sám p. Erben píše, aby Vavák milčický nějakou pěknou
řeč učinil, na pěkný papír vypsal a s těmi penězi nejvyššímu
purkrabímu podal, jednu též pro něj aby s sebou vzal. Protož
k tomu cíli dal mně p. vrchní čistý holandský papír, na
němžto v otevřeném a liniemi obroubeném 5')archu napsal jsem
tu řeč v těchto slovích:

„Vysoce urozený svaté římské říše hrabě a vysoce slavný cís.
král. nejvyšší pane, pane našeho království českého purkrabě, spolu se
všemi vysoce slavnými našimi českými3) p.p. stavyl

My všichni upřímní vasaíové, věrnoposlušní poddaní cís. král.
komorního panství podébradského, když nejzřetedlněji spatřujeme a pře
svédčeni jsme, kterak ][ehoj c. kr. Milost, náš nejmilostivější země
pán a král, všecky [159] své poddané velice miluje, nás v svatém po
koji zachovati, šťastné učiniti i ve všech příhodách nám své královské
milosti laskavě udělovatí nejvýš4) nachýlený býti ráčí, nyni pak když tu,
ač proti své milostivě vůli, přítomnou válku vedou, kteroub) rovně
i u cizich národů ztracenou a zavrženou lásku zase vštípiti usilujou,
a na takovou spíše všecky své poklady vydatí a naložíti, nežli nás
obtížené a zhubené vidéti sobě umínili: protož my nejvýš zavázáni sebe
vidouce jejich tak velikou lásku zase láskou a vděčností odměnítí, sebrali
jsme, jak v královském komorním zámku poděbradském nám milostivě
představená řiditelská společnost, tak všech vesnických věrnoposlušných
poddaných spojená jednomysínost, zde přítomnou síce malou, ale z pravé
a upřímné lásky obětovanou částečku peněžitou pod názvem „C. k kom.
panství poděbradského věrných a poslušných poddaných dobrovolný
a laskavý dar v roku 1793“, kterou Vaši nejvyšší v království našem
řiditelské purkrabské Excellenci jménem a na místě všech jiných my
zde přítomni nehodni rychtářové s touž upřímno-srdečnou láskou nejpo
níženěji odevzdáváme, jsouce při tom všichni na nejvýš zavázáni a ho
tovi i vždy dále v potřebě času nejen dle možnosti své“) takové po
moci činiti, ale dokud krve a životů našich stačí, svému7) nejmiíostí
véjšímu pánu & králi [160] věrnopoddanou poslušnost a právě upřímnou
lásku zachovati. K čemuž í jednosvorným hlasem upřímno-srdečnč vin—
šujeme, aby tam, kde povinná láska a upřímná poslušnost svůj běh
ztrativši v nenávist, zpouru a zlost se proměnila, zase tam našeho nej
milostivějšího pána a krále a vysoce slavných p.p. stavů a nás všech
jeho poddaných, jak věrně a hrdinsky bojujících, tak upřímně a pracné

.) R: negakou Gádrnou . . . Rukauch . . . Neywižssjmu [i dále].. . .
snima. — 2) R: stiemi . . .ssebau . . . Otewrženym . . .obraubenym.— 3)R:
Cžechskeho . .*. Cžechskými. — 4) R: Wazalowe . . . neywegss. — E*)R:
skterau . . . stracenau . . . negwegss. — “) R:neywegss. . .wzdy . . . nassi.
— 7) R: nassemu.
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chleba dobývajících, láska a jednotlivost šťastně a slavně zvítězila a po
přemožení pýchy 1) a zpoury nepřátel běh staré povinné lásky zase
uvedla. Staň se, staň se, staň sel

Podpis: Snesl a na místě všech jiných podává Franěk ]an Vavák,
rychtář milčický.“

Když tuto řeč spolu s těmi penězi dne 15. března v Praze
nejprve ][eho] M[ilosti] panu administrátorovi Erbenovi v jeho
obydlí jsme podali, on velmi spokojeně a radostně to přijma
zas nám odevzdal a 'ednu řeč pro sebe nechav,2) nás napřed
k nejvyššímu purkrabímu poslal a sám za námi při'eda, k němu
nás uvedl, jemuž čiňoveský peníze a já tu řeč É1sme podali.
On přečta nápis na pytlíku, potom i tu řeč, řekl: „Dobře,
dobře, pěkně děkuju všem na místě císaře; tyto peníze zů
stanou zde, ten pak pytlík a tu řeč pošlu císaři, a jděte
s Pánem Bohem.“ [161] (NB. Bylo toho daru z panství podě
bradského 1602 zlatý.) Nato p. Erben administrátor řekl (to
bylo ve 2 hodiny po poledni): „Přijďte 3) ke mně, rychtářové,
ve 4 hodiny, já vám přivezu a odevzdám na ty peníze kvi
tanci.“ Což se i stalo. Byli jsme pak rychtářově tito: Josef
jeřábek, čiňoveský, Václav Mikšovský, hořátevský, Franěk
]. Vavák, milčický. Na cestu a outratu dostali jsme od pana
vrchního 7 zl. 10 kr.

_ Dne 23. března, v sobotu před Květnou neděli, v zámku
při řízení před všemi rychtářit) a lidmi byla ta kvitance ve
řejně přečtena. Nato ten týden po neděli Květné v českých
novinách již bylo o tom našem odvodu peněz a řeči ozná—
menof) v německých pak novinách byla i ta celá řeč v něm
čině uvedena i jména svrchu psaných rychtářů postavena,“)
z čehož náš slavný ouřad obz[v]láštnl potěšení měl.

Dne 18. března, v pondělí po neděli Smrtné, ve vsi Pátku
za Poděbrady při silném větru shořely ') 4 statky, kamž dala

1) R: Spauru . . . swjtiezyla . . , Peychy. — 1) R: poddaly . .. ne
chawssi . . . Neywizssimu. — 5) R: ržidte . . . Quitanci. _—*)Sobothu . ..
Ríchtáržemi. — 5)V Kramer. Nov. (1793,str. 117.): „Předešlý týhoden vpátek
přišli sem z královského komorního panství Poděbrad tři rychtáři jakožto
deputyrování jménem všech obcí téhož panství, aby dar zlásk k svému
nejmilostivějšímu mocnáři při nynějších válečných potřebách našemu nej
vyššímu purgkrabímu království Českého, Jeho Excellencí panu hraběti Pro
kopovi Lažanskěmu, do rukou odvedli. Mezi těmito deputyrovanými také
byl náš upřímný a zasloužilý Čech František Vavák, rychtář milčický, jenž
při odvádění daru ]eho Excellencí nejvyššímu purgkrabímu také psaného
listu podal, v kterémž veškeré obce k věrné poddanosti a lásce k svému
mocnáři se zavazují. Dar ten 1602 zl. byl v červeném atlasovém p tlíku,
na němž zlatem na jedné straně tako slova jsou vyšitá: Císař. rálov.
Komorního Panství Poděbradskěho věrných a poslušných Poddaných
dobrovolný a laskavý Dar v Roku 1793.“ — 6) Snad ve vídeňských no
vinách. V „Prager Oberpostamtszeitung“ a v „Prager Staats-und gelehrte
Nachrichten“, jež mám (ze strahovské knihovny) po ruce, není zprávy té.
— 7) R: schoržely.
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naše ves almužnyzl) žita 1 sírych 1 věrtel, ječ[mena] 1 str.
2 věrt., slámy 21/„ mand[ele]. Dřív dáno pohořelým: R. 1788
do Vestce Poděbradského žita 2 str. 1 věrt., ječmena 3 str.
] věrt., slámy 41/2 mand., sena 2 centn.; r. 1189 do Chleb
žita 2 str. 2 věrt., ječmena 3 str., slámy 81/2 mand.; r. 1791
do Libice žita ] str. 2 věrt., ječmena 1 str. ] věrt., slámy
2 mand.; r. 1792 do Choťánek žita 1 str. 3 věrt., ječmena
1 str. 1 věrt.; r. 1792 18. prosince v Pískové Lhotě 4 vy
hořeli: žita ] str., ječmena 3 str. 31/, věrt., slámy 61/2 mand.;
r. 1793 18. března v Pátku, jak výš,2) — [úhrnem] žita 10 str.
] věrt., ječmena 14 str. 1-/2věrt., slámy 24 mand.

[162] Od 20. března začaly se tuhé zimy a mrazy, v středu Sa
zometnu, 27. března, napadl sníh a trval až do Bílě soboty. Ti, jenž
26. a 27. března rolní práci v setí hrachu, čočky, vikve atd. začali, ne
mohli dokonat a zavláčet, až po svátcích, 2. 3. a 4. dubna.

Mezitím v těchto dnech okolo velikonoci, kteráž byla 31. března,
obilí mělo cenu: Pšenice pěkná 3 zl. 15 kr., žito 2 zl. a taky 1 zl. 54 kr.,
ječmen 1 zl. 27 kr. a taky 30 kr., oves převyšovati začal ječmen v pří
čině vojny a dávání magazínu (foroty) a již měl 1 zl. 33 a 36 kr., sena
] centnýř 1 zl., hrách 4 zl., vikev 2 zl. 12 kr.

Na začátku dubna čekali jsme dnů teplých, však jsme neviděli
ani hrubě světlých, neb ustavičně mrazy, studené větry, obloha zaka
lená a tak jako na nás rozhněvaná ve dne v noci byla. Ozimní osení,
ač po sjití onoho velikonočního sněhu krásně se ukázalo, nyní těmi
mrazy a palčivými větry zmodralo a ztenčilo se, zvlášť žita, že hned hrubé
z očekávané ourody sešlo. Vycházející jarní osení také pomrzla.3)

Lidu na vojnu odvádění velmi hustě se začalo a do říše
k armádě proti Francouzům stojící posílalo, a již itakové brali,
kteří své živnosti, ženy a děti měli, ačkoliv již z daru Božího
francouzské 4')rohy schnouti a padati začínají.

[163] Ovojně francouzskěů) mohl bych psát dosti mnoho,
nebo skrz noviny sytě dosahuji toho,
ano i pan vrchní (a), maje tam své tři syny (b)
a každých 14 dní skrz psaní mluví s nimi,
mně pak vždy ochotně a upřímně vše poví, =
co se od týchž synů v příčině vojny doví,
tak že ne hned každý tolik může věděti,
jako já (ač sprosták), — pravdu pravím, mé děti ;
ale mě starosti a práce, jenž jsou pro vás,
k psaní a k radosti odnímají chuť a čas.
1 jiné řízení v tom mém rychtářskěm běhu,
které skrz 14 let rovně též pro vás vedu,

(a) Poděbradský. — (b) U armády.
1) Tabeiový výkaz podpor v R je tu upraven pro souvislou sazbu.

— “) R: Prasyncze v Piskowy . . . wegss. — a) R: wzlássť . . . pomrzly.
— 4) R: francosum. . . . francosske. — 5) R: francausske.
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zavalují časy, v nichž musím často psáti,
& zatím mé hlasy musejí bezděk spáti.
Nicméně noviny a kalendáře roční
zachovávám pro vás, jenom budte skoční (c)
k pilnému čítání, a dovíte se všeho,
co se nyní děje v čas věku našeho.

Zimy a mrazy, které ustavičně trvají a žádné drnové trávě růsti
nedopouštějí, tím skopový dobytek nemálo hubí, neb matky mléka žád

Poprava krále Ludvíka XVI.

ného z pastvy domů nenosí, a tím mladál) jehňátka špatně rostou, pc
trava také domácí vždy jim dávána býti musí.

Dne 13. dubna pruští minýřiň) jenž taky tak ošacení jsou
jako mušketýři, pod správou dvou oficírů skrz Poděbrady a na
Prahu do říše na Francouze marširovali.

c) Chtiví, pilní.
.) R: mlade Gehniatká ...wzdy. 2) T. 1.zákopnici (Míneur). R:

Pruzssti. . . dwauch.
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[164] Dne 14. dubna, v neděli 2. po velíkonoci, ráno ve
3 hodiny usnul v Pánu náš nejstarší duchovní pantáta, Antoň
Petr Příchovský z Příchovic, z starožitného českého rodu, arci
biskup pražský, od roku 13431) v počtu 23., a dne 16. téhož
v hlavním chrámu sv. Víta na hradě pražskémvkapliKinské “)
vhrobě již dříve zhotoveném pohřben. On jest narozenv Praze
r. 1707 dne 28. srpna, první svěcení dostal v Praze od arci
biskupa Ferdinanda z Khíienburku roku 1726, druhé svěcení
dostal v Římě od papeže Benedikta Xlll. roku 1728, kteréhožto
roku též papež ono pozdravení „Pochválen buď ježíš Kristus
— až na věky, amen“ nařídil. On v Římě celá 4 léta [cho
vancem]s) německých škol *) byl. Třetí posvěcení dostal vPraze
od [litoměřického biskupa Mořice Adolfa vévody Saského]5)
r. 1731 29. dubna a na den nejsvětější Boží Trojice téhož roku
první mši svatou sloužil. Jubilaci aneb padesátiletou obnovu
svého kněžství držel roku 1781 na týž svátek, o čemž obšírně
v tomto spisu na týž roka) Arcibiskupství dosáhl roku 1763 a
slavně instalován 7) roku 1764 dne 13. máje. Dva české krále na
království české korunoval, což ještě žádnému arcibiskupovi se
nepřihodilo, a sice Leopolda 11.roku 1791 dne 6. září,Frantíška II.
roku 1792 dne 9. srpna. Třetího, Josefa ll., rovněž korunovatí měl
a mohl, ale on novým jakýmsi vedením ani o korunování ani
o korunovatele nestál. Byl tento duchovní otec mezi všemi ko
runovanými a íníulovanýmie) hlavami v celém světě nejstarší.

[165] Dne 11.dubna při hlavní kapitole sv. Víta na hradě
pražském vyvoíen a potvrzen jest na jenerální vikářstvi Michal
Warlich [rytíř]9) z Bubna, té kapitoly kanovník a arcijáhen 10),
po smrti jenerálního vikáře, saolu probošta a biskupa Diviše
Kri[e]gera, kterýž umřel byl dne 27. [prdsínce] v Praze [minu
lého]n) roku.

*) Toho roku zvolen byl Arnošt z Pardubic za biskupa pražského.
Arcibiskupství zřízeno bylo r. 1344. Počítá-li Vavák (vědomě) Příchov
ského jako 23. arcibiskupa pražského, zahrnuje v řadu jejich také Miku
láše Puchnika v 15. století a Adama hraběte Vratislava z Mitrovic
v 18. století, kteří bvvše za arcibiskupy zvolení, zemřeli před svým po
tvrzením. (R píše obyče'ně: Arci, Arcy Biskup.) — 2) T. i. kaple Pern
štýnská, nyní zvaná yrilo-Metodéíská nebo Arcíbiskupská. V ní
mívali rodinnou hrobku hrabata Kinští, kterou arcibiskup Příchovský
upravil pro sebe. a pro své nástupce. (R: Prazský .. . Prazskem
Wchinske.) — a) R: (Khinburku . . . Onno . . . bud . . . czela) . . . Pro
fessorem. — 4) T. ]. v Collegium germanicum. — 5) )? omylem: od Ar.
Biskupa svrchu Psaneho Ferdinanda. — “) Pam. ]. 2., str. 5. Kramer.
Nov., 1793, str. 158. (Obšírněji v Prager Oberpostamtszeitung, 1793, str.
250.1 — 7) R: Jubilati. .. lnstellirowán. — ') T. 1. církevními knížaty.
R: Infuíirowanýmí. — 9) (Kram. Nov., 1793, str. 158) R: Prahskem . ..
Walrych hrabíe . . . Probožssta. — 10)jan Michael Warlich z Bubna, děkan
jesenický, zvolen byl za metropol. kanovníka a českého kazatele r. 1778
a ínstallován 31. ledna r. 1779. Velmi se zasloužil o uspořádání kapitul
ního archívu a knihovny. Dne 3. srpna 1793 zvolen byl za kapitul. dé
kana a 9. prosince 1804 zemřel ve věku 73 let. — “) R omylem:
ledna . ... tohoto Roku. (Srov. str. 84.) —
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Den 15. dubna první byl jasný, veselý a teplý, právě jarní ; řekliť
jsme: „Toť jest posel. jenž o budoucím brzkém teplu psani nese,“ ale
chybili jsme, nebo po něm zas až do 26. dubna mrazy a zimy nás troudíly.

Okolo svatého jiří ještě nechrčeli štíři,
ani žáby nekuňkaly, ani čápi neklepali,
jiřice a Vlaštovička nehledaly svá 1) hnízdečka,
„knihy“ nekřičejí čejky z příčiny té zimy velký.

V tom čase cena obilí byla takováhle: Pšenice 3 zl. 10 kr., žito
2 zl. 3 kr., ječmen 1 zl. 33 kr., oves 121. 45. Z příčiny již rozepsaného
a dávati majícího magazínu (forotu) oves cenou2) ječmen převýšil.

Mezitím veselé noviny od armády nám přišly, kterak
francouzská sláva & pýchaaj klesá z nedostatku nejpotřebněj
ších vojsku věcí, i taky že jsou tak mezi sebou svorni, jako
židé v lerusalemě byli, a právě nyní, jako josef v lotapatě dal
se v moc ímanůmň) tak jeden jejich slavný jenerál, Dumou
riezf) když na pařížské radě nic moudrého skrz psaní vymoci
nemohl, dal se v moc císařským spolu s 10.000 lidu v městě
Sv. Amanda. 6)

[166] Třetího máje dne začaly se teplé časy. Cena v obilí padla;
pšenice měla 3 zl., žito 1 zl. 54 kr, ječmen 1 zl. 27 kr., oves 1 zl. 36 kr.,
proso 2 zl. 30 kr., krách 3 zl. 30 kr.

To, co se dne 2. máje zde v Milčicích stalo a mne T) se
nejvíc dotýká, taky vám, mé děti, sem pro pamět přisadim,
ač sice kontrakty na to hlavně učiněné jsou:

Handl na pole v příčině stavení. Měl jsem 3) já po svém
otci, janovi Vavákoví, chalupu gruntovní a dědičnou pod nr.
4., kterou byl otec můj od gruntu nr. 3. v roce 1754 oddělil
avystavěl, připojiv k ní 3 kopy záhonů roll. Ta chalupa aneb
gruntek pro malost mista velmi skrovně a mezi nr. 3. a nr. 5.
v veliké těsnosti vystavený byl, protož taky v r. 1757 jsa 9)

') R: brzkým .. . Giržicže . . . swe. — 2) R: s Cenou. — *) R:
francosská . . . Pegcha Klessá . . . jeruzalemě . .. jotapátie . . . wymocti.
— 4) Josef Flavius, známý dějepisec židovský, ve válce židovsko—
římské, jež skončila r. 70. ztroskotáním jerusalema, byl velitelem v Ga
lilei a vida marnost odboje židovského, snažil se jej s počátku
urovnati. Nepořídiv, hájil posléze, a to velmi obratně, hlavni pevnosti
galilejské jotapaty, a když ta byla r. 67. dobyta, vzdal se ímanům
a ziskav si jejich přízně, zůstal při vojsku římském jako (celkem volný)
zajatec a očitý svědek hrůzyplné války té, kterou pak i popsal. Dílo

jeho, přeložené do češtiny, znal i Vavák. (Pam. 1.2., str. 45.) — 5)Vyslov :íimurjé. R (a Kramer. Nov.): Dumurier. — “) Kramer. Nov., 1793,
str. 152. a dále. Dumouriez, obratný, ale nespolehlivý diplomat igenerál,
byl vůdcem armády, jež ke konci r. 1791 vítězně postupovala proti
Rakušanům a dobyla téměř celé Belgie rakouské. (Srov. str. 77.) Potom
však, znepřáteliv se s tehdejší revoluční vládou pařížskou, jež ho se
sadila, a tísněn vojskem rakouským a pruským, vzdal se, jak Vavák
piše. Vojsko však nešlo za jeho příkladem a Dumouriez prohlášen byv
doma za zrádce, nucen byl od té doby žíti v cizině, posléze v Anglii,
kde r. 1823 zemřel. — 7) R: mnie . . . Contracty. — 3) R: Miewssi gá
po mem . .. pržipogiwssi. — “) R: Gsaucy . . . Onnom Prusskym . .
Schoržel . .. ně . . . wystawen. 
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nový při onom pruském zapálení docela shořel a zase od otce
mého, ač ne tak jako prv, vystavěn a pak mně -v roce 1761
odevzdán byl, kdežto [j]sem já zůstával až do roku 1778, v němžto
přestěhoval jsem se do statku nr. 16., kterýžto statek moje
manželka Barbora po svém otci, Václavu 1) Poupovi, právně
zdědila; *) v té pak chalupě až posud podruhy jsem míval. Po
všecka 3) léta na to [j]sem myslil, kdybych mohl tu chalupu
někde přestavěti, obzvláště nynl, když tam stodola pádem hro
zila a [167] strop nad chllvem scházel, což chtěje stavěti ná
kladu [jlsem litoval, že do takové těsnosti, kde v čas ohně
ani nic ubrániti, ani vynésti, asotva sživobytlm utéci se může,
dáti jej_muslm. Protož učinil [j]sem smlouvu se sousedem Ma
tějem Cermákem a handl na pole od gruntu nr. 12. a to ta
kovou: lá [j]sem dal pole od své 4) chalupy nr. 4. — slove
nad Podhořem 5) —- mezi polem Václava Vozába a Tomáše
Stehlíka, jenž v sobě drží [?] s) a jest v svém šacuňku lepší,
a on mně dal pole při samé vsi vedle silnice a vedle gruntu
Pavla Nováka, nr. domu 20. naproti pastoušce, v svém šacuňku
horší a třetí díl méně, totiž [?],7) tak však, aby on ztoho pole
nad Podhořem, které[ho] užívati bude, a já z tohoto zde kon
tr[ibuci] platil. To mě pole na ten čas bylo vyhnojeno k prosu,
jeho pak ouhor prázdný byl.

Nato zase vjinou smlouvu se mnou vešel Václav Vozáb,
soused v nr. 3., kterýž za ten grunt aneb místo, na němž moie
chalupa stála, dal mně za krčmou od svého pole dvakrát tolik
a ještě něco z ohledu, že [j]sem já dál více Čermákovi, přidal
s tím doložením, poněvadž se z místa, na němž stavení stojí,
nic neplatí a on takové[ho] užívati bude, já pak stavěti budu
na poli a z něho h') platiti musím, [168] protož on z toho mně
daného pole na vše budoucí časy kontribuci platiti bude. To
pole jest 4 hony dlouhé a leží při mém poli od nr. 4. ve třech
honech & při poli Fraňka Tomka nr. 5. ve čtvrtém 9) honu při
dolejší cestě. V tom prvnlm honu připadlo mně 4 záhony,
v druhém honu 3 záhony, a to jest zaseto ječmenem, v třetlm
honu 21/2 záhonu a ve čtvrtém honu k hořejší cestě ] záhon
a kllnek, ato bylo vyhnojeno kprosu, což [j]sem jáksvémum)
poli přioral a prosem zasil; ječmen též na dvojích honech za
setý mně zůstává. Následovně za chalupu, co bylo stavení od
kamena, t[otiž] světnice, síň a komora, za to mně dal Vozáb
i s stropem a střechou 150 zl.,a co bylo od dřeva, to [j]sem
odtud vzal a v novém stavenl spotřeboval. Ostatně ploty, co

1) V R pravidelně: Wacslav (Wácslav). - 2) Pam. I. 1., str. 93.
— a)R: podsud . . . wssecky .. .obzlasstníe... utecti. — 4) R: me . . . na
Proti. — 5)Pozemek ten, zvaný teď ..na Podhoří,“ leží u polní cesty ve
doucí z Milčic k Chotuticím. — “) V ]? mezera nevyplněná. — 7) Opět ne
vyplněno. — ") R: 2 krat... nietco ...znieg. — 9) R: Cžtwrtym . . .
wtom ] . . . 2hem . . . 3m.. . Cžtwrtym. -— '“) 115:kmemu . . . pržiworal...
Syň . . . Plotty.
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kdo kde zasáhl, jak já při poli Čermákovém, tak Vozáb při
chalupě, to každému zůstalo.

Nato dne 2. máje, jenž byl čtvrtek po neděli Cantate,
povolali jsme pana Matěje Homolu,') rychtáře střebestovského,
vyučenéhoŽ) zemoměřiče, kterýž nám to vše vyměřil a vyrov
nal, item uroz[eného] pana Vojtěcha lana Marie, sirotčího po
débradského, kterýž se panem synem svým, Emmanuelem
Marleý) sem přijeda všecky ty smlouvy sepsal a my všichni
i s manželkami svýmit) na to jsme se podepsali. Přitom také
v jedné veselé Společnosti u mne v nr. 16. jsme poobědvali,
při kterémž na pokrmy já a na nápoj Václav Vozáb náklad
jsme vedli a v nejlepši spokojenosti vše dokonali. Franěk ].
Vavák.

[169] Václav Vozáb maje t") taky svůj statek velmi těsný
a dvůr skrovný, vše to ostatní zděné a ode mne koupené sta
venl rozházel, jinam přenesl a sobě volnější dvůr a celý grunt
způsobil. Stalo se to toho roku, když FranCaVzOVé sWeho
KraLe LVDWIka VsMrťlLl. (NB. Tento letopočetB) skrze celý
přítomný rok ke všelikým věcem v stavení i v psaní přidán
býti může.)

Dne 3. máje již [j]sem začal dřivi a kameni kupovati,
torot dělati a dne 10. téhož tesaři ]lŽ začali dělati.

Celý měsíc máj byl mlrně teplý, vlc suchý než vlažný,
obill i trávy již vadly bez vláhy. Dne 3. Juni malý deštlček
přišel, 6. téhož větši, že se již vše osenl zasmálo, 8. téhož
opět něco maličko. Dne 9. u večer, v neděli 3. po sv. Duchu,
velmi strašlivá 7) s hromobitlm a blýskáním mračna naše vů
koll obklopila a takovou bouřku a přlval přinesla, jakýž od
mnoha let nepamatujem; 've 3 neb 4 minutách po vší zemi
voda stála, hromobitl ustavičně trvalo. Co [j]sme vyzvěděli, jen
do samých stavení na 11 místech hrom udeřil, znichž na pěti
zapálil, a sice v Štolmlři, v Českém “) Brodě, v Plaňanech, na
Horkách a v Břežanech. Bez ohně udeřenl mezi jinými taky
ve vsi Kšelich do sboru švýcarského se stalo. [170] V Českém
Brodě na předměstí do jednoho domu hrom udeřiv 9) tam kamna
a strop rozrazil a přes 1 dům se přenes do druhého skočil a
tam zapálil.

1) V sadské matrice přichází zápis o úmrtí (27. února 1791) tři
letého Matěje, syna Matěje Homoly, zeměměřiče a rychtáře v Třebe
stovicích. (Sdělil vd. p. děkan V. Jelínek.) — “) R: Stržebestowskyho,
wyucženýho Zemo Mieržiče. — 3) Emanuel Marle, nejstarší syn zmíně
ného sirotčího, vyskytuje se od r. 1792 v podébradské matrice podepsán
jako kmotr. ale, čím byl, není doloženo. Kromě tohoto syna měl sirotčí _
Marle 4 dcery, z nichž 2 se provdaly za panské úředníky. (H.) —
4) R: Nassjmi...umnie..,po Obiedwaly.— 5) R: magice...Zdienne...
odemnie. — 6) R: Lethopočet . . Tessarži. — 7) R: Osseni . . . nietco . . .
strasslywe . .. obklopily . . . pržinesly. — E')R: Cžeskym . . . Kssellých . . .
zboru stegcarskeho. — 9) R: uderžic . . . prženeswssi.
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Dne 13. luni, ve čtvrtek, před samým večerem když při
šlo 1) mračno nehrubě strašlivé nad Kostelní Lhotu, z něho hned
prvním zablýsknutím hrom do stodoly tamního šenkýře Fraňka
Hromádky 2) uhodil a je zapálil.

14., 15., 16., 17. a 18. juni vždy deštivo a při tom velmi studeno
bylo, jako bývá měsíce dubna. Více však 21., 22., 23. a 24. ]uni byly
mrazivé větry a taková-“l)studena, že v práci člověk nemohl se zahříti,
a při tom každý den studené deště přicházely. Skrze to pozdnější žita,
pšenice a ječmeny nemohly kvéstí, prosa sežloutlaf) trávy na lukách a
obcích růsti nemohly, lny a konopě při zemi zůstaly. Mezitím housenky
jako loňského roku 1792 vždy na stromích kdesi se braly, z maličkých
větší rostly a stromy velmi hubily. Od onoho přívalu a povodně na pod
kalených lukách a obcích tráva níc nerostla. Všecko osenl hustě bylo,
až lehalo, ale kvésti5) nemohlo. ]ečmeny od těch studených větrů tak
zčervenaly, jako když se ke žním zapalují.

[171] Při konci ]uni a na začátku juli obilí mělo cenu: Pšenice
pěkná 3 zl., žito 1 zl. 54, ječmen 1 zl. 30 i taky 1 zl. 24 kr., oves 1 zl.
30 i taky 1 zl. 33 a 36 kr., hrách 3 zl.

Dne 29. Juni vyjel [j]sem z domu a dne 1. juli přijel [j]sem
do eských Budějovic, kdež svého 6) neiupřlmnějšlho, ne
z krve, ale z lásky pocházejícího přítele, jemnostpána kanov
níka Pingasa a při něm zůstávajíciho svého syna Vojtěcha
[jjsem navštívil a byv tam až do 5. juli, za ten celý čas jak
u něho, tak u některých jiných p.p. kanovníků i p.p. piaristův
mnoho milosti a lásky [jlsem okusil a zažil. Odkud to, sám
nevím, přece řeknu, že shůry — atd.

Dne 4. juli, na den našeho milého vlastence a orodov
nlka, Prokopa svatého, tam v Budějovicích jakožto v svátek
tamního ][eho] M[ilosti] biskupa Prokopa Schaffgotsche,") z Ky
nastu a Greiffenšteinu hraběte, v jeho nepřítomnosti skrz tam
ního pana probošta, Vojtěcha Hegenmíiller[a], svobodného pána
zDubenweilernŘ) slavná mše svatá v kostele hlavním zpívána
byla. Vten den já s mnohýmí jinými pány byl [j]sem pozván
k obědu k jemnostpánu9) kanovnlkovi Antoňovi Dubskému

1)R: pržissedwssi. — 3)Frant. Hromádka, syn Jana, šenkýře v Ko
stelní Lhotě, čís. 8. st., byl chalupník s výměrou roli 32 korců, 11/2čtvrtce;
z luk klidil 13 vozů sena a otavy. Z osedlosti platil 13 zl. 21 kr., gruntovní
daně 35 kr. pololetně a vybýval robotu pěší 52 dní v zimě a tolikéž v létě.
Dřive to byla krčmaDouděrovská.(H.)— ')szzdy . . . takowe. — ') R:
kwetsti . . . sežlautly . . .Lonskeho Ruku . . . wzdy . . . kdessy. — 5) R:
Onnoho . . . Kwetsti . . . scžerwenaly. — 5) R: Budiegowiez . . . meho . . .
Gewnost Pana. .. Pingassa . . . meho . .. abywsse . ..zažjl . . . pržedse. ..
zhůry. — 7) R: Ssafgocž z Kinastu. — 5)Pocházel ze staré rodiny horno
rakouskě. Na kněze vysvěcen byl r. 1771 v imě, po rOCe tamtéž pro
hlášen za doktora bohosloví; byl kaplanem v Stekravě u Vídně a fará
řem v Hor. Litvínově v diecesi lltoměřické, odkudž jmenován (dle dvor.
dekretu z 25. října 1784) proboštem katedr. kapituly v Budějovicích,
kdež zemřel 2. května 1817. (Sdělil vd. p. ]. Cais, konsist. archivář.) —
9) R: Gewnost Panu . . . Dubskymu.
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z Wíttenau 1) Tomu vznešenému pánu v měsíci březnu tohoto
roku přepsal a do Budějovic poslal [j]sem kázání, které ká
záno bylo nad jeho p. otcem v klášteře sedíeckém r 1752,
[172] kterýžto, jménem Maximilian Dubský z Wittenau, jsa
vdovec důstojnost kněžskou přijal a v klášteře sedleckém pri
micii odsloužil dne 3. dubna, v pondělí velikonoční, r. 1752,
při kteréžto primicii tento pan kanovník jako chlapec svému
panu otci ministroval.") Potom pak, když p_anotec byl v Klá
šterci 3) farářem, tento pan syn byl u něho kaplanem, po jeho pak
smrti tamž farářem zůstal ar. 1784 přivyzdvižení biskupství bu
dějovického od Josefa II. tam za kanovníka dosazen. Že pak v témž
Klášterci skrze oheň času nočního o všecky své knihy i o to
nad svým p. otcem kázání přišel, a já takové tištěné mám 4)
a svému E')nejlepšímu příteli, panu kanovníkovi Pingas[ovi],
zmínku v psaní o něm [j]sem učinil a on zas panu Dubskému,
protož byl [j]sem žádaný, abych takové přepsav6) jemu poslal,
což se i stalo. 7) Tentýž pan kanovník umřel dne 12. září 1793.
Dej mu P[án] B[ůh] s[lávu] věč[nou]í

Na svatou Marketu již místy žali,
my pak na žence chutně čekali,
ale šlo jich málo, tak jako vloni,
an osení zralé všecko se kloní.

Z nedostatku ženců velký plat ode žní se zrodil, neb mnozí hospo
dáři chtíce žence míti, přepláceli je, ano i sami ti horácl, beztoho dost
chytří, vidouce, an jich málo jde, draze se jednali, a sice od žita 7,21.,
71/, zl. i taky 8 zl. od kopy — tolikéž krejcarů příjde od jednoho zá
hona, — od ječmena sekání po 2 zl., 21/2zl. i 3 zl. a tolikéž od vázání,
[173] od pšenice po 7 zl. i taky po 8 i po 8% zl. Toho příčina nebyla
obilí husté, ale ženců málo.

Již [jlsem vloni napsaíř) že vrchnosti pro své zaseté rybníky a
přestání celotýhodních robot svým lidem z panství do kraje jíti nedají,9)
ale toto k tomu přidáno býti může, že obilí jest laciné — aneb: chléb
jest laciný — a přádlo drahé, protož horáci raději předou nežli žnou a

') Pocházel ze starého českého rodu rytířů z Vitiněvsi, kteří se
později psali „von Wittinau“ (Wittenau) a r. 1707 byli povýšení do stavu
panského. Data narození a vysvěcení vkapitulní pamětní knize scházejí.
Byl skutečné u svého otce v Klášterci (v litoměřické diecesi) kaplanem
a po něm tam farářem, až přišel do Budějovic, kde zemřel 12. září 1793.
(Sdělil vd. p. ]. Cais.) — 2) Pamětní farní kniha v Sedlci, pořízená až
r 1835-6po sekularisaci kláštera sedleckého, o primici té, zajiste zvláštní,
nemázmínky.Předprodejem statku cisterc. kláštera knížeti KarluSchwarzen
berkovi byly památné věci, církevní spisy a knihy prodány, třeba jako
papír na obal; co zůstalo při koupi velkostatku, bylo odvezeno do
archivu na Orlík. O rodu Dubských zůstala v Sedlci fundace za 1- Bar—
boru Dubskou, původně 1 mše sv. týdně, kterou převzala na sebe
náboženská matice, ale ničeho za ni neplatí. (Sdělil vd. p. farář ]os.
Ptáček) —- a) R: w Klestrlly (Klásstercyi. — 4) V jungm. Historii lit.

není. — 5) R: memu. — 6) R: Dubskřf'mu...pržepsawssi. - ") Další
šétka byla připsána později. — 8) Pam. ll., 1. str 21. — 9) R: nedadj . . .u auch.
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s tím k většímu zisku jdou; neb lid, který z rukou svých se živí, to dělá,
kde lepšl zisk vidí.

Ale nám jest zatím krušno v té novině
a pomalu bude dušno co v komíně.
Všecky platy stejně stoji, všecko draho,
kupuj co kupuj ke kroji, byť dost málo;
i kus plátna chatrného, jeden loket
nejméně za '/, zlatého chtějí opět.
Cokolivěk potřebuje člověk na se,
všecko se draze kupuje v tomto čase.
Čeládka chce službu velkou až nad míru,
napřed však sedlák se sedlkou musí k dílu.
dobře platit, dobře krmit a sám dělat,
čeládku jen, co chce. drtit musí nechat.
Měl bych já zde mnoho psáti o té bídě, —
budu radš' ]) konec čekati, jestli přijde,
který, nepřijde-li dlouho, pravím směle,
nematných sedláků mnoho na drt smele.
Prosme my 0 pokoj Pána, ať se stane,
potom i všeliká rána též přestane.

[174] Zavírku o té jakovosti (materii) činím takovouhle, a kdo chce,
může to sám vypočítat buď na celý svůj grunt aneb na 1 kopu záhonů
rolí a podle té na vše osta[t]ní role,“gkdyž postavím: ]. náklad práce,
t. j. oránl,') 2. vyseté obilí„ 3. živeni a plat čeledi, 4. chování hovad,
5. kontribuci, 6. plat za robotu, 7. desátek a jiné menší poplatky, 8. roční
správa na stavení, 9. nynější plat žencům, 10. svážení a jiné práce s timž
obilím, ll. dříví potřebné drahé, — naproti tomu vymlácené zrno, zač
se prodá, tuf se uzří, že mnohý záhon nevynesl tolik, co koštoval. Ano,
mnohý záhon nevynáší to, co se žencům dalo a co- kontribuce &robotní
plat z něho se dává. Mimo to:3) dáme za střevíce 2 zl., t. j. _korec žita
a víc, za mizerné tlusté punčochy korec ječmena, za spodky kožené
2 korce pšenice atd.

Nové obilí má valor: Pšenice 3 zl. a taky bez 3 i bez 5 grošů,
žito 1 zl. 50 a 51 kr., ječmen l zl. 15 kr., oves 1 zl. 10 a 12 itaky 15 a
taky 18 krejcalrůl.

! což _budem dále činit, — i bude nás Pán Bůh živit,
on v laclnu jako v drahu má vždy spravedlivou váhu.
Děj se ve všem Boží vůle jak na nebi, tak zde důlel

Kdykoliv Pán Bůh nějakou veřejnou změnu v živobytí našem učiní, vždy
z toho něco dobrého aneb, ať dím, mnoho dobrého se zrodí a mnoho
zlého přestane a zajde. Soudim, že nyní skrz tu láci v obilí a skrz tu
drahotu všech jiných věcí mnozí chudí lidé a řemeslníci zase obživnou
& onano pýcha v šatstvu 4) sedlského lidu [175] snad přestane a jine
všeliké zmatky zajdou.

') R: racž. — ') R: Rolle . . . Woránj . . . Contributi . . . Njniegssi.
— 3) R: uzdržj . . . toho . . . Koženne. — 4) R: wzdy . . . negakou . . .
wzdy . . . níetco . . . Peycha v Ssactwu.
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Vždyť pak lecos 1) dost tvrdého bylo vkořeněné,
však co dým z dříví shnilého již jest vykouřené.
Ač Pán Bůh mnohé nástroje k bití přichystává,
však tím ') všim nás vede k sobě a svou milost dává.
Jen af jest illuminací brzy všudy konec,
neřekneme, že jest v láci u nás žita korec.

.Od polou července začaly se mokré a deštivé časy, tak že žita
i pšenice nažaté růsti začínaly, dle čehož duchovní pastýřové dovolili
dne 21. juli, v neděli 9. po 'sv. Duchu, obilí vázati a svážeti. Kdo měl
mnoho, ten to dělal, kdo měl málo, ten tak nechal. Potom byly až do
konce žní krásné časy. Hlavně: Ouroda letošní jest víc než prostřední,
ale ne tak jako vloni — o mnoho menší, zvláště v sýpce 3) a jádru zrna.
Pšenice jest nejhojněji na slámu, žita, ječmena, c_vsa prostředně, lnu

!.

Siťonťpfťmvšťnřgm Svída; 253mm: fc, rabugmcrc, wmďní Čen
,; :, . ... oborní!

“3m“ "a“ Čaťl'fl)"$"““thsz proapčwúgmc,tonlafl'ůgmcpamětínon
uni;

arm-301mm“(tffař pán,
SranrílTrť vrmnj náš Z\ra'i,

Blau-ně, bran, nanam Drag: gril lora
nowa'n. ')

Il.

?Íy náš milý, 11cmaaa bílý, rat učiněn
“C"!

2! nouve'nmZ\ra'li fmc'mu wsbal powinnau$k). mffíďni nrrponjjrnčgflj pobbanj,
wěrní (Écdjowc' — ta! nam—ani

Gcbla'rv — tori wibimr, je nryuúňj
pan wniť Dub náš, mam cýfarfťěťrán
lowířčmilojti, rafbrscc a nmcletajinčg:
jTim gpůfobu tommy ga! csifařj'tuwj Rím:
fřčho, .:Erálowfrmj Dbcrfťíbo, ra! rnw
nj Era'lowfrwj (ÉcfEc'bo,mííoftiwč péca:

čcl'ti
Slunce bo oftvjriío,
LMS nab nčbo n*j't.:upilo,

zína'o wíl'ccčywscmi Ítďý, obwefrlilo.

Ill.

*) bn: :) Gum-t ina.

Řeč a píseň Vavákovalpři slavnosti v Bubenči. (Viz str. 74.)

více, konopi málo, ovoce *) takměř nic, pokudž místy něco jest, to jest
jen pro někoho, ale ne pro všechny.

Zimy jarní a mrazové byly ovoce vrahové,
též housenky v minuty (a) rok byly tě zkázy první cvok;

odkudž dráže než vloni ovoce se prodává: Malé 4 hrušky aneb jablka
za 1 kr., větší 2 toliko, švestek syrových 10, 12, 15, okolo 'sv. Vác[lava]
dávali jich 25 a 30.

[176] Abych o té drahotě všech ]estosti a jakovosti taky něco
dotkl a potomkům oznámil, tuto některé věci položím, obz[v]láště ty,

(a) 1792
*) R: kdyť.. .Ledcos. .wkorženienne. — “) .Schni

leho. s.tim. — a) R: wzlasstie w Segpce. — ') R )(iRdále)g:mOwotce . ..
nietco. ..skázy

Paměti Vavákovy. 111.,l. 5
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které sedlák pro sebe a pro svůj grunt potřebuje a míti musí, a sice
jak se ty věci platívaly před 40 lety, jak před 20 a jak nyní; 3 nejprve
začnu od čeledi, jakou prv mívala službu, a jakou ted' má.

Platívalo se okolo roku (1750, 1760, 1780, 1793) l) v velkém2)
gruntě aneb v statku:

Nádvorníkole) 20 zl , 22 zl., 24 zl., 26 zl.; pacholkovi 16 zl., 18 zl.,
20 zl., 24 zl.; špitálníkovi ') 10 zl., 12 zl., 14 zl., 16 zl.; pluhařovi 12 zl.,
14 zl., 16 zl., 20 zl.; volákovl 8 zl., 10 zl., 12 zl., 15 zl.; děvce starší
7 zl., 8 zl , 9 zl., 10 zl.; mladší 6 zl., 7 zl., 8 zl., 9 zl.

Šatstvo: 5) Klobouk 30 kr., 36 kr., 45 kr., 1 zl. 15 kr.; čepice malá
20 kr, 30 kr., 45 kr., ] zl.; čepice s vydrou l zl. 15 kr., 2 zl., 3 zl.
30 kr., 5 zl.; čepice velká zimní 45 kr., ] zl. 15 kr., 2 zl. 30 kr., 3 zl.
Plátno na koš[ile] tenké, ] loket 15 kr., 20 kr., 36 kr., 45 kr.; plátno
tlustší 7 kr., 12 kr., 24 kr., 30 kr. NB. Dle toho o plátnech “) ostatních
se souditi může. [177] NB. Když Žitavci s plátny 7) sem chodívali, tehdy
plátna lacinější bývávala. Sukna hrubšího l loket 20 kr., 36 kr., ] zl., 1 zl.
15 kr.; tenčího 45 kr., ] zl., l zl. 24 kr., 1 zl. 30 kr.; čistšího [libereckého]
flanelu 3) 1 loket 15 kr.. 30 kr., 40 kr., 1 zl.; 1 pár koží na spodky l zl.
30 kr., 2 zl. 15 kr., 3 zl. 15 kr., 4 zl. 15 kr.; celé spodky ušité od handš
machrů 9) 2 zl., 2 zl. 30 kr., 3 zl., 5 zl.,1 pár 10)prostých punčoch 24 kr..,
39 kr., 45 kr., l zl. 12 kr.; tenkých stávkových 40 kr., 54 kr., 1 21.12 kr. ,
1 zl. 30 kr.; ] pár střevíců jhjřbetových 45 kr., 54 kr., l zl., l zl. 30 kr.;
telecích 54 kr., 1 zl., l zl. 6 kr., 1 zl. 45 kr. Ano taky dává se za stře
více nyní 2 zl. ] pár bot tlustých l zl. 18 kr., 2 zl., 3 zl. 30 kr., 5 zl.
30 kr.; tenkých 2 zl., 3 zl., 4 zl. 30 kr., 6 zl.; rukavice vlněnéu) 15 kr.,
24 kr., 30 kr., 45 kr.; kožené 20 kr., 36 kr., 40 kr., 1 zl.; 1 kožíšek
ženský 1 zl. 15 kr., 1 zl. 45 kr., 2 zl. 15 kr., 3 zl. 30 kr. O kamlholích,
cajkách, barchaních '2) a jiných jakovostech ženských mlčím, jen přidá-
vám, že vše jest o 30 kr., o 45 kr. a 1 zl. i 1 zl. 30 kr. dražší ] loket.

[178] 1 vůz párový od koláře 6 zl., 8 zl., 10 zl., 12 zl.; čtyr
spřežní 13) 8 zl., 10 zl., 12 zl., 15 21. A tolik, co vůz koštuje, dá se kováři

.) Tyto čtyři letopočty vztahují se ke všem peněžním obnosům
dále tu (vždy právě po čtyrech) udaným. Celý ten přehled, jak ceny
různých předmětů vzrůstal ,podán je v R v rubrikách dle oněch čtyr
let (vlastně si nalinkoval avák 5 rubrik, ale poslední zůstala prázdná)
a v každé jest oddělení pro zl. a kr. — ') R: Welkym '— 3) Nádvorník
byl asi nynější šafář, poklasný; pacholek—_ čeledín, pluhař—_ oráč. —
') (R: Sspitanjkowi.) V Milčicích jest ode dávna obecní dům, dodnes zvaný
„špitál“, v němž bydlili (a dosud bydlí) chudí příslušníci obce za určité
nájemné. Ti pracovali u tamnějších rolníků, kteří za ně nájemné platili,
a tyto polní dělníky (podruhy) ve sitále bydlící patrně má Vavák na
mysli pod jménem špitaník, t. j. špit lník. (Viz i na str. 4_.)Všecky zmí
něné zastaralé názvy hospodářského služebnictva dnes již v kraji tom

vymizely. (V.d p. farář ]. Lev.—š 5)R: Ssatcwo. — “) R: tlustcžj. .Plátnách. ):R Plátnami eywáwaly. — 8) R: Cžistcžjho Raychen
berskýho flaneru. —9) T. i. od rukavičkáře (Handschuhmacher). ——') R:
Paar (i Pár— ") R: Wlniennc. .Koženne. — „) jména cajk a barchet
(barchent, archan) dosud jsou běžná; kamlhol jest asi zkomolenina z Ka
melhaar (Kamelgarn, Kamelwolle) nebo z Kamm- (a tytéž složeniny) a značí
též látku s vlasem. ——I') Cztyr spržeznj.
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od kování. 1 váha železa 1 zl. 15 kr., 1 zl. 30 kr., 2 zl. 5 kr., 221. 24 kr.;
] pluh nekovaný 30 kr., 45 kr., 1 zl., l zl. 24 kr.; 1 pár prostranků 10 ks.,
12 kr, 18 kr., 24 kr.; 1 pár pobočnlc 36 kr., 45 kr., ] zl. 15 kr., 2 zl.
15 kr. A takž o jiných menších věcech ') a jestostech soudit se může.

1 bečka soli 3 zl. 30 kr., 5 zl., 6 zl. 30 kr., 7 zl. 40 kr. 1 libra
zázvoru,2) pepře, šafránu, květu, rýže,') rozinek malých, velkých; llíbra
cukru; 1 žejdlik medu; l žejdlik oleje; 1 libra lnu. A co pak káva,4)
byl bych již zapomněl; ta taky bývávala. ..“)

[179] Dřiví k palivu jest také nyní drahé, a sice 1 sáh měkkého “)
dříví, jenž býval za 30 kr., za 45 kr., za 1 zl., nyní jest za ] zl. 30 kr.;
l sáh tvrdého dubového, jenž býval za 1 zl., za 1 zl. 15 kr., za 1 zl.
30 kr., nyní jest za 2 zl. 30 kr. i taky za 3 zl. Jeden fůrní dub býval za
1 zl., za 1 zl. 30 kr. a za 2 zl., nyni jest za 5 a za 6 i za 7 zl.; jeden velký
dub na žlab, jenž býval za 3, 4 a 5 zl., nyni jest—za12, za 15i za 20zl.

Ovšem taky drahý jest dobytek a koňstvo, to však ne všudy sed
láci hlidati a odprodávati mohou; některé zřídka vesnice jen tak šťastné7)
jsou, že pastvy mají a dobytek hlídati mohou, a íten taky v pominulých
pěti suchých letech i tu, kde pastviny jsou, chován a rozmnožován býti
nemohl, protože pastvy nebylo a slámy na polích taky nezrostly. lest
tehdy nyní kůň, jaký někdy býval za 40 zl., nyní za 80 zl., a jaký býval
za 50, nyní jest za 100. Vůl, jaký býval za 15 zl., nyní jest za 30, a jaký
býval za 20, nyní jest za 40. Ano ku podivu, taky se zdejší čeští E')voli
jak na jarmarcich, tak domácně za 60, 70, 80 zl. jeden kus prodávali, což
předkové naši, ani před 40 lety my neviděli, ani neslyšeli. Však takové
štěstí jednou v rok ve vsi jeden aneb dva mají.

1)R: wiecých. — 7)Odtud dále Vavák již cen nepřipsal.— *)R:_Reyže.
—4)R: Katce . . . to taky beywawálo. —5)ležto mi zatím nebylo možno zjistiti
a doplniti vynechaný postup cen, připojují alespoň ceny některého zboží, jak
je udávají obchodní inseráty (tehdy ještě v novinách málo se vyskytující)
z roku 1793, podle stránek v „Prager Oberpostamtszeitung“. (Ze str. 79. :)
Libra naloženého ůhoře 36 kr.; nejlepší švýcarský sýr, libra 16 kr.; nej
jemnější olej brabantský, libra 45 kr.; jemný olej stolní 341/2kr., dobrý
olivový (Baumól) 24 kr.; pravý vinný ocet červený, velký žejdlik 5 kr.,
bílý 4 kr.; nový, dobře Sušený salám, libra 38 kr.; pravé terstské rosolky,
zapečetěná lahvička 25 kr., vetší 48 kr.; nezapečetěná malá 17 kr., velká
33 kr.; jemná, pravá vídeňská čokoláda, libra 22—40grošů; pravá velká
vídeňská krupice, libra 8 kr.; benátské bílé mýdlo, libra 17 kr.; janovské
sardele, libra 27 kr.; nové fíky ve věncích, libra 12 kr.; nové rozinky,
libra 14 kr.; mandle libra 24 kr., ve skořápkách 40 kr.; jemně třená ba
vlna v papíru, libra 36 kr. (Ze str. 117.:) Kosmonoská cikoríe (Gesund
heitskaffee), dOporučená od lékařské fakulty, libra 17 kr. (Ze str. 125.:)
Motouz různé síly, černý, libra 24—51 kr., bílý l zl. až 1 zl. 30 kr.- Oby
čejná černá tužka 2—12 kr.; listovní papír s obálkami, tucet 7—12 kr.;
černý inkoust, žejdlik 10 kr., červený 24 kr. (Ze str. 320:) Řezané pero
v pouzdře 1 kr. (Ze str 377.:) Levantská neboli turecká (zrnková) káva,
vídeň. libra l zl. 20 kr., lot3 kr. „Je to velmi chutný nápoj, jehož možno
požívatí po zdejším způsobu se smetanou nebo s mlékem. Tato káva
jest veliké síly a chuti, l lot stačí na žejdlik vody.“ (Ze str. 526.:) Vest
fálské šunky, libra 24 kr. (Ze str. 782.:) Norimberské klobásy, libra 23 kr.,
kus 3 kr. Zboží jest většinou ze skladů Schónfeldových v ]esuitské ul.
č. 492, proti Vlašské kapli. — s) R: Miekýho. . .Saah. — ") R: sstiasne . . .
5ti. — “) R: Cžeske.

*



100 Rok 1793.

Ne každému štěstí přeje, víc jest těch, jimž nouze mele.
[180] Ne každý pán chodí v čubě, mnohému též nouze hude.
Nemá všecko každý sedlák, mnohý jest chudší než žebrák.
Všecko každému neslouží, po harfě každý netouži.
Tot se tak vždycky přihází a po nás bude ještě,
kde se mnoho lidu schází, vždy někdo z nich jest z Třeště. ')

Na začátku září bylo sucho takové, že nemohli jsme ani podvůrky
dělati, ani k setí role připravovati; potom od 9. září začaly se deště a
trvaly téměř za 15 dní, až ztoho i mokro povstalo, že okolo sv. Václava
nemohli jsme pro mokro v černých zemích síti.

Obilí mělo cenu při času sv. Václava: Pšenice 3 zl., žito 2 zl.,
ječmen l zl. 30 kr., taky 20 kr., hrách 3 zl., proso 3 zl., jablka a hrušky
dvě a tři za 1 kr., švestek 25, 30 a 35 za 1 kr.

NB. Když tak 5. dne záři tohoto_l793. roku právě v poledne pří
hodilo se veliké sluneční zatmění, a sice 10 coulů 145 minut, které sice
pro předešlé zamračeni a malý deštíček viděti nebylo. nicméně tím větší
mrákota a tma při zemi trvala téměř 4 hodiny, a od toho dne zdá se,
jako by jiné časy nastaly naproti předešlým a jako by slunce ani roz
svítíti ani zahřiti nemohlo; nebo každý_den jest pošmourný, zamračený,
nebo deštivý, studený, nebo větrný,) Toto píši od toho zatmění v den
32., dne 6. října.

[181] Dne 12. září umřel v Českých Budějovicích třetí
kanovník, baron Antoň Dubský z Wittenau aneb Vitňova,-")
u něhož jsem já vtento rok 1793 na den sv. Prokopa obědval.
První umřel r. 1788 4) [Antonln Blittner], druhý roku 1793 Hy
nek baron Verni[e]r5) dne 26. Juli v Praze, třetí téhož roku An
toň baron Dubský dne 12. září.

Okolo puls) řijna začaly se velmi studené časy, že bez rukavic
a kožichu nebylo lze přes pole vyjití. Mezitím od častých dešťů již
tu i tam v polích voda stála, že se nemohlo ozimní setí dobře vyko
návati.

Dne 16. října, v den sv. Havla, Maria Antonína, královna
francou[z]ská, Františka I. a Marie Terezie z domu Rakou
ského dcera, stará [38 let], 7) od bezbožných a tyranských bu

1) Město na Moravě. „B'tí z Třeště“ zde ve v'znamu: ztřeštěný
R: harffie . . . wzdicky . . . wz y. — 2MP: kazdy . . . ietrnný. — 3) VIZ
str. 95. — 4)R: 1789(a jméno nedopsáno). Ant. Biittner byl původně jesuitou
a profesorem l_atinyv kolleji Staroměstské. R. 1773stal se farářem v Dolním
Rejštejně na Sumavě, nato děkanem v Jáchymově a konečně 27. března
r. 1784 městským děkanem v Č. Budějovicích a když tu zřízena byla
kapiiula, stal se jako budějovický děkan kanovníkem a děkanem kapi
tulním. Zemřel 16. února 1788 ve věku 45 let. (Sdělil vd. p. arthivář
] Cais.) — f*)Don Ignát baron de Vernier býval dříve v _řádutheatinů
(u sv. Kajetána) v Praze a polním kaplanem cis. pěšího pluku Ludt'íka
vévody Wolííenbůttelského. Dne 29. června 1780 byl od hraběte jana
Buquoye presentován na faru v Trhových Svinech, 9. prosince téhož
roku byl papežskou bullou z řádu propuštěn a 9. ledna 1781investován.
Odtud jmenován r. 1784 kanovníkemy Budějovicích. — “) R: 1/.,.—
7) V R nedoplněno.



Rok 1793. 101

říčů francou[z]ských v městě hlavním Paříži ortelována a jako
nějaký zločinec na rynku sťata jest. 1) Nad tím tak opovážli
vým a ukrutným mordem každé srdce lidské ustrnulo. l po
těch vesnicích lidem prostým a neučeným a proto méně citedl
ným ten mord k srdci šel, a tu již každý lépe pochopoval a
uvažoval, co Francouzové činí a zdaliž jaké svědomí a bázeň
Boží v nich jest.

[182] Na začátku listopadu časy deštivé a vlhké ulevily, ale dnové
vždy pošmourní a zakalení 2) zůstávali. Po Všech svatých ještě lidé
ozimní setí tu i tam zhusta vykonávali.

Obilí mělo cenu: Pšenice nejpěknéjší 3 zl., též i 2 zl. 45 kr.
í taky 2 zl. 30 kr., žito 1 zl. 54 kr., ječmen ] zl. 24, oves l zl. 30 kr.;
řepa, zelí, zemská“ jablka, vše laciné. Dobytku všemu cena padla,
a řezníci přece ještě na starou valoru, jak a kde mohli, maso prodávali,
a sice hovězí za 7 kr., vepř[ové za) 9, skoplové za] 6; nyní v listopadu
slevíll a dávají [hovězí zal 6 kr., [vepřové za) 7, [skopové za] 4'/,.4)
Oleje 1 žejdlík za 7 kr., másla 1 libra za 12 kr., sýra f>) za 2 kr. Ze
všeho jest nejdražší ovoce, musí nelitovat peněz, kdo ho chce; 4 malé
hrušky a 2 větší za 1 kr., tolikéž jablka; švestek 15, 12 a 10 za
] krejcar.

V tento měsíc skrze mírné a teplé časy ranná6) obilí pěkně
urostla a od vláhy začala žloutnouti; která byla pozdní, ta pěkně vy
cházela. Mezi jiným již taky začal býti lacinější len, protože jak zde,
tak při horách lépe se urodil a toho byvši7) prv po 3 léta za 10, 12
i 15 kr. l libra, již nyní za 7 a nejvýš za 8 krejcarů se platila; kdo proň
do hor šelf) taky jej tam za 6 i za půlšesta krejcarů libru obdržel.

V prvních dnech prosincovýchf) a sice 2. a 3.ho sníh na tvrdou
zem padali začal, neb již bylo od 21. listopadu mrzlo, a tut' pastva
hovězího dobytka přestala.

Do dne 10.ho zas všecko pryč bylo
a skoro každý den pomalu pršelo.
Tuť v polích i lukách všudy vody stály 10)
a cesty velmi zlé z toho se uďály.

1) Stručná zpráva o tom v Kramer. Nov. (1793, str."427.) doplněna
b la (při témž čísle 45. z 9.1ístopadu) zvláštní přílohou l8 stránek in 4.,
predplatitelům zdarma, jinak za 4 kr.): „Náležité Wypsánj ukrutně Smrtí,
kterauž Marye Antonya, Králowna Francauzská, od nesslechetné buřičské
roty odsauzena bywssi, na den l6. řjgna toho roku v Paříži weřegně na
gilotyně podstaupiti musyla. Wssecko to řádně z weřegných listů wy
táhl, a k ustrnutj celého Cžeského národu sepsal, y wůbec na swétlo wy
dal M. W. Kraméryus, cýs. král. Cžeských nowín Spísowatel. W Praze
na starém městě, 1793.— k dostánj v Cžeské Expedycý proti Dominyká
nům v Hrabowském domě Nro. 373.“ (Do tohoto domu právě od 25. října
přestěhovala se Ceská Expedice z dosavadního bytu „u Zlatého půlkola
vedle železných dveří.“ Viz Kramer. Nov. 1793, str. 406) _ v) R:
chhke . . . wzdy Possmaurne a Zakalene. — a) R: Zemske . . . Masso.—

42)Doplňky v závorkách jsou pro vhodnější úpravu k tisku. — 5) R:egdl: . . . Seyra . . . Owotce. — 6) R: Ranne . . . urostly . . . zacžaly . ..
ktere byly . . . ty . .. wycházely. — 7)IP: bywsse . Neywegss. — a) R:
gssel . . . l,'.,6ta. — 9) I?: Prasyncowých. — '") R: stzaly . . . udialy . . . ted.
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V takové přebídně zlo-cestní forotě
ryby k Štědrému dni byly jsou v drahotě,
nebt' jich tak na mále skrz rybníků setí,
teď pak pro ně dále nemohlo se jeti.
Tříliberních kaprů při mnohěm výsadu 1)
libra se platila za 8 krejcarů.
Ve vsích pro sedláky byly tuze horký,
na ten Stědrý večer 1) jedli jsme rač vdolky.
Že pak nejsme stejní v Čechách tímto časem,
helveti svůj večer oštědřují masem,
ale však ne proto, by ten den slavili,
nýbrž katolíkům aby truc činili.

Svátky vánoční měly tichě, mírně, víc teplé než studené časy, ač pak
slunce skrze celý měsíc prosinec nesvítilo. A tak s vlhkou 3) pošmour—
ností ten 1793. rok dokonal, všudy bláto a zlě cesty po sobě zanechal.

NB. Než začnu nový rok psátí,
ještě musím příklad dáti
pro všecky illumináty.

[184] Byl v městysi 4) Plaňanech poštmistr jménem Martin
Pošival, mezi všemi illumináty jako přední a nynějších pařlž
ských republikánů 5) pravý tovaryš, kteréhož jsem já dobře
znal i on mne; ten o Bohu, církvi, svátostech a jakýchkoliv
nábožnostech isektách nic nedržel a žádné náboženství nectil.
Z jeho rouhavých a bezbožných řeči já zde nechci pro po
horšenl ani slovo psáti; všechen lid a kdo ho koliv znal, vědl
a hrozi“) se mluviti, co kdy od něho slyšeli. Do té své zlo
řečené & právě pekelně glossy 7) mnoho jiných zámeckých
a vojenských pánů, písařů atd. i sprostšlch lidí uvedl, nynl
pak dne 25. prosince, na Boží hod 11večer takto umřel: el 3)
večer do svých marštall s lucernou a jda z nich do domu,
v cestě vzkřikl: 9) „Sak ...... ,“ — to bylo jeho v každém slově,
— „něco mne bolll“ lzavolal na mazače: „Po[i]ď sem, sak..,
něco mne bolí, ani nemohu 10)jit; veď mne, skrz to sak .........
žranl něco mne bolí,“ Tuť zas jinému postknechtu praví: „jeď
pro doktora, a bys měl koně potrhatl“ Nato vedl ho mazač
domů, a [on] dojda ke schodům, tu upadl a v samém sakra
mentovánl a čertovánl, prve než celý dům o tom zvěděl,
zhynul,“) a sice tak, jakž sám byl řlkával (ač nedej Bůh l): že

1) R: mnohým weysadu. — 2) R: Sstiedre wecžjr. . . Wecžír. ..
Massem . . . Katholykum. — 3) R: Prasynec . .. lchkau. — 4) R: Mie
stís . . . Postmjstr. -— r)) R: njniegssich . .. Rebublikánu . . . On mnie. —
ti) I?: bez Božných . . .hrozegi. — 7)Asi tu míněno jakoby: Do toho svého
hanlivého vykládání. — 3) R: sprostcžjch . . . Prasyn: . . . gssel. — 9) R:
Slova klení jen naznačují. -- |') R: níetco mnie [i dálej... nemužu '. . .
veď mnie. —“) Dle úmrtní matriky plaňanské zemřel 25. prosince 1793
„šlakem poražen“, bez zaopatření. Tehdejší farář Skřivánek poznamenal
o' něm v pamětní knize: „Homo nullius religionís, osor ecclesiae et cleri.“
(Sdělil vsd. p. kanovník K. Hodlnář v Plaňanech.) Poštu v Plaňanech
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ho všichni čerti vezmou. Nesli ho chasníci nahOru a položili
na. kanape, ale byl již mrtvý. Před tím dne 22. prosince byl
v Dobřichově u p. pojezdnéhof) tam mu paní pojezdná řekla:
„Oni jsou vždycky hezky zdrávi.“ On odpověděl: „Čert ví, čím
je to; ten můj tatík tak brzo zhynul a tak brzo ho čerti vzali,
a já [jlsem vždycky zdráv, mne tak dlouho nechtějí vzít.“ Nad
tou jeho smrtí mnozí s ním smýšlejícP) ustrnuli, ale dej Pán
Bůh, aby se všichni napravili.

[185] Ještě něco zde napíší, — jest neslýchaný skutek,
kdo jej čte aneb uslyší, nebude mít zármutekř)

Rok 1794.

[187] Na Rok DeWaDesátl CžtWrtl erňl Den tepLo a thho.
jak minutý, 1793. rok s pošmourností a vlhkosti dokonal, tak nový,

1794. začal a zdálo se, jako by všecky obyčejné zimy a mrazy naší
zemi českou') opustily a někam daleko do Russie a Siberie zajdouce,
na nás zapomněly.

Okolo sv. Tří králů) obilí mělo cenu: Pšen[ice] 3 zl., žito 1 zl.
54 kr., ječmen ] zl. 27 kr., oves 1 zl. 30 kr.

V neděli 1. po sv. Třech králích, 12. ledna, po celé zemí
ve všech kostelích začal se veřejný dik Pánu Bohu za všecky
milosti v této francouzské vojně minulého roku obdržené a na
vyžádání šťastného vítězství nad takovými ukrutnými a již
Boha zpuštěnými nepřáteli. Trvalo to modlení po 3 dni, 12.,
13. a 14. ledna. Pane Bože, rač nás uslyšeti a nepřátele
jména tvého a svaté církve tvé napraviti i potříti!

9. února, v neděli 5. po sv. Třech králích, ve vsi lirnách
v kraji kouřimském jedna sedlka [Řeháková] 3) druhou jubilaci
neb církevní radostné požehnání v stavu manželském ve zdraví
dočkala a dosáhla. Ona byvši s prvním mužem svým 1) Dole
žalem 50 let a jubilací s ním dosáhšif) [když] on brzy po ní
umřel, ona pak vdavši se za druhého muže 9) Řeháka, s ním

vedla dále „Wittib Fr. Poschlwal nebst Postexpeditor.“ (Scho'nfeldův
Schematismus na r. 1795.

1)R: Canappe . . rasynce . . . Pogezdnýho . . . wzdycky heský. —
') R: wzdicky . . . mnie tak . . . smegsslegicý . . níetco. -— 3 Ozná—

mená tu příhoda však nenapsána a str. (185.1a[186.j(zůstala prázdná. —*) R: chhkostí . . . Cžechskau. — 5) R: S.S.S. lil. rálu . . . po 85. H[.
— “) Mezeru v R pro jméno ponechanou vyplňují dle dalšího textu.
Ani v jírnech, ani v Celakovicich není zmínky o této dvojnásobné zlaté
svatbě, ani však příslušných zápisů matričních (dle laskavého sdělení
vld. p.p. děkana Jak. Přecechtěla a faráře Tom. Wachtla), ač jména
Řehák iDoležal častěji se vyskytují tehdy v obou farnostech. Snad
psal Vavák na základě mylné pověstí (dvojí zlaté jubileum bylo by za
jisté událostí velice řídkou), snad zápisy, je-li zpráva přece pravdiva,

podaří se ještě vypátrati v některé farnosti sousední. — 7) V R místořestního jména jen: N. — El)R: jubilati . . . dosahwssi . . . 2ho . . . leth.
— 9) V R opět mezera pro křestní jméno.
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zase jiných 50 let vybila a jubilací svrchu psaného dne dosáhla; při prvních pa svých oddavkách 19 let stará byla a
nyní v manželství 100 let.

[188] Od 20. až do 25. ledna byly drobet tužší mrazy a tu kdo
si s děláním ledu popíííl, ten jej 1) měl, akdo čekal na tlustší, nedočka
se ani víc tenkého. Protož málokde v pivovařích i v krčmách led měli.

Při konci ledna v písčitých zemích lidé orali, na začátku února
jaré pšenice a žita tui tam lidé sili.

Mezitím od 9. až do 15. února téměř ustavičně pršelo
Z toho ze všech stran vody do Labe se sehnavše na něm ve
likou povodeň způsobily, která od 1761 nebyla. Ves Kluk a
Polabec u Poděbrad vesměs ve vodě stály, lidé a dobytek
mnoho ouzkosti zakusili. V mnohých stodolách 2 i3 vrstvy
obilí voda prošla. Velký dobytek ve světniclch a ovce na pod—
kroví chrániti musili. Mimo to v polích a lukách mnoho vý
molů,2) hlubokých jam a roklí voda vyházela, někde zas hro
mady písku nanesla, někde břehy dalece strhala a u Poděbrad
tak široce se rozlila, že z této strany po ves Přední Lhotu,
z druhé pak strany od vsi Zboží až blízko vsi Křeěkova
všecka pole přikryla; což [|]sem i já dne 30. dubna a l. a
2. máje prohlížel a břehy od vody pobrané i jámy v polích
vzdělané vyměřoval. U vsi Opolan jedna louka měla 3 měřice
3 mázlíky, jest od ní vzato l měřice 14 mázlíků. Trvala ta
povodeň v největší podstatě-3 dni, 16. 17. a 18. února. To
při tom bylo nejlépe, že nebyla velká zima, nýbrž ticho a
teplo., Všelikých od té povodně vzdělaných škod nelze na
krátce vysloviti. Cesty při tom byly tak bahnivě, že jsme ne
mohli hnoje voziti, aniž formani mohli kam jeti.

[189] Kde lidé oschlou zem měli, v prvních dnech březnových
seli. Na den 4. března připadl letos outerý masopustní. Měsíc březen
takové teplé dni založil, jaké někdy bývají v dubnu aneb v máji. Luka,
obce byly stále zeleně, strommi okolo sv. Řehoře pupencovatělo a všecko,

co se jindy zimou ještě chvěje,
letos teplem leskne se a směje.
Ale při dolinách voda pořád stála,
až k setí jarnímu i naději brala.

V tento měsíc váleční dlužní daň na kontribuenty a vše—
likěho druhu, ouřadu a povolání lidi se rozpisovala. Na naši
ves Milčice jí padlo 259 zl. 59 3/4kr., na celé panství [7824 zl.]3)

Obilí nic nepřipíácelo, vždy stejně všecko jako okolo vánoc se
platilo a sice: Pšenice 3 zl., 3 zl. 6 kr., 3 zl. 9 kr., žito 1 zl. 54 kr., 57
a taky 2 zl., ječmen 1 zl. 27 kr. a 30 a 33 kr., oves 1 zl. 30 kr. i36 kr.,
hrách 3 zl., čočka tolikéž, seno 1 zl., slámy Imandel 15 a 18 kr. itaky
20 kr., to sice v městech,4) kdo ji neměl čemu dáti.

*) R; ho...tlustcží ..woraly. _ 2) R: Mimo toho.. Wey
mellu . . . wssecky Pole. — “; Vynechané tu číslo doplněno 2 R str. [24lj.
— 4) R: wzdy . . . Miestách.
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6. dubna byla Smrtná neděle a po ní ten týden již, kdo chtěl_
hříbata pásti mohl. Po neděli Květné již hověvl dobytek veřelně__slou
hové na obce hnali a ten pašiiový týden') byl celý veskrz teplý, tichý,
jasný a obzvláště krásný.

Března a dubna měsíce ke všl své“) práci a starosti psal
[j]sem Spis proti Francouzům i píseň, a to [j]se_mk slavněmu
gubernium poslal; má jméno: „Tma ve dne jako v noc1.“3)
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První stránka písně Vavákovy o francouzské revoluci.

[190] Dne DWaCátlho DVbna Welea noC Wzkržlsseňl Páně
z hrobV.

V těch hodech bylo obzvláště jasno, teplo
a všecko stromoví krásně, libě kvetlo.
Obávali jsme se mrazů každou chvíli,
že by převelikou zkázu způsobily;
o'ny') však při zmrzlém moři zůstávají,
nám příčin k žádnému hoří nedávají.

.) R: týdeň . . . tegden . . . obzlásstnie. — 2) R: kewssecky me . . .
Gouwernium. — *) Spis „Tma we dne ako w nocy“ atd. vydán byl knižně
(100 str. v 80) v Praze r. 1796. Písen pak „Krátké Pozorowání zlostně
& neprawé wálki“ atd. otištěna byla v 3 svazku Rieggerova sborníku
„Fiir Bóhmen von Bóhmen“ hned roku 1794 s německým překladem a
spolu s Vavákovým' životopisem od prof. Frant. Němečka (Nlemetschek)
ze Sadské, profesora na cís. gymnasiu na Malé Straně v Praze. (Viz do
datky,) — ') R: Obzlásstnie . . . skázu, spusoblly, Oni.
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Všecko se krásně zelená, kvete, roste, —
at' nám to Pán Bůh požehná, všichni prostel
Dobytek se chutně pase, má dost trávy,
berel) novou barvu na se v dobrém zdraví;
jehňátka v houfích pospolu bujně skáčí,
husy, kachny jdou na vodu, tam se smáčí.
Ptáčkové libě zpívají na zahradách,
nám lidem podnět dávají v Božích chvalách.
Ve vodách žáby křechtají“) velkým hlukem,
brouci lezou a lítají, bručí s zvukem.
Jak radostně se scházejí malé dítky,
z kvítků, které nacházejí, víjou kytky;
když sprchne, bosy běhají do vodíčky,
tu hradí a z ní dělají si rybníčky;
nic nedbají, že si skalía) své nožičky,
třebas byly i trestány od mamičky.
Který se bojí tatička a maminky,
přinese domů kvítíčka a kamínky,
líchotivě, libě kouká a se kosíf)
jestliže mamička brouká, ono prosí.
[191] Větší chlapci pasou voly a koníčky
a zpívají, kde jsou koliv, své písničky.
Některý zpívá pobožně, jiný světsky,
aby — chce každý všemožně — zpíval hezky.5)
Některý zpívá lomeně co slavíček,
některý hvízdá uměle co čížíček.
Děvečky trhají trávy v širém poli,
doma s ní krmějíllj krávy, hojně dojí,
z mléka mívají smetanu, máslo také,
podmáslí6) píjou po ránu misto kafe;
když pak [jjsou v polích, zpívají libým hlasem,
až se noty rozlíhají ranním časem.
Žežulka jim takt přidává, křičí „kukul“,
křepelka „pět peněz“ dává k tomu zvuku;
Skřivánek, když je přivítá, běhá kolem,
konípásek7) mouchy chytá všudy honem;
chřástal se jich nic nebojí, rosou žbrouchá,
bukač nedaleko stojí, směle kouká.
Slunéčko papršlky svými osvěcuje
všecko, pruhami zlatými pozlacuje.
() radosti, ó libosti, 6 krásný čas, —
ach, Pane náš, svéB) milosti jak mnoho máš!

l)R: passe. .b.ére —2)R: kržechtagi.. .bossy. —3)R: skály..
trestani. .Mamjnky — 4) Kositi se k někomu: stavěti se přívětivě.
R: pržinesse .ko.ssy .onno. — 5) R: passau. .Swietský. .he

sky. .Lomennie. — “)R: pode Másly pjgau.. .hlassem. — 7)R: Koniopásek. .Rossau. — “)R
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My nehodní, c_ovidíme zde na světě,
to pochopit neumíme v žádném létě.
Dejž nám bez hříchu užíti těch svýchzdarů
a odsud nech nás vejíti v věčnou slávul

[192] Z příčiny tak teplých a jasných časů: O VeLkonoCžnlCh
sWátkáCh WlCe blLo MVCh než begWa na LetnlCe. V posledních

“dubna dnech ještě lidé na dolinách ječmeny a ovsy sili a žita vymetaná
byla. ')

V prvních dnech máje všeliké byliny zahradní kvetly, jakož i v polích
chrpa, a ačkoliv veliké sucho ještě nebylo, přece však dne 9. máje hojný
dešt' tu i tam zemí zavlažil a dne 13. téhož celý takměř den pomalu
pršelo. Tuf žita posilu dostavše hned se vztyčila ") a na den sv. jana
Nepomuckého (až bylo milo patřiti) květ svůj vyprchla. Na ten den
kvetly také růže, i na mé zahrádce, též víno, pivoňka, bílý bez (modrý
hned 0 velkonoci kvetl). Též okolo toho svátku zelí3) a řepy napořád
se sázely, ano i koukol své obyčejné meškání zavrhna ten den kvetl.

Praha obzvláště ten den oslavovala, neb politika pro
zdřímavši se z čehosi, zase bývalout) slávu tomu dni navrá
tila a davši ji na měsíc před tím do novin?) ačkoliv žádného
do Prahy nezvala, však proto tisíce tisícův lidu tam aži z okol
nich zemí připutovalo, dle čehož spatřili vlažnl Pražané i ostatní
Čechové, jak mnoho tu itam horlivých ještě katolických věrců
Pán Bůh chová a my se svým“) mudrlantstvím že na blázních
zůstáváme.

Praha, jenž již od roku 1764 triumfovati přivykla a právě
v těchto letech často triumfovala, rozličné staré strojby zase
obnovila, světel tu i tam veliké množství rozžehla i zvukem
střelby hustě hlučela a tak poutníkům srdce k větší pobožnosti
povzbudila i radosti a plesání nemálo přidala.

[1931Triumfové Prahy od roku 1764 do roku 1794: l. 1764 měsíce
máje, když arcibiskup Antonín Petr Příchovský do Prahy svůj vjezd
konal a instalován 7) byl; 2. 1779 o jubilaci svatořečení sv. Jana Nepo
muckého;5) 3.17819) o jubilaci arcibiskupa Petra Přichovského, když

') R: Žitta wymetane byly. — 2) R: pržedse. ..wztýčlly.. .
Jána . . . mjlo . . . wyprchly. — a) R: Zeely. — 4) R: Obzlásstnie . . . ro
zdržjmawsse . . . čehossy. . . beywalau . . . dawsse. — 5) Kramer. ov.,
1794, v čís. 11. na str. 104. píší: „Podle dvorského dekretu d. d. 4. ledna
toho roku od jeho cís. král. Milostl zdejším pražským měšťanům po
voleno jest, aby na den sv. Jana Nepomuckého statui jeho jak na mostě,
tak i po městě na ulicích osvítili, ostatně ale aby zpěvů a modliteb ve
řejných vynechali, což toliko v chrámu Páně při službách Božích konati
přináleží.“ A v čís. 21. na str. 191. „Předešlého týhodne v pátek 3 oby
čejnou slavností byla zde držána památka sv. Jana Nepomuckého, našeho
českého patrona. Podle nejvyššího dvorského povoleni tímto rokem jeho
obraz jak na mostě, tak ive mnohých domech po Praze velmi ozdobně
příokrášlen byl a sešlo se v našich městech takové množství lidu, že
ho od několika let nepamatujeme.“ — “) R:snassim...mnozstwí. —
7) Str. 90. R: Instelírowán . .. ]ubilatí. — „) Pam. ]. 1., str. 117. — 9) Pam.
I. 2., str. 5. k: 1782. . . Kniezstwi . . . Primitii.
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vsvém 50tlletém kněžství druhou primícii konal; 4. 1791 o slavném ko
runováni Leopolda ll.; 5. 1792 o slavném korunováni Františka ll.

Kdo bedlivě pozoruje běh těchto 30 let, aneb ať již raději řeknu
od r. 1761 do, roku 1792, a týchž 30 let hlavně pozoruje, 1) co se za dnů
jejich netoliko ve vlasti naší, ale v celé Evropě přihodilo a uskutčilo
jak dle víry náboženství a běhu duchovního, tak dle politiky, živnosti
a běhu světského, jak mnoho truchlivěho, zarmouceněho, ducha ouzkostí
svírajíclho, „Abba-Otče!“ volajícíhoF) a zas veselého, radostného, ducha
potěšujícího, „jo Paeanl“ zpívajícího 3) oči naše viděly a uši slyšely
í srdce cítilo, — snadno každý uzná, že na krátce nelze toho vymluviti
ani vypsati, a pakli vždy někdo někde to psal aneb píše, mám za to,
že za těch samých 39 let knihu již u velikosti staré Cosmographiae po
dobnou4) sepsal. Já jen domáci věci a ty, které okolo mne 5) se dějí,
sprostě a co nejkratčeji od roku 1770 spisuji, ačasem divím se, jaký již
spolek papíru' za ta 6) léta se shromadil, an nemohu psáti, jen na malé
chvilky ve dní nedělní a sváteční.

Mé děti, potěšení z toho mějte
a když já umru,") k tomu přidávejte!

[194] Když tak měsíc máj až do dne 25. krásně pokračuje, ano již
i jahody zralé nám přinesl, ačkoliv |j|sem dubna dne 27. již o té jarní
čtvrti zazpíval a do tohoto spisu vnesl, však co dnes, 25. máje, z vidění
a pozorování všech letošního jara okras srdce mi naskytlo & tovaryška
jeho, mysl, ven pudila, protož to zde krátce přikládám. Kdo chceš, řekni
si tomu, co chceš.

Letošní jaro podnět mi dalo,
bych jeho krásu z těch teplých časů
pocházející, potěšující
znamenal perem v duchu veselémzs)

Kdo letos dřív jaro příhnal? Teplo.
Kdo pošmourné dni pryč vyhnal? Světlo.
Kdo zimu, mrazy rozrazil? Teplo.
Kdo polní prácí narazil? Světlo.
Kdo osení zazelenil? Teplo.
"Kdo tmavé páry vyplenil? Světlo.
Kdo stromy od jíně chránil? Teplo.
Kdo studeným dýmům 9) bránil? Světlo.
Kdo brzce v zahradách sázel? Teplo.
Kdo husté mlhy rozrážel? Svetlo.
Kdo brzce zem- travou odíl? Teplo.
Kdo jasností celou polil? Světlo. 10)

') R: leth [i dále)...atjž...pozorugice. — 1) Dle modlitby
Kristovy v zahradě Getsemanské. (Mar. 14, 36.) — 8) Viz Pam. ll. 2,
str. 18. — ') Sebast. Míjnstera kosmogratia česká, přeložená od jana
a Zíkm. z Puchova, vytištěná v Praze r. 1554. (Pam. ]. 2., str. 45.) —
5) I?: wzdy . . .mnie . . . spissugi. — “) R: ty.. . zhromadil. — 7) R:
umržu. — “) R: zaspíval . . .Spissu . . . Krássu . . . Wesselem. — 9) R:
Osseni za Zelenjl...dymmum. — 10)Odtud dále a zvláště ke konci
dlužno pojímati „Světlo, Teplo“ obrazně jakožto osvícení \věrou)a milost,
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[195] Kdo nám to všecko ukázal? Světlo.
Kdo nám to znáti rozkázal? Teplo.
Kdo nám rozum k všemu dává? Světlo.
Kdo nás ve všem zachovává? Teplo.
Kdo nám radost rozhojňuje? Světlo.
Kdo nás v stálosti prubuje? Teplo.
Kdo nás ve vnitř osvěcuje? Světlo.
Kdo zevnitř obohacuje? Teplo.
Kdo v nás temností rozráži? Světlo.
Kdo srdce k sobě přiráží? Teplo.
Kdo nás odtud dále vede? Světlo.
Kdo nás tam někdy přivede? Teplo.

jasnolibé Světo, číň nám milé teplo,
by jsouc osvícení světlem, byli sjednocení s Teplemi
O nejjasnější Světlo, srdce osvěcuj,
ó nejvzácnější ') Teplo, láskou rozněcuj!

Brzkě a ustavičně letošní teplo a krásně jaro ještě z tohohle po
znáno býti může, že

Vžlte gsaV XXho Mále
CžerWene a Cžerne lahoDl zraLe
i ovoce též jde spěšně,
neb jsou taky zralé třešně.

Dne 2'*) máje ][eho] knlž[ecl] Osvlc[enost], Villm Flo
rentín Fridrich rozené kníže Salm-Salm, kanovník rýnokollnskýí)
a biskup dornícký v Niederlandu, učiněn jsa arcibiskupem
pražským, do Prahy přijel bez triumfu.4

[l96] Dne 1.3) máje ][eho] M[ilost] biskup litoměřický,

lásku Boží, anebo přímo jako dárce toho, Boha (a řekl bych, že zvláště
na konci myslí Vavák na Boha S na a Ducha svatého).

1)R: Neywzátcniegssi . . . wotce. — 2)Romyiem: 14.(Tohoto dne
snad se arcibiskup vrátil do Prahy ze svých arcib statků, kamž byl hned
po ínthronizaci odcestoval. Srovnej Prager Oberpostamtszeitung, 1794,
str. 297.) — ') R: Reynokolynsky . . . Dornycky v Nidrlandu . . . Prah
skym. —4)Vilém Florentin kníže Salm-Salm narodil se 10.května 1745vAn
holdu ve Vestfálsku. Vysvěcen byv na kněze a zvolen záhy za kanovníka
několika kapitul, jmenován byl pak od cís. Marie Terezie r. 1776biskupem
v Dorníku (Tournay) v tehdejším rakouském Nizozemsku. Ve válce, kdy
i území jeho díecěse obsazeno bylo Francouzi, zůstávaje věren císaři
Františkovi il., jmenován byl od něho na počátku května 1793 arcibi
skupem pražským. Na stolec arcibiskupský uveden byl 2. května 1794
beze vší veřejné oslavy, jak sám si vyžádal, obdařiv za to pražskou
chudinu hojnými dary. Štědrým dobrodincem chudých zůstal vždy. Za
něho bylo r. 1807 Chebsko vyloučeno z diecěse řezenske a přívtěleno
k arcibiskupství pražskému. — a) R omylem: „17.“ V pamětní knize
děkanské zapsáno latinsky tehdejším děkanem Karlem Mezdříckým, že
vísítaci kostelní i školní vykonal biskup Kindermann dne 1. května 1794,
při níž udělil 395 osobám svátost biřmování. Pod tím pak vlastní zpráva
visítačni, podepsaná kanovníkem Václ. Hellerem a biskupem samým, dí,
že vše bylo nalezeno v dobrém pořádku, že představenstva obcí svého
děkana velice chválila, kterýž se k potěšení biskupově osvědčil i jako
výborný katecheta. (Sdělil vsd. p. kanovník [. Rejzek.) '
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Ferdinand Kinderman[n] z Schulsteínu,') po jenerální du
chovní visitací sám jezdě do Nymburka prijel a tam v kostele
školníky česky i německy [zkoušel].9) On jest rozený ze vsi
Kónigswaldu 3) v kraji litoměřickém, na panství šíuknovskémt)
na samých saských hranicích. Otec jeho byl v té vsí sedlákem
a spolu forman. Byl nejprv kaplanem v městečku Kaplicif) nyní
v budějovském kraji blíž rakouských hranic, na panství hra
běte z Buquoye,“) potom i farářem.7) Odtud na náklad Bu
quoyský jel do města Zahaně 8) v Slez[s]ku, odkudž normální,
t. j. pravidelní školní učení přinesa, byl s ním představen Marii
Terezii, s[lavné] pam[ěti] matce královně naší, kteráž to učení
přijavší, mnoho kněží i kantorů neb školních mistrů ze všech
dědičných zemí do Vídně povolati a tomu umění je u'číti dala
roku [1776],9) jakž již na ten rok v tomto spisu jest o tom
zmínka. Ti potom domů se vrátivše všudy na ten způsob
učiti začali a posavad tak učí. Prvník pak a přínůsce toho
učení dosáhl brzy probošstvl vyšehradské, děkanství královské
kaple u Všech Svatých, tit[ulární] prelátství království uher
ského, opatství v Peturulo) a r. 1790 biskupství litoměřické,
ano též před tím vším predikát von, Schulstein,“) z Školního
Kamene, protože úhelní kámen, t. j. základ normálních učení
a škol do našich zemí přinesl. lest on od začátku biskupství
litoměřického a od roku 165612)v počtu sedmý biskup litomě

1) R: Lithomieržický . .. Ssulenstagnu. — “) I?: Cžechský i Nie—
mecký Katechizýroval. — 3) Narodil se tam dne 27. září roku 1740.
R: Kenigswaldy...Lithomieržíckem. — ') R: Sslukenawskem...Sas—
skych...Budiegowskym. — 5) Omyl! Do Kaplice přišel Kindermann
až jako farář r. 1771. Vysvěcen byv 3. května 1765 v Praze na kněze,
uveden jest v pražském katalogu (kurátního) duchovenstva po prvé až
roku 1768 (a jen toho) jakožto kaplan ve Mníšku. Až do nastoupení fary
(působil hlavně jako katecheta na voršilskéškole klášterní v Praze-ll. —) Byl to ]an hrabě Buquoy (1- r. 1803), horlitel o zvelebení školství (a
právě proto příznivec Kindermannův) a organisátor ústavů chudinských.
R: Buquoge. —-7) Viz pozn. 5. V katalogu duchovenstva na rok 1772

uveden gest jako farář a r. 1773 již jako děkan kaplický. — 8) R: „Sagánu“. ahan (Sagan) v býv. knížetství hlohovském v pruském Slezsku
bylo sídlo a působiště vynikajícího reformátora školského, opata Jana
ígnáce z Felbígerů, jehož žákem a následovníkem byl i Kindermann. —
9) V R místo pro letopočet vynecháno. Doplňují je podle dalšího odkazu
Vavákova na Pam. ]. 1., str. 82. Myslí se tu však spíše nový úřad Kin
dermannův r. 1775 jakožto rady a přísedícího nově zřízené školní komise
v Praze a vrchního dozorce obecného školství v Čechách a spolu učitele
vychovatelství na novém učitelském ústavě (a cvičné škole) v Praze-lil.,
jenž se stal vzorem ostatních škol; anebo mysli-li tu Vavák přece na
Vídeň, týká se to spíše činnosti opata Felbigera, r. 1774 od Marie Te
rezie do Vídně pozvaného a tam podobně působícího. (R: Theresigi . ..
Spissu. — 10)Kapitulním děkanem u Všech Svatých, prelátem uherským

a inful. děkanem peturským (Sv. Petr) jmenován byl r. 1777, proboštem v Bohosudově (Mariaschein) r. 1779 -a na Vyše radě r.1781, pre
látem scholastíkem u sv. Víta v Praze stal se r. 1788.Zemřel jako bisku
litoměřický 25. května 1801. R: Probožstwi . . . Lithomieržicke li dále .
— ") Roku 1777. R: Ssulenstagn . . . Sskoll. — 12)Biskupství litoměřické
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řický, jakož pak jinde posloupnost pražských arcibiskupův,
litoměřických, králohradeckých i holomouckých biskupův 3 po
třebnými okoíostojiěnostmi hned v roce 1768 již [j]sem vypsal
a takovou až do letošního roku s přidáním biskupství budě
jovského a brněnského dovedl.1)

[197] Dne 1. juní, v neděli Exaudi,2) pán, pan Jan Leopold
Hay, biskup králohradecký, umřel v Chrasti a tam pohřben.
Seděl na té stolici od r. 1780, 14 let.

jak odešel měsíc máj,
odešel taky biskup Hay.

8. an1, W mm s Wateho DVCha, noWl hraCh se geDL. Su
chota, která již zkázou obilí hrozila, byvši ,) 30. máje a 2. Juni hojným
deštěm svlažena, oslábla a ječmeny začaly se vyrovnávat. 30. máje, ten
den po Božím Vstoupení, jakož i3í. studené a hned mrazivé větry vály
a stromy od strany východní jako ohněm připálily.

Měsíc máj netoliko doma, ale iv Ni[e]derlandu při armádě
nás těšil, neb tam naši s pomocí Boží třikrát nad Francouzy
zvltězilif)

Obilí toho času mělo cenu: Pšenice 3 zl. 12 a 15 kr., žito 2 zl. 6 kr.,
ječmen 1 zl. 36 kr., oves 1 zl. 30 kr., hrách 3 zl. 30 kr.

Od 2. juni žádný déšť opět nepršel, až 21. téhož, a sice
s krupobitím, které, ač malé bylo, však přece více než osetí
vyrazilo a síámu, též proso, len a konopě pokazilo. Šlo zde
u Milčic přes pole-Roudnické, Kavanství, Liška a Třmenř)
Hromobití při tom bylo tak silné, že na pěti místech oheň
[j]sme viděli; v radimskěmB) dvoře též nákladná kolna a nad
ní 30 vozů sena tím hromovým ohněm zkaženo bylo. Krom
zapálení i taky tu i tam lidé i hovada a dobytek od té Boží
rány zabiti byli; v Nehvizdech jedno l4leté děvčef) [198]
v jíkvi u Ronova jednomu sedláku 3 klisny v marštali atd.
Z té marštale hrom stropem a střechou vyskočil a chalupu po
dál za tou marštalí stojící teprv zapálil. já sám s týmž sedlákem
v Nymburce o jarmarce [j]sem mluvil.

bylo zřízeno r. 1655a první biskup, Maxmilian Rudolf svob. pán Schleinitz,
do té dob probošt v Litoměřicích, nastolen r. 1656.

1) ezi rukopisy dosud mi známými knihy této není. R: Prah
skych . . . anienskeho. — 2) T. j. 6. ned. po velik. R: l—lág.. .Máý . . Háý.
— 3)R: skazau . . . bywsse.—4) Soudě ole zpráv vKramer. Nov., 1794,
měl by tu Vavák na mysli vítězné bitvy u Kortryku (Courtrait) 10. května
(str. 195), u Turné (Tournay) 22. května, při níž byl i císař František ll:
a která „skrz celých 16 hodin trvala, tak že takové hrozné a krvave
bitvy mezi nejstaršími vojáky pamětníka není“ (str. 212.), a u řeky
Sambry (Sambre) 24. května (str. 216). I?: swjtiezyly. — 5)Názvy poli:
Roudnické (směrem k Hořanům), Liška (u třebestovické silnice od Milčic
v pravo) a Třmen (směrem od Milčic ke Kostelní Lhotě) dosud se udržely
mezi lidem. (Sdělil vld. p. farář ]. Lev.) — 5) R: pržedse...5t1...
Radjmskym . .. skaženo. — 7) V matrice zemřelých ve Vel. Nehvizdech

Geněkz)té doby zápisu o dívce bleskem zabité. (Sdělil vd. p. farář jiřían .
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Krupobití zde u Milčíc, buď Pánu Bohu chvála, od roku 1755žádné
nepřišlo celých 39 let. Ale tehdáž (abych taky staré časy připamatoval)
tytohle škody a zármutky naše ves Milčice vytrpěla: R. 1749 začal se
pádl) dobytka a trval až do jara r. 1750. Dříve než ten pád přestal,
roku 1750 v noci před sv. Matějem vyšel oheň u jana Lonského, kde
nyní jest nr. 1.,') a strávil celou tehdáž velmi nákladně stavenou tuto
ves. Skrz ten oheň do největší škody přišel Jan Vavák, otec můj, neb
jeho grunt (nyní nr. &) byl nejnákladnější, to příční pořadí do návse
bylo pod dvojí ponebí ; k tomu shořel mu kůň a hovězího dobytka 11 kusů,
z nichž 7 ten den před tím morem padlo, a 4 živé, ovec 56. kusů, svin
ského 15 kusů a 5 vozů, z nichž 3 byly na náves vytlačenyh ale že tu
uprostřed návsi stála pastouška, ta když hořela, od ní všecko to, co kdo
na náves vynesl a dopravil, také shořelo. Protož také sousedstvo usta
novilo, aby se víc nikdy nic na návsi nestavělo. O ostatnich škodách
svého4) otce mlčím. Potom [v letech]5) 1751 měsíce Juni, 1752 měsíce
Juli, 1753 měsíce máje, 1754 měsíce Juli, 1755 měsíce Augusti krupobití
někdy z této, někdy z oné strany vsi přeběhlo, někdy více, někdy méně
škod způsobiloll) [199] Nato v roku 1756 začala se onano sedmiletá
vojna s Prušany, z jejižto příčiny r. 1757 dne 16. Juni nepřátelé Prušáci
tuto ves opět zapálivše a skrze hlavní zde držanou šarvátku (šermicljí)
iskrze všeho vojska po bitvě křečhořské tudy k Nymburku coutáni
obilí všecko na polích zkazili, a tak na poli i doma žádný neměl nikde
nic. Ke všemu tomu bonifikací, která od slav[ného] dvora udělena byla,
onen známý bezbožný lotras [Katel Hynek] Scotti (Škotty), sirotčí tehdejší
poděbradský,") spartykoval a takovou za magaziny, transporty, které
sám nenáležitě nařizoval, odepsal a tak oobyl, že ani tu, ani na tom
třetím místě nehrubě kdo co měl a dosáhl. Skrz takové po 7 let na tu ves
jdoucí rány a škody sousedstvo do velikých dluhův upadlo; samého obilí
do massy panské, kontribučenské a pátověrtelní9) bylo přes 1500korců.
Sám jeden grunt, tu kde jest nr. 1. a hospodář josef Hotovec sloul,10)
ještě roku 1777 700 měřic rakouských restu měl. Do důchodu zadříví
dluhy peněžité platily se na léta, potom pak v roce 1766 po smrti císaře

1) R: Páad . . . Paad. — 2) R: Lonskyho. — 3) schoržel . . . wy

tlacžerg,— *) R: meho. — *) Vloženo pro vhodnější úpravu tiskovou. —") R: nne . ..spusobilo. — 7) Z německého Scharmiitzel. — 3) Pam. 1.1.,
str. 26. R: Bonificatí . . . Spartikoval . . . leth.— 9)Patentem ze dne 9.června
1788 bylo nařízeno, zříditi při panstvích obilní sýpky (jak již r. 1748bylo to
doporučeno), aby byla vždy pohotové zásoba obilí ku podpoře rolníkům
v'čas nouze. Každý držitel orné půdy byl povinen po 3 léta odvěsti do
sypký pětinu všeho toho, čeho jinak na zimní a letní setbu potřebuje
zrní každého druhu obilí, totiž pšenice, žita, ječmena a ovsa. Zálohy se
každoročně rozpůjčovaly hodnověrným rolníkům s podmínkou, že půj
čenou míru obtli po žních vráti s jistým přídavkem, který obnášel pů—
vodne 1/,„později v„ z půjčeného. Budovy bývalých těchto sýpek dosud
se leckde zachovaly. Také v Poděbradech dosud stojí.Přiliš rozmnožené
zásoby obilní se prodávaly a z peněz utvořeny kontribučenské obilní
fondy _neb pátověrtelní kasy. Po roce 1848 byly sýpky proměněný na
peněžité fondy a r. 1863 v okresní hospodářské záložny. V Poděbradech
již roku 1770 propůjčovalo panství obilí na setí sedlákům za odvod
pátého věrtele. Všeobecně však vešla véc v život asi až po zmíněném
patentu r. 1788. (H.) —- ") Pam. [. 1., str. 88. (Robyčejně: Hottowecz.)
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Františka ]. přišly k odpuštění a tehdáž ještě zde zůstávalo přes 14 set
zlatých. Když já letos v 1794. roce toto píši, ještě z toho všeho obilí
do massy pátověrtelní ') zůstává na tom gruntě nr. 1., kde nyní jest
Matěj Štajner, jen něco přes 40 měřic, ostatně v cele vsi nic. Za těch
7 let od r. 1750 do r. 1157, všecky škody a zlě příhody v této vsi stale'
nelze jistě v summu uvésti; podle nynějšího běhu snadno říci mohu, že
100.000 21.

[200] Od 21. juni zas nepršelo, až — a opět s bouřkou -—6. Juli, a
parna vždy pořád neustále trvala,2) tak že, ačkoliv obilí nás sklizuňkem
těšilo, však skrz ta parna vše opět uschlo a před časem na žence volalo.
Okolo sv. ]ana Křtitele při Labi již lidé žali; zde začaly se žně dne
2. juli a jsou o mnoho slabší nežli roku loňského, o čemž taktohle
uzdálo mi se zaveršiti :

Zde se žně začaly běžícího léta (1794),
když vzdávala chvály Marii Alžběta (2. juli),
ač okolo Labe již o svatém3) janě (24. juni)
nosili na pole žencům vodu v džbáně.

Letošní žně, loňských dcera, přes polovic mnoho nedá,
o stohách nebude zmínka, vloni je měl Jan ljirka.
Stará jest řeč, že žně ranní nebývají nikdy hlavní.
Marketa vodivá žence, letos ji již vijí věnce
z žita, ječmene, pšenice mnohé horačky dělnice.
Marta') již nic nezastihne, Magdalena všecko přijme.
Svatý jakub všecko sklidil, dal klíče k stodolám,
žencům davše plat nařídil, by šli zase k horám.
Marta klidívá pšenice, letos Magdalena,
prosa mívají Vavřince, a letos Abdonaň)

Brzkl pržlChoD CžasV Žňlj
W LetossnlM rokV tVto “nlňl Wlpsáňl:

Oves často s[vatý] Lukáš,“)
zvlášť při horách, vázal,
letos s[vatý] Apolináři)
klidití jej “) kázal.
Švestky jindy s[vatý] Michal 9)
prodává na korec,
letos s nimi Roch (a) pospíchal,
lošt (b) jim ud'ál konec.

[201] Smutná příhoda. Ves Oseček, na zdejším podě
bradském panství z této strany Labe ležlcl, má své obecni
pastviny na druhé straně též řeky, tak že dobytek na pastvu

(a)R16. Auglustil — (b) 10 7br: [t. j. Septembris, zářil.)R Set .5to Wiertelnj. . nietco. .l.eth .njniegssiho. —
) R: wzdy. .htrwaly .s sklyzu_ňkem.. .ty Pama .lo.nskeho ——

-)R: Swatym ]ánie. .Lonských. )R: Martha. — 5) 30. července.
— !5)18. října. — 7) 23. července ——R) R: wzlásst'. .ho. .Mjchal. —
“) 29. září.

ulů
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jdoucí přes vodu běžetí musí. Tuť í pastevec, jenž v noci po
tažnl dobytek střeže a boudu svou má, se chová. Stalo se 10.
luni, v úterý svatodušní, že sedlák jeden, přijmím') Trnka,2)
švagra, hosta svého, do vsi Libice přes Labe vyprovázel a jej
na lodi vezl. Měla) pak své dva chlapečky s sebou, z nichž
jeden 6 let a druhý 4 staří4) byli aVáclav a ]an se jmenovali,
item děvčátko 5 let staré, Barbora jménem, souseda Váši 5)dítě ;
ty dltky k svému zahynutí posplchajíce prosily velmi snažně,
aby na tu loď také vzaty byly. Tatík Trnka vzav je na loď,
převezl a vyprovázeje dále švagra, u té“) boudy jich nechal.
Bylo pak řeřavé uhlí po nedávno zhasnutém ohni před bou
dou; takově ty děti rozíoukajlce, slámu'i jiné suché roští, je
hožto tu mnoho okolo boudy nachystáno bylo, přikládaly, až
oheň v nově roznltily. V tom vítr povzbudiv oheň, jej na roští
vehnal a dltky dýmem jsouce udeřeny,") do té boudy vběhly,
která ihned od konce vchodu svého taky Se zňala, že již dltky
ven nemohly. Shrnuly se, nebožátka, do zadního koutku tě
boudy, jeden druhého se drže, a ježto nebylos) tu žádné lidské
pomoci, bídně tam uhořely, a sice tak prudce, že v některých
místech maso až do kostí stráveno, hlavičky odpadly ai kostí
opálené byly. Dne 11. luni měly funus, a ač jejich rodičové
švýcařig) jsou, však veliké množství katolíků taky ten funus
ozdobilo a rodiče všichni potěšovali.

[202] Okolo sv. ]akuba obilí nově platilo: Pšenice 3 zl. 12 a 15 kr.,
žito 2 21. 6 a 9 kr_., ječmen 1 zl. 33, 36 a 39 kr., proso 2 21., 15, 18,
20 kr., hrách 2 zl. 30 kr.

Na den sv. Jakuba u večer v 11 hodin stalo se při ar
mádě v Niederlandu, že vysoce vznešený a krásné postavy
pán baron Dalvic 10)od těžkých prvního regimentu jezdců obršt
laitenant, našeho p. vrchního Baierwecka zeť,rozený Sas,“l) před

1) R: Ossecžek Pržigmin. — 2) Rod Trnků objevuje se
v Osečku v první polovici 18. věku. Jan Trnka koupil r. 1729 grunt
čis. 18. st. (6. nové) 5 9 kopami záhonů rolí za 379 kop grošů miš po
zemřelém Janu Ryšerovi. Když sestaral, postoupil živnost nejstaršímu
synovi Jiřímu, protože mladší Václav přiženil se na grunt do Předhradí.
Za odstoupení práva dědického musil mu zaplatiti 50 zl. a vydati něco
Svršků. R. 1783 po smrti ]iřiho Trnky íjeho manželky Doroty ujal grunt
nejmladší syn jiří Trnka za 542 kopy míš. neb 632 zl. 20 kr. r. Toho
potkalo neštěstí s dětmi. (H.) — “) R: mage ak. — 4) R: 1. 6. leth. a
2hy 4. starý. — 5) (le omylem: Baassi.) Sedlák Matěj Váša měl v Osečku
hospodářství čís. 16. st. (8. nově). Byla to chalupa se 14strychy a 1 věrtelem
rolí. Nabyl jí trhem r. 1778 od Karla Chvalovskěho, který ujal selský
grunt v Nové Vsi pro svého pastorniho syna josefa Malého, a sice za
47l kop grošů míš. R. 1794 star' Váša pro sešlost svou postoupil cha—
lupu jedinému synovi, Matěji V šoví, za 550 zl. Tehdy bylo při chalupě
s dominikálnímí pozemky o'! měr 141/2 mázlů rolí a luk. (H.) — 6) R'
wzawsse...u ty. — 7) R: gsauc uderženj...schrnuly. ——3) R: a
nebywsse tu . . . Masso. — 9) T. j. nekatolíci. R: stegcaří . .. Mnoz
stwi. — '") Viz str. 78. R: Nidrlandu . . . Dalvícz. — „) R: 1. Regi
mentu . . . Bajerweka . . . Sax. . . Stánem . . . stánowý.
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.svým stanem, přijda od prohlížení postů neb stráží, o .jeden
stanový hřebík (jenž v zemi zaražené jsou) nohou'zavadiv,')
zase na jiný takový hřebík právě srdcem upadl, kterýž mu
netoliko kůži protekl, ale i mezi ty svrchní žebry prodera se
až do vnitřka, tam žílu pulsovní přerazil a do takového stavu
toho pána přivedl, že on za 4 hodiny umříti musil. Hle, nejen
koule a meče smrt činí,2) zde ji velikému dle postavy, ouřadu
i rodu pánu malý, mizerný a dřevěný hřebík učinil. Takový
hřebík německy síove celtfíok.3)

V posledních ]uliových dnech již jsme nemohli pro sucho orati,')
ale 4. Augusti i 5. přišly deštíky a víhlo skoro 4 dní, po čemž orba se
obnovila, ale mnozí lidé proso nemohli dobře suché domů dostati.

[203] Na začátku srpna žitu několik krejcarů 5) přibylo a platilo
se za 2 zl. 18, 20 i 21 kr., pšenice 3 zl. 12 a 15 kr., ječmen ] zl. 36 kr.
a taky 39 a 42 kr., proso 2 zl. 30 kr., oves l zl. 30 kr.

Byvši v Staré Boleslavi v den Nanebevzetí
předůstojné naší Paní, kterýž církev světí,
všecky svaté relikvie i jim daná sláva,
kteráž tam chrám v sobě kryje svatého Václava,
samotnému mně jednomu byly ukázané, *
ano, jestli jsem chtěl tomu,i do rukou“) dané:

A to sice od veleb. pana Frant. Knoblocha, tamního star
šího kaplanaj) kterýž dne 16. srpna ráno šel se mnou do toho
slavného chrámu do hoře[i]ší zákřlště a tam mně samotnému
všecko zouplna ukázal. Ty svaté ostatky jsou z mnohých sva
tých kusy kostí malé i veliké v obz[v]íáštnlch stříbrných schrán
kách a křížích; mezi jinými taky ona rukavice biskupská sv.
Vojtěcha, kterou byl v Libici zanechal, když tam zmordované
bratří své pohřbíval a touž chvíli v Římě před papežem biskup
skou mši sloužil. Ta jest z hedbáví štrykovaná, z ruky pravé
a má na dolejším dílu t. j. na lapíi kolečko do ouválu a v něm
jest vyšitý sv. Petr tak kunstovně, že [j]sem se divil, an před
tolika sty lety tak kunstovně vyšivaliř) Jest přišita na polštáři
tykytovém, zlatými krajkami 9) premovaném a má v sobě při—
šitou autentiku (jistotu) od 2 arcibiskupů pražských. [204] Potom
2) mnoho kousků krve sv. Václava v drahé kříšťálové nádobě,
3) kousek brnění jeho na polštáři tykytovém,10) 4) obrázek
sv. Václava na pergamenu 11)malovaný, jeho vlastní vyobrazení,
jak za živobytí vyhlížel, jest dlouhý 5 couíů a široký 4 coule.

1) R: zawadic . . . tetoliko. — 1) R: cžiniegí .. . držewennlý. —“| Zeltpflock, kolík stanový. — ') R: Worati . . . 5.0 . . . Worba. — ) R:
Gregcaru. —- 5) R: Reliqviae . . . Rukauch. — 7) Krátce nato stal se ad
mlnistrátorem v Kování. — 3) Nepatrné zb tky původní rukavice svato
vo'téšské jsou našitý na jiné rukavici, jejíž okrajový pás ozdoben jest
vy ítými obrazy sv. Petra, o němž Vavák mluví, sv. Pavla a uprostřed
Krista. Překrásné výšivky tyto (stehem t. zv. anglickým) pocházejí ze
14. století. — ") R: Tykytowym . . . Kragky premowanym . . . Prazs. —
|“') R: tikytowym. — ") R: Pargamenu . . . wzdicky . . . za mnie.
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Ten vždycky při sobě nosil císař Ferdinand III. a na něm
z druhé strany se podepsal takto: „16+55. Svatý Václave,
pros za mnel Ferdinandus.“ ') Dole na tom obrázku jest taky
vlastni rukou podepsaný Bernard hrabě z Martinic, jenž ten
obrázek po smrti Ferdinanda do Staré Boleslavě odevzdal:
„Ego Bernardus [Ignatius] S. R. 1. Comes de Martínitz“ etc.2)
5) lest tu zub sv. Apoleny, kosti sv. pěti bratři duchovních
sv. Vojtěcha a jiných mnoho. Mé děti, buďte toho vděčny,3) neb
takové svaté věci jen velikým a ,obz[v]láštním hostům se uka
zují, mně pak sprostému taky z daru Božího ukázané byly.

Dne 18. srpna, v pondělí, ][eho] kníž[eci] Osvícenost
p.p. arcibiskup pražský,4) rozené kníže Salm-Salm, do města
Brodu eského na jenerální visitaci přijel a s ním dva hradu
pražského kanovníci, a sice důstojný p. Václav Chlumčanský
z Přestavlk5) a důstojný pan lan Schmid;“) item uroz. pan
]osef z Bretteldu, obojích práv doktor a arcibiskupská i kon
sistoriální radaf) a ten sice seděl s arcibiskupem v kočáře. Při
jeli půl sedmé hodiny u večer, kdež i já byl [i]sem. [205] Ráno
po 9. hodině 19. téhož nejprv tamního nového pana děkana,
lindřicha Hille, sám instaloval 3) a p. děkan sám kázal, maje
sobě to již dřív od knížete arcibiskupa oručeně i th-ema po
slané totohle: „Procházel pak Syrii a ilicií potvrzuje církví,
přikazuje ostříhati přikázání apoštolů a starších.“ (V Skut. apošt.
kap. 15 , ver[š] 41.) Potom velký oltář a křtitedlnu sám, ostatní
pak oltáře kanovník Schmid visitovalfi) Nato svátostí sv. biřmo
vání po vyslechnutí dětí posluhoval a tu svátost dopoledne přes
1000 lidu přijalo. jak při [zkoušce] lo) v kostele, tak při biřmo

1)Vlastnoruční zápis Ferdinandův zní : „Swatý Wazlaw Kral Cžeský
pross sa mie.“ Pod tím latinský dodatek Bernarda Ignáce hraběte Marti-—
nice, tajného rady a komořího Ferdinandova, dosvědčuje, že Ferdinand
skutečně ona slova sám napsal „z veliké úcty k sv. Václavu, mučednikovl
a knížeti.“— “)Martinic. — 3) R: budte . . . wdiecžnj. _ ') R: Prahský . . .
Czechskeho . . . Vizitacy . . Prachskeo. — 5')Václav Leopold rytíř Chlum
čanský z Přestavlk-Chlumčan. posléze děkan v Děčíně, zvolen byl do
svatovítské kapituly r. 1779. R. 1795stal se světícím biskupem pražským,
r. 1802 biskupem litoměřickým (po Kindermannoví) a r. 1815arcibiskupem
pražským (po knížeti Salmovi). Zemřel 14. června 1815.—6)jan Křt. Schmid

(Schmidt, R: Ssmid), profesor bohosloví a rektor semináře v Praze, všnikající kazatel (německ '), zvolen byl za kanovníka svatovítského r. 17 2
(instalován 1783). R. 18 ] zvolen byl za universitního rektora, instalace
však se již nedočkal, zemřev mrtvicí 16. září téhož roku. —-7) ]UDr.
Josef rytíř z Bretteldu, advokát, konsistorní rada, kancléř a iiskus, ma

_jitel panství Veselíčka, byl mezi těmi, kdož b li r. 1792 při královské
korunovaci pasováni na rytíře svatováclavské. Ř 1.793b lrektorem uni
versity. (R: Radda. . . Ar. Biskupem . . 1/,7me.) — 1*) pamětní knize
děkanské není z těch let pravidelných záznamů. Dle katalogů duchoven
stva uvádí se Hille po prvé r. 1773 a to již a odtud dále jako kaplan
v Českém Brodě. Po smrti děkana ]os. Schreibera stal se v lednu 1793
děkanem (dle dvor. dekretu z 15. října 1792; citováno 2 k. arcib. archivu),
v katalogu r. 1794 již jest jmenován administrátorem vikariátu & r. 1795
skutečným vikářem. (R: lnstalliroval . . . Knizete Arc Bis: . . . tyto hle.)
9) R: Smid Visitiroval. — 10)R: prži' Catechi-zyrowani.
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vání v rynku chudším a otrhaným dětem hojné almužny, a sice
po tvrdém křížovém zlatém 1) rozdával; co se vidělo, jen do
poledne okolo 50 zl. rozdal, jednomu chlapci v kostele, že dobře
katechismus odpovídal, dal dukát. To vše vykonávalo se v ko
stele někdy kapuclnskémř) neb farní kostel sv. Gotharda se
opravu'e a střechu nemá.

tamnímu obědu všecko jak stolní, tak kuchyňské 3) ná
dobí i potravu, též 2 kuchaře a kuchtíky i cukrpochra 4) napřed
poslal a co v Brodě od masa a drůbeže se spotřebovalo, to
komorník platil. Tak prý sobě umlnil toho chudého děkana,
jenž tam prv kaplanem. byl, sám instalovati 5) i stolovati, aby
ho to nic nekoštovalo, což se i stalo. [206] Při stole s nim
obědvali onino 2 kanovníci svrchu psaní, doktor Bratřeld, nový
p. děkan, domáci purkmistr, pan [josef] 6) Vrabec, a dva radnl.7)
Ostatni p.p. farářově, jichž bylo 10, při druhém stole nahoře
3 pp. kaplani, jichž také 10 bylo, dole obědvali.“)

Oslaven byl v ten den Český Brod vysoce slavným hostem
a instalace 9) děkanská se tu vykonala od něho, jakáž ještě
není slýchána, t[otiž] aby sám arcibiskup tak chudého z kaplan
stvl děkana sám instaloval; za druhé, aby sám visitaci vyko
nával, za třetí, aby takové množství lidu sám biřmoval.'0)

á byv 11)tam od jednoho pana měšťana, příjmím Kurze,“)
taky k obědu pozván a viděv, že jak duchovni, tak měšťané
čest tomu nejvyššímu pastýři prokazují, po tom obědě taky
[j]sem na pospěch jménem všech nás sprostých ovčiček tyto
hle veršíky způsobil:

Město BroD CžeChskeg s SLaWaU neležssllho Pas
tlrže KorVnoWán Dnes DeWatenaCtlho AVgUstl, s LaskaV
Ctl a RaDostl WeržegnaV. — VlVat, VlLlM FLorentln FrlD

1) R: twrdym Kržjžowym Zlatym . . . Catechismus. — 2) Při bý
valém špitálním kostele sv. Máří Magdaleny zřízen b 1 r. 1746 klášter
neboli hospic kapucínský (proSknězea l bratra laika). . 1786byl klášter
zrušen a i s kostelem prodán a později zcela přeměněn v obytne sta
vení. — a) R: Kuchinske. — ') T. 1. cukrář, Zuckerbacker.— 5) R: Massa
a druberže . . . lnstallirovati. — 6) V R jen: N. V Sch'ónfeldově schema
tismu na r. 1795 jest v Českém Brodě: josef Wrabetz, purkmistr (r. 1793
uveden jako obecní pokladnik); ]. radni vacat; 2. radni: Matěj Minedy,
hospodářský správce (Anwald),kostelní a cechovní dozorce i školní a sirotčí
komisař(r. 1793uveden jako hospodářský správce); 3. radni: Frant. imů
nek, komisař přípřežnický (Vorspan-), konskripčni a policejní (r. 1793:
representant). —7) Vzhledem k další větě byla tu později jiným písmem
připsána po straně „nota“, která však byla při vazbě knihy téměř celá
odříznuta; zbylot' jen: „[Mýjlka [?], že páni faráři byli by zvlášť v jinším
pokoji obědvali; nebo . . . “ — E*)16: wobiedwaly. — 9) R: Cžechský . . .
lnsstellaci . . . lnstelliroval: za 2he . . . za- 3.ti . . . Mnozstwi. —-40) R:
bywssi . ..pržigmjn Kurce . . . widiewsse . . . Neywizssimu. — 11) Kromě
českobrodského vikariátu navštívil arcibiskup na této své první visitační
cestě ještě vikariát kolínský, mnichovický a bystřický, celkem 79 far.(Loca
telli, str. 70.) — '“) V s_chematismu na r. 1793 uveden jest při magistrátu
českobrodském -Jan Kurz, soudní sluha. Na rok 1795 přibývají mu tituly:
ubytovatel (Quartiermeister) a chudinský aktuár.
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rlCh, náss nengžssl Laskan Pastlrž. — Czeske nás
OWCžlCzkl W staDV KrlstoWeM bltne, s LaskaV pass
a W Czase oD Pasulrže pastlržVW onLatV WěCžne
sstlastnostl Dostaň.

[207] To napsavl) šel [jlsem na děkanství, kdež v prů
jezdu jednoho lokaje napadna, žádal [j]sem ho, aby to dal
nahoře škramnickému panu faráři, což on dostav podal to
knížeti a musil mu to do němčiny přeložiti, z čehož on se
prý těšil. . ,

Slavný host oslavil Ceský—*)Brod a Ceský Brod osla
voval pana hosta; nebo předně skrze samé děti tureckou mu
siku housti nechal, kůr kostelní na 2 díly jsa rozdělen, v hlasu
trub a bubnů výborně zněl, měšťané z prostředku svého mladé
a pěkně lidi vybravše vojenským způsobem gardu v zeleném
oděvu učinili a pana hosta do kostela i z kostela v Spanilém
vzhledu provázeli i před děkanstvím ve dne i v noci stráž
drželi; město též v noci osvíceno. Item p.p. farářů dvanáct
se sem sešlo.

Dne 20. srpna ]. M. p. arcibiskup odjel odtud do Plaňan
a toho ještě dne u večer do Kolína, 22.ho z Kolína do Kouřima
a odtud u večer do erného Kostelce, a po ty 3 dni ustavičně
téměř pršelo. 24.ho jel sám s doktorem Brelfeldem3) do Zásmuk,
jsa tam od tamního pana hraběte Kříšťana z Šternberka, dle
manželky přítele, pozván, a p.p. kanovníci jelit) do Prahy.
Blíž Brodu Českého vozka s nimi do nějaké vody od dešťů
shromážděné vjel a v ní je převrhl, kdež ovšem zdrávi zůstali,
ale velmi se zmáčeliP) —

[208] Při konci srpna ještě tu i tam klidila “) se prosa z příčiny
vlhkých časů, a toho osení letos méně jest nežli vloni. Obilí se platilo:
Pšenice 3 zl. 18 a 20 kr., žito 2 zl. 36 a 39 kr., ječmen 1 zl. 36, oves
1 zl. 30 kr., proso 2 zl. 45 kr., hrách 3 zl. 30 kr. Hrách tohoto roku byl
velmi červivý a málo zrna dal.

Dne 2. září, v outerý po 12. neděli po sv. Duchu, “Václav
Vavák, syn můj 1) měl manželské potvrzení s Annou, vdovou
po Vác[lavu] Bašusovi ze vsi Velenky [čís. 35.]; oddáni jsou
tam v Velencef') Starší pak syn můj, Joseřř) měl oddavky
v iňovsi s Alžbětou pannou, dcerou Matěje ermáka, dne
[24.] února tohoto 1794. roku,'0) jemuž jsem odevzdal grunt

1) R: napsawsse . . . dostawssi . . . Nemcžjny. — 2)R: Cžechsky . . .
Cžechsk' . . . nepo . . . hlasu . . . Zpanilem. — 3) R: Doctorem Brethel
dem... “ternberka. —4) R: Gedaucy do Prahy, blýž . . . Negake . . . schro
máždiene. —5) Dle Locatelliho (str. 70.) stihla nehoda ta Chlumčanského
a jeho příbuzného, doktora Bretfelda, kteří jeli spolu domů. — “) R: Klý
dily . . . chhkých. — 7) Viz str. 70. —9) Zápis o tom v matrice velenecké,
tom. l. fol. 6. Svědky byli: Matěj Brtek, chalupník z Milčic, ajan Hráský,
chalupník z Velenky. Oddával Václav.Strachlin, kaplan břistevský. (Sdělil
vd.p. farář O. Hála) R: Wellenky . . . Wellence. — 9) Viz str. 70. —
") Den oddavek, v R vynechaný, doplněn dle (německého) zápisu v čině
veské matrice (l, fol. 7.); nevěstě bylo 17 let, svědky při svatbě byli
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zde pod nr. 4., který jak shandlován a přestavěn jest, loňského
roku zde zapsáno))

_Dne 4. září v zámku poděbradském napsané a datirované
jsou listy a do města Plzně poslané: ]. list mého chování,
druhý mé plné svobody spolu s manželkou a ostatními čtyřmi
syny, lvanem, Vojtěchem, Martinem a Fraňkemř) o čemž nej
kratčeji toto přidám: Roku hned 1792 měsíce prosince vyho
tovil [j]sem jednu zemoměřičskou') polohu aneb mapu na
onu poslední porážku Sirotků a Táborů u vsi Lipan a Hřibu
roku 1434 dne [30.]*) máje učiněnou, v které plzeňští měšťané,
spojeni byvše s katolickými stavy a s Pražany, slavné vítězství
obdrželi, k tomu přípis obšírný rytmy,—")zavřený na ma
gistrát a celou obec města Plzně, a to oboje za dar nového
[209] 1793. roku tam do Plzně po poště 0) [j]sem poslal, dříve
však v zámku našem poděbradském j.p. vrchnímu, p. sirot
člmu atd. i některým duchovním pastýřům to vše ukázal a od
nich radu bral, což mi všichni schválivše, mě v tom potvrdili
a abych chutně to do Plzně poslal, přiřkli.

Což když se tam dostalo, nejprv v plné radě u ma 1
strátuj) potom i v celé slavné obci všudy místa, vděku, vž'
nosti a ceny dosáhlo a po vyšších měšťanech celého 11/2 léta
podáváno bylo. Potom z společné rady a úsudku p.p. měšťané
plzeňštl za svůj spoluoud mne vyvolili a své měst[s]ké právo“)
pod datum 30. máje roku 1794 darmo udělili a mně jedno
povděčné aneb dlkočinné psaní pod velkou měst[s]kou pečetí,
v němžto mnef') za svého měšťana přijímají, odeslalifo) jiné pak
psaní poslali k ouřadu vrchnořiditelskému do Poděbrad,
v němžto žádali 0 list mé plné svobody. Pan vrchní jsa ztoho
radosten, dal to věděti slav[né] administraci do Prahy, tu zase
]. M. pan z Erben, nejvyšší administrátor cls[ařských] panství
a guberniálním) rada, jenž mne dobře zná, dal to vědět až ke
dvoru do Vídně. Potom přišel do zámku list dovolující, a takž
p. vrchní dal vyhotoviti list mé svobody s manželkou Barborou,
rozenou Poupovou, a se čtyřmi syny. _Ivanem,Vojtěchem, Mar
tinem a Fraňkem, k tomu druhý list [210] mého chování
a třetí křticí list 2 fary škramnické a já [j]sem k tomu přidal
čtvrtý svéhom) povděčného poděkování.

Nato ke dni 6. září, jenž byla sobota, j.p. vrchní všecky

Matěj Brtek, chalupník z Milčic, a Václav Miláček, chalupník z Cíňevsi.
Oddával farář František Wenzel. (Sdělil vsdg p. děkan Ant. Nývlt.) R:
Odawky . . . pržestawen . . . Lonskeho.

1) Str. 91. — 2) Pam. il. 1., str. 72. — 3) R: lýst . . . 2hý . . . 4mi .. .
Prasynce . . . Zemmo mieržickau . . .Mappu . . . Onnu. — 4)Datum v Rv 
necháno. R: Plzensstj . . . Katholickými. — 5) T. ]. veršovaný. R: s Ritřl
mami . . . Majistrát. — 6) R: Pocžtie . . . Raddu [i dále]. — 7) R: w Pl
nie . . . Majistrátu . . . Wizsslch. — a) R: Plzensstj . . . spolu Aud mnie . . .
Brawo. — 9) R: mnie. — l')) Snímek originálu viz na str. 121. — 11) R:
Administrati . . . Neywizssj . . . Gouvernialni . . . genž mnie . . . 4mi . .
2hy. — ") R: 3ti . . . 4ty meho . . . Sobotha.
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rychtáře z celého panství, jichž jest 57, povolati nechal do
zámku, kdež nejprve řeč potěšitedlnou ke všem učinil, jaké
ceny a vážnosti ta věc jest, když jeden z panství sedlák a
rychtář za měšťana takového slavného města přijat jest, jim
předočnil, a aby se z toho všichni těšili, přiřekl a že takový
příběh nadobyčejný jest a nikdy se snad ještě nepřihodil,
vysvětlil. Potom pan sirotčí všecky ty listy jak z Plzně sem
přišlé, tak tam jíti mající ito mé poděkovánl přečetl, po čemž
všichni mně štěstí vinšovali.

Nato j.p. vrchní všecky ty listy do Plzně patřící v jednom
svazku tam poslal a výpisy z nich, přidavl) k nim listy pl
zeňské, do archivu vložil. I já také ze všech výtahy v rukou2)
svých mám, ale zde pro šlřinu a dlouhé zdržování napsati je
nemohu.—*“)

Mé milé děti, važte si toho,
neb mně, též i vám dáno jest mnoho.
Nepřijdeť k tomu tak lehce“) jednak
ani s penězi bohatý sedlák.
Hle, máte právo velebné Plzně,
které 800 koštuje tržně.
Množte si ctnosti, zlost při vás mrzni,
může býti z vás některý v Plzni.

Váš otec F. ]. Vavák.
[le]] O loupežnících.

Kdo's čítal české “) kroniky, víš, že někdy loupežnlky
tu i tam v echách chytali, věšeli je a trestali.
Proběhly již dlouhé časy, co nebylo té zlé chasy,
až letos tak se zmnožill a na lesích založili
své peleše a brlohy, tu i tam dělali škody
po vesnicích též i městách, obirali lid i v cestách,
obzvláště v kouřimském kraji okolo řeky Sázavy,
tak že vojsko a lid mnohý byl poslán na ty brlohy,
též i na mnohou vesnici a chytali tu směsici,
schytané vazbou tužili a do Prahy je vozili.

Jak císař josef ll. hrdelní právo zrušil, provaz zlodějům
odňal a šibenice rozkopati porušili) tu i tam přibývalo takových
lidí, kteří rádi z hotového a bez práce živi jsou, žnou tu, kde
nerozslvají, aberou tu, kde nepoložili. Nejprvnější začátek zlo
dějství za naší paměti začal se roku 1771 a 1772 v oné ne
úrodě a veliké drahotě, a tehdy ovšem mnozí z veliké nouze

.) R: Weypissy znjch pržidadauc k nim Lýsty Plzenske do Archy
wu. — ") R: Weytahy w Rukauch.— 3) Co je zachováno a co mi bylo
dosud lze shledati o tomto v pravdě vzácném vyznamenání Vavákově,
uvádím v doplňcích na konci třetí knihy. — 4) R: Nepržjgdet.
lechce gednák.— 5) R: Cžechske. .Chassy. .lessych...0bzlásst

nie ..íshottoweho. — “) R. 1788, na základě nového hrdelního práva2 r. 1 ..
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Paměti Vavákovy. III., 1. 6
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a hladu a nemohouce se ani prací1)vyživití aneb takovou ani
dostati, krádeže se chytali, nočně do špejcharů a komor lezli
i dobytek z chllvů a pastvy brali a tím tehdáž jen živobytí
hájili. Přivykli však mnozí tomu, a když již drahota a hlad
přestal, oni nepřestali krásti, anobrž krádež za jediný cíl
a štěstí svého živobytí kladli a v ní více a více se tvrdili
í množili. [212] Nejvíce pak to trní od starých ještě kořenů
se pučilo 2) a zrostlo okolo andova a Zbraslavic, kde kraj
kouřimský s čáslavským se míchá a kde již za paměti otcův
našich, kdo ví, jak dávno, vždycky zloději bývali, a po všecky
časy přísloví trvá, že v andově a v lindiclch 3) jest poctivý
člověk k nalezení jako bílá vrána.

Ta zlotřilá banda tak se nyní, tajnět) sice, zmnožila
a z mnohých jiných vesnic podruhy a zahálčivé chlapy, ano
ižidy mezi sebou měla, že až okolo lenlkova, Ledče, á
slavě, Přelouče, Kolína, Hory Kutné 5), Kouřima, Kostelce er
ného, Brodu Českého, Nymburka, Poděbrad a Sadské dobytek,
zvlášť ovčí, kradli, a nejprv sice někteří řeznlci kutnohorští,
zapomenouce se nad svou starou šlechetností a vážnostl, od
nich ten dobytek přijímali a takový bijíce za spravedlivý pro
dávali. Veřejně vědomo jest, že mnozí jdouce po stopě až do
Hory Kutnéf) tam svůj dobytek nalezli a dosáhli. Dost divná
věc, že tamní magistrát tak slabě to přetrhoval a prohlížel,
ano, kdo tam dobytek svůj našel, s hroznými outratami sotva
ho dosáhl, — až dočkali se potom velmi mrzké pověsti, kdyžto
někteří řezníci, nemohouce v domě takový kradený dobytek
míti, dokud ještě stála šibenice a dvířkami se zavítala, do ní
jim zloději takový přihánělí, kdež oni nočně ovce bijíce domů
nosili a maso prodávali. Ale co se stalo:

[213] Nic dlouho tajné nebývá, co spravedlnosti nemívá.
Co jest jistého, to povím, dal to někdo až do nOvin,7)
že u Hory Kutné 3) domek, kterýž byl zlodějů zlomek
a náležel jenom katu, jest řeznlkům za šlachtatufl)

To kutnohorští páni již i sami čtouce teprva prohlédli
a poslavše odhad do Prahy to jen způsobili, že to novinář
zase v jiných novinách odvolal, jako by to nebylo pravda; ale
což platno, kdož to z lidí vymaže? Zrušena byla potom šibe
nice, ale nebylo zrušeno přijímání dobytka. Magistrátm) ovšem
pilně na to zřetelil i přísně dopadené trestal, ale od nedo
padených přece se maso prodávalo.

1) R: Onne . . . s Prácy . . . Kráderže. — *) R: kráderž . . . pugcžilo.
— 3) R: wzdycky... lndicých. — 4) R: tegníe. —- 5) R: Gumy...
Cžechskeho . . . Sadsky . . . wzlásst . . . Kuttnohorssti. -—6) R: Kutny . . .
Majistrat. —-7) Ve výtlscích, jichž užívám, nenašelvjsem toho. Snad to
bylo již v dřívějších letech. — a) R: Kuttny. — 9) R: Slachtata : porážka,
jatky. (Schlachten). — '0) R: Kuttnohorsstj . .. Majistrát . . . pržedse. ..
Masso [i dálel.

*
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Nepravost vždy sama třetí bývá,
chytrost s výmluvou 1) při sobě mívá.

Ano i mnozí zloději seděvše tam v šatlavě, skrz ty dvě tova
ryšky jako čáp z konopí vyvázli.

Nemálo také k zloděistvl a krádeži dobytka příčinu po
dalo zrušení řeznického cechu a pořádku, neb v nebytnosti
toho každý, i třebas řezníkem nebyl, i žid, mohl maso prodá—
vati, kde chtěl, i v královských městech. Protož našlo se ta
kových mnoho, že maso do měst přinášeli, kde chtěli, před
domem a na ulici takové sekali a obyčejně o půl i 0 celý
krejcar ") laciněji než v masntch krámích dávavše, dost odbytu
měli. ádný se jich [214] ovšem vzeptati nesměl, jestli takové
maso jest spravedlivéf) nebo ne. A zajisté chudší měšťané a
řemeslníci rádi takové měli a od nich maso kupovali. Tak v es
kém Brodě žid při zdi rathouzu krom soboty každodenně
maso prodával a jiní jinde. Nad tím ovšem poctiví mistři řez
ničtí ač kvílili, ale pomocit) sobě a to přetrhnouti nijakž ne
mohli. Hle, jak taky, když se zrušením nějaké staré věci zdá
na lepší stupeň vystoupiti, na horší se trefí! Právě nyní jsme
zvěděli, proč někdy předkové naši cechy a pořádky řemeslnické
vyzdvihli, jim jisté řády a ustanovení nařídili a takové i krá—
lové potvrdili atd. Nebo skrze zrušení řeznického cechu ne
ledakdos, ale hodní měšťané i páni najedli se dost krade
ného masa.

Ale ať již raději o loupežnlcích dokonám ; ti
dokud obírali kostely a fary,
k chytání jich malé bylo dbaní;
i když z vesnic vyháněli ovce,
říkalo se: Nechť je chytá, kdo chce.

_Komu vzali jen jednoho vola,
řeklo se mu: Není velká škoda.
jestli přece který do vězení přišel,
za malý čas zase z něho vyšel,
neb skrz koho byl dán do vězení,
skrz toho taky měl tam své vyživenl, __
a tak než by kdo byl svého škůdce vyzrvoval,
raděj ani na něj nežaloval.
Zatím rota pořád se množila,
až i pánům tu i tam hrozila
a nesmějíce z nich mnozí ustavičně doma [2l5] zůstávatí,
již na lesích začali obývati.
Odtud i na cestách ") lidem škodili
a vzatý dobytek též tam honili.

') R: wzdy savmatržeti Weymluwau . .. kráderži. — 2) R:
o V, .. . Gregcar . . . Massných. — a) R: Sprawedlywy . . . zagistie . ..Cžechskem. — 4) R: Poctiwj . . . pomocti . . . negake. — )R: pržedse . . .
Rotta . . . Lessych . . . Czestách.
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Mělí;též jednoho z prostředku sebe
jako za kapol) starého zloděje,
ten někdy v []índícíchP) býval chalupníkem,
nyní pak nejhlavnějším loupežníkem.

již tehdy jako ustavičné tu i tam od těch lidí krádeže
malé i _velikéa mnohých podruhů na malých panstvích doma
nebyínost donesla se až k slav[nému] zemskému guberniumř)
Byli nato posláni dva krajští hejtmané, kouřimský a čáslavskýf)
v kterýchžto krajích ti loupežníci nejvíc se zdržovali, a s nimi
vojska jízdného 100 mužů a pěšího 500, kteří z Prahy přes

erný Kostelec do Rataj 5) přitáhli. K tomu nařízení byli z ně
kolika panstvl všichni myslivci a hajní, jako z černokosteleckého,
ratajského, vlašimského, kácovského atd., item více než ze 40
okolních vesnic z každého domu 1 člověk — a tak dne
10. juni, v úterý s[vato]dušnl, počna na panství ratajském
z jedné a na panství štemberském“) a vlašimském z druhé
strany řeky Sázavy, všecky lesy obstoupivše naskrz je přešli,
celých 5 dní v tom pracovavše, ale málo dostali Toliko dne
14. ]uni ve vsi Mitrově nad lanovíc[em]i dosáhnuto jich 11;
protož zůstalo tu něco vojska povesnicích a na koho těch 11
vyjevili, že jest z jejich bandy, hned proň vojáci šli neb jeli
a [216] do Rataj přivedli. Těch 11 dne 19. juni do Prahy bylo
vezeno.

Dne 28. ]uní zase 18 jich vezli, ale Kovářlka, jejich
kapo,") dostati nemohli; ten na onen čas jako myslivec chodil
dobře ošacený & nesměje se nikde žádnému okázati, v šraňcích
strachu stoje s hladem se potýkal. Ovšem na něho největší
zřetel byl. Nemoha pak hlad přemoci, do vsi ") v noci se přibral
a tam v baráku sestry své zjeviv se o nasycení žádal. vagr
pak jeho, té sestry muž, jsoucí již v Ratajích jat a vidoucí, jak
tam vyptávání na Kováříka i na jiné s množstvím bezlítostných
ran se děje, než by takovým byl svá 9) bedra podložíl, přislíbil,
že když bude puštěn, Kováříka, švagra svého, zaopatří.

Což když se stalo a přišel domů,
měl Kováříka u svého stolu,
kterýž posílal sobě pro pivo
a na své sestře požádal jídlo.
Po jídle Kovářík na hůře se schránil,
švagr pak své ženě svůj slib oznámil,
přiřekna, kdyby ho neměl prozradíti,
že musí za něj své hrdlo ztratití,

* R: Caapo. — 2) 31 to lan Vojta, vuígo Kovářík, zjíndic
(R om lem: w Žandowíel, o němž tu dále řeč a více ještě v příštím svazku.
— 3) ráderže . . . Gouverníum. — 4) Kra'ský hejtman kouřimský byl Karel
Josef rytíř z Bíenenberka a čáslavský erdinand Pacovský (Patzowsky)
rytíř z Libina. — 5) 1? (i dále): Rattag . . . Ratíagskeho. — 6) R: Sstam
berskem . . . lessy . . . níetco. — 7) R: Kaapo. — “) Vynechaná'mezera pro

jgliéno srtireacíptplněna.— 9) R: Swakr. . . mnozstwjm . . . swe . . . Possý
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jestli pak Kovářík bude jeden z jatých,
že ještě dostane 50 zlatých.
Tot žena hned k tomu přivolila
'a k dostání ho ještě poradila.

Šel tehdy švagr 1) k rychtáři, kterýž v tichosti sbera lid
i pro vojáky rejthary do . . .2) poslal aa) barák obstoupiíi. On
protrhna střechu a viděv tolik lidu, chtěl nejprv po nich stří
leti, 2 pistole u sebe maje, ale někteří moudře ho napomínali,
[217] co mu to platno bude, byt jednoho idva zabil, že přece
již neujde a tím větší trest na sebe svalí, a že i vojáci hned
tu jsou na koních, jimžio nikam neuteče. Takž on odhodiv od
sebe zbraň i nože, dal se jim vzíti a přijevše rejthaři svázali
ho lyčáky a vedli do Rataj, kdež na přivítanou hned 50 ran
dostal, ale málo se pohnul, až jeden rejthar řekl, aby s něho
ta košile, v nižto jest, vzata byla; což když se stalo, teprva
rány citíl a mnohé jiné své roty oznámil, pro něžto rejthaři
jezdivše až na 2 i 3 míle do Rataj *) je sváděli, kdež kouřimský
krajský hejtman ustavičně byl. Potom 28. luni 5)vezeno jich bylo
do Prahy 25 a s nimi Kovářík, když již byl tu na Ratajích
250 ran vydržel. Ten byl na obz[v]láštním voze sám vezen,
maje každou svou ruku k iasuňku připatou, a rejthaři jeli při
vozích, při něm pak obzvláště dva. Potom ještě v Praze
kde koho z té bandy oznámili, buď skrze vojáky, aneb sedláky
onde i onde po jednom, dvou “) i třech chytání a do Prahy
dodávání byli, kdež všichni, málokterý vyšedše, dosavad jsou,
a tak ta psota přestala.

V pravdě pravím, že za 15 let na 5 mil děíky7) a šířky
není jediná ves, aby z ní voli, krávy, telata a ob[z]víáště ovce
dvakrát, třikrát a vícekrát pokradené nebyly. [ zde [218] v Mil
čících v nr. 2. a 3. ovce, v nr. 15. vůl ukraden byl, u mne a)
pak v nr. 16. jednou též všecky ovce, 42 kusy. vyhnali, ale
skrze pozornost pachoíka prozrazeni, nechavše ovec na dvoře
utekli; přece však v tu noc v Pečkách ovce vzali. Mimo to 9)
všelijaké zboží komorní, peníze a nábytky každý rok onde
a onde křesťanům i židům pokradeno bylo. Nyní tehdy jak
zloději, tak přijímači zjevováni a do Prahy dodávání jsou, ale
přeceť ještě z toho ohně někde popel zůstane a ten doutnati
kdo ví kdy přestane. Bylo taky mezi nimi 5 židův.

Tohoto měsíce září mnozi hned před svátkem Narození Panny
Marie začali ozimní setbu, pravice, že když minuta zima někde v da
lekých končinách zůstala, tím dříve snad přijde a pozdnější orbu10) i setí
přetrhne. Následovalo potom sucho až přes sv. Václav, protož do sucha

1) Místo pro jméno zůstalo tu prázdné. ——2) Opět nedopíněno. —
a) R: zbera . . . poslawsse, Barák . . . pržedse. — 4) R: znieho. . . Rotty . . .
se swádiely. — 5) Tu má býti snad ]uli. (Srovnej datum 28. Juni dva od
stavce výše.) — ") R: obzíásstnie.. . dwauch. - 7) R: dýlky... 2.
3. a che krát. — s) R: u mnie...pržedse. ——9) R: mjmo toho. . .
pržedseť. — 10) R: Maryae . .. kdyz . . . Worbu.
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jsme sili, na začátku října přišla ale neveliká vláha a tuf zrno vsaté
začalo vycházeti.

Okolo sv. Václava obilí mělo cenu: Pšenice 3 zl. 15, 18, 20 a 24 kr.,
žito 1 zl. 54 kr., ječmen 1 zl. 24 a 30 kr., oves 1 zl. 30 kr.; řepa la
ciná, zelí drahe, neb se málo urodilo. Ovoce 1) též drahe, švestek 20
a 25 za 1 kr.; byly pak zralé a prodávaly se hned okolo 15. srpna.

Švestky jindy svatý Michal měřivá na korec,
letos s nimi Roch pospíchal, ]ošt jim uďál konec. 1)

0 sv. Václavu málokde již byly k vidění a 10 za 1 kr. Hrušky, jablka
2, 3, 4, 5 a malých 6 za ] krejcar.

[219] Na začátku října začaly být“) zimy a studení větrové, ale
od polou přestaly, vláhy také více přibylo a nejpěkněiší' setí z toho ná
sledovalo. Toho měsíce cena obilí něco připlatila: Pšenice dostala 3 zl.
30 i 36 kr., žito 2 zl. 10 i 20 kr., ječmen ] 21.45 kr., oves 1 zl. 40 i taky
45 kr., hrách 3 21. 15 i 30 kr., čočka tolikěž, korec zemčatt) 45 kr.

Mezí jiným dobytek obzvláště byl laciný. Vůl, který měl vloni 30 zl.,
nyní 20 zl., ovce za 1 zl. 30 kr. i méně, prase, jaké bylo roku 1792 a
1793 za 5 zl., nyní za 2 zl., korec žaludů za 30 a za 36 kr.

Všecky pak věci k ošacení potřebné, ježto se na jarmarcích kupují,
byly velmi drahé, jako [jlsou sukna,“ plátna, kůže, obuv 5) a jiné jakékoliv
vinutí atd. Ze všeho nejdražší len, ten letos bud' ranně, neb pozdě setý
při horách i v rovinách nikde se neurodil a protož od horáků draze —
ještě s velikou falešností — se prodával. A ať již 6) taky jednou o tom
lnu něco oznámím, ten před 40 a 30 lety když sem vozívalí, prodávali
jej 1) na svazky, což horáci jmenují šuty — my zde říkávali jsme po
věsmo — & bývalo v něm 20 žemní; takový svazek býval těžký 8, 9
i 10 liber a prodával se za 36, za 40 i za 45 kr. Potom bývaly menší
šutky, 5, 6 liber a dávali je za 20 a 30 kr. Kdo na libry kupoval, bývala
] libra za 5, 6 a 7 kr. Nyní dělají šutky po 6 a 8 malých žemničkách,
má sotva 2 libry a jest za 20, 24 i 30 kr., tak že se platí 1 libra za
12 i 15 kr.

[220] Při konci října ohlásilo se, že magazin (forot) neb
záloha obilní dávati se bude, aby každý měl žito a oves při
chystáno.

Dne 30. října, v čtvrtek, pan děkan poděbradský, Karel
Vorel, rodič čáslavský, byv 8) tu děkanem 5 let a 30 dní, na
věčnost odešel.9) Funus měl v neděli, 2. listopadu, na němžto
i já byv,10) učinil jsem tam v kanceláři sirotčenském ještě před
funusem tentohle náhrobek:

1) R: Zély . .. Owotcze. — 2) Viz str. 113. — “) R: begt. ——4) R:
nietco . . . Erdteply . . . obzlasstnie. — 5) R: korecz . . . gessto . . Obug.. .
bud.— 6) R: a Atjž . . . nietco. — 7) R: ho. — s) R: byvsse . . . leth. —-
9) Viz Pam. II. 2., str. 90. Dle matričního zápisu zemřel 30. října'po po
ledni a pochován byl 2. listopadu ve 4 hod. odpol. „Eximius Dňus
Carolus Worell, Decanus Ex jesuita“ atd., byv v Poděbradech 5 let a
11 dni, ve stáří 65 roků; nemoc uvedena gangrena (rakovina). Jako po
hřbívající kněz uveden „Iosephus Schaurek, curatus Wrbicensisff (Sdělil
vd. p. admin. Alex. Novotný.) — '“) R: bywssi . .. Cancellarži Syrotcžen
skym . . . funussem.
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WeLebnl W KrístV PánV oteC, pan Karel. WoreL,
Děkan poDíebraDskl, k WěCžnostl sstlastně oDesseL,XXX.“
Mělee Ržlgna —a PoChoWánsLaWnle W neDleLl,Dtheho
LlstopáDV — OD sobě roWneho bratra, ere lesVlta,
pana Fraňka PVChLera, KanoWnlka a faráře SskraMnleeho.

V příčině těch nesnází, roztržitostí a nerovných linií, které
mezi ním, zámkem a městem takměř vždy trvaly, přidal [j]sem
i tyto veršíky:

Nyní zámecký orel 1) (a) plete bobkový věnec,
že v smrtím voze odjel jeho protivný jmenec;
nezvítězil však sice, smrt se do toho dala
a zámeckému svíce i cestu zanechala.

[221] Ten náhrobek i s těmi verši hned před ipo funuse
dostal se mezi p.p. oficíry v zámku i mezi písaře, pak skrz
starého 2) p. primasa Pecka 3) i na děkanství mezi tamní shro
mážděné všecky duchovní; též i v městě mnoho bylo těch,
jenž jej 4) přepisovali a každý jej ochotně četl a míti chtěl.
Posílali je[j] i jinam, tak že velmi dalece a široce se rozešel,
ano ještě za 2 neděle po funuse—musil [j]sem jej 5) panu vrch
nímu sám ještě napsati, což on i do archivu dal a taky i do
Vídně poslal, ačkoliv v těch rýmech 6) poslední 2 řádky [j]sou
pro zámek trn, a žádný to tam nepozoroval krom duchovních
a některých měšťanů.

Ku pohřbu měl přijet z Hradce j.p. děkan Mauritius Klier,
kterýž ho taky instalovali) ale nepřijel. Protož mezi 13 shro
mážděnými duchovními náš škramnický pan farář, jakožto z nich
farář nejstarší, jakožto kanovník, jakožto jeho taky bývalý to
varyš a Achatesf) ač pak z pražské arcidiecése, jak od vikáře
vrbického,9) tak od jinýčh k tomu volen jsoucí pohřbíval.10_)

Býval tento pan děkan nejprv jesuitou, potom v]eníkově
[Golčově] za Cáslaví děkanem; do Poděbrad přišel roku 1789
dne 1. října a umřel 1794 30. října. Muž učený, kazatel vý

(a) Na věži zámecké nejv 'š 11)spatřuje se orel jakožto erb císařství.
1) R: Lýnij . . . wzdy . . . orel . . . Neswjtiezyl . . , Zámeckymu. —

2)R: funusse...starýho...Primassa. — “) jan Antonín Peck (Pek,
Beck), mydlář v Poděbradech (* 1720, 1-1809), byl od r. 1752 rychtářem,
1766 senátorem, od r. 1774 primasem; zřekl se úřadu toho r. 1792. Za
manželku měl Annu, dceru senátora Františka Vepřeckého, z domácího
rodu zemanského, a po ejí smrti Alžbětu (1- r. 1792, rodné jméno ne
známo). Bratr primátora ecka byl dominikán Bohumír Ant. Peck (Beck,
18/4 1787 jako provinciál v Praze); sestra jejich Anna provdala se r. 1731
za kantora podébradského Jana antla, vychovatele celé řady výtečných
hudebníků a skladatelů. (Viz Věstník Poděb., roč. VII.) Potomci Peckovi
žijí v Poděbradech dosud a jedna větev jest rozrozena v Uhrách. (H.) —
4) R: schromaždiene . . . ho pržep'ssowaly. — 5) R: possylaly . . . funus—
se . . . ho. — “) R: Raymjch.— 7) tr: lnstallirowal . . . schromáždien 'mi. _

%)Achates, soudruh Aeneův, příklad věrného přátelství. — 0)) T. .Josefourek. Viz však zá is matriční v oznámce 9. na str. 127. — 10R:
Prahske Arci Diecess . . . pochržbjwa . — 11)neywegss . .. Worel.
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borný, knížku nevyvrátiledlnou proti konfessi kalvínské ') a
druhou, jakého náboženstvl jest se nejjistěj přidržetiř) sepsal,
které [j]sou hodné vážnosti. Ale že nerad husám dával, ony “)
tuze křičely a neměly k němu lásky.

[224] Měsíce listopadu kdo byl se setím vzadu,
nejpěkněji moh' síti, neb časy jako kvítí
vlažné ! teplé byly a všecken lid těšily.

22. řljna4) velebný, výborný Čech a pravý syn matky
své, p. losef antl, kaplan v Brandýse 5) nad Labem, rodič po
děbradský, umřel. ETen ačkoliv nového učení již zakusil, ale
starého následoval, výbornou dobropozornost v češtině zacho

Císař František Il.

vával a jí vyhledával, horlivost ducha i sám měl i do jiných
štěpoval, a nadáli jsme se o něm, že někdy i slavného mista

.) „Konfessí Helvetská, vyznání švejcarské Cechům k známosti,
následovníkům k ovolnému rozpáčení ponejprv v češtinu představená
od K. Worla.“ V raze 1784, str. 133. (Jungm. Vl, 1773.) — “) Roz
mýšleni se vlastence na otázku, jaké viry se přidržeti sluší, od K. orla.“
V Praze 1784, str. 198. (Jungm. Vl, 1776.) Třetí spis jeho byl: „Víra Samo
spasitedlná katolická, dar Boží a světlo. . . . Od jednoho círk. kněze v 52 ka
pitolách sepsaná. V Praze 1783,str. 182. Kniha ta však byla, jak dí lung
mann V1, 1763), pro urážlivá některá místa od c. k. censury potlačena. —
a) R: onfessi . . .-2.hau . . . hussám .. . Oni. — 4)Romylem: 20. Listopadu.
(Zpráva v „Pra er neue Zeitung“ 1794, str. 1044.) — s) R: w Zádu. ..
Brandeyse . . . žesstjnle.
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dosáhne i slávu jazyka českého rozšíří. V mladosti své
mistra měl strýce 1) svého, onoho znamenitého muže, p. Bohu—
míra Pecka, provinciála dominikánského, kterýž řeckého ja
zyka profesorem býval i starou slovanštinvu'l) vykládati uměl,
též rodič poděbradský, a jeho sestra byla Sanílova matka.“)

Od půl listopadu častěji deště spadly, až z toho i zlé cesty se
učinily; mezi tím teplé dni vždy byly, že orbat) nepřestávaía až do
15. prosinceř) Při konci listopadu a na začátku prosince obilí se pla
tilo: Pšenice pěkná 3 zl. 45 kr., horší 3 zl. 30 kr., žito již 3 zl. i taky
3 zl. 3 a 6 kr., ječmen 1 zl. 45, 48 a 51 i 57 kr., oves 1 zl. 50 a 56 kr.,
hrách 3 zl. 30 kr., proso 3 zl. 15 kr., seno v Praze 1 zl. 6 kr., zde 51 kr.

[225] 29. listopadu nařídilo se v zámku našem, aby po
lovic magazínu ihned odměřeno, a sice žito do Kolína dne
3. prosince a oves do Brandýsa 6) dne 8. téhož odvedeno bylo,
což se i stalo. Naše ves Milčice má dáti 7) žita 228 měřic
8 mázl. — ztoho polovic: 114 měřic 6 mázl ovsa 156 měřic
12 máti. — ztoho polovic: 78 měřic 6 mázlíků Žito má mít
tíže 1 měřice 76 liber aneb ] korec rovný 114 liber, má se
platit žito 1 měřice za ] zl. 15 kr., oves 1 měřice za 1 zl.
Téhož magazínu má dáti sama vrchnost žita 1200 měřic, ovsa
900 měřic, všichni poddaní žita 6050 měřic, ovsa 4414 měřic, —
v summě žita 7250 měřic, ovsa 5314 měřic. Odvedeno tehdy
polovic žita do Kolína dne 3., 4. a 5. prosince a polovic ovsa
v Staré Boleslavi dne 8., 9. a 10. prosince, kdež i já při od
vodu byl [i]sem.

Tohoto roku 1794 měsíce ledna měli jsme také odvádět
magazín v Litoměřicích,“) a sice 6045 měřic žita, 4409 měřic
ovsa, — na naši ves padalo žita 222 měřic, 4 mázl., ovsa
156 měřic 11 mázl., — ale ten byl pro vzdálenost místa a zlé
cesty se židy smluven, jimžto nechána jest všecka bonifikací
i fuhrlong) a přidáno ještě na každou měřicí žita 20 kr. (oves
se nedával) a ten přídavek jsme odvedli teprv nyní měsíce
listopadu onehdy. Odtud z Milčic se dalo 72 11.393/, kr.

[226] V těch prvních prosincových dnech také poručení
přišlo, aby se v jednom každém sídle, městě, vesnici atd se
psalo, co kdo ročně spotřebuje soli, která na představení
p..p stavův má být lacinější, a sice 1 soud[ek] 4 21, a protož
jen tolik že se jí do země propustí, co se jí potřebně vysolí.
Nyní se platí sůl v Praze na místě 1 soudek za 7 zl. 3 kr.
a v zámcích za 7 zl. 40 kr. Pro ves Milčice jest poznamenání
na tu sůl dáno tak, jak zde stojí:

1)Viz Pam. II. 1., str. 86. R: Stregce. ..Onnoho .Progessorem— 2)!? :Slowáncžinu. — )Viz str. 128., pozn. 3. — )R :l/,
wzdy .Worba. — 5) 1? i dále pravidelně: Prasynce (-cze).o— ')18:
Brandegsa. — ) Následující v R tabellární výčet je tu rozveden) pro
vhodnější úpravu tiskovou. — s) I?: Lithomieržicych. — “,T. j. odměna
za povozy, Fuhrlohn. I?: Bonificati.



'Rok 1794. 131

Ves Milčice spotřebuje ročně solizl) Nr. 1., Matěj Stajner 2 soudky,
nr. 2., Václav Kvíz 3, nr. 3., Václav Vozáb 3, nr. 4.,Josef Vavák l, nr. 5.,
Franěk Tomek ], nr. 6., Václav Hotovec 1%, m. 7., Václav Šlechta IV„
nr. 8., obecní kovář 1, nr. 9., obecni slouha 2, nr. 10., Václav Vozáb 2,
nr. 11., Matěj Hotovec 2, nr. 12., Matěj Čermák 3, nr. 13., Václav Vrána
2'/„ nr. 14., Matěj Brtek ], nr. 15., Jakub Brtek 2'/2, nr. 16., Franěk
Vavák 3, nr. 17., Tomáš Stehlík 3, nr. 18., Matěj Vavák, hospoda 3,
nr. 19., jan Šlechta 2, nr. 20., Pavel Novák 2; též 2 výminkáři'ř) a 9 po
druhů po ] věrt., za rok 3, — všech 45. Item Židous l — a tak 46.
Odvedeno dne 3. prosince 1794. roku.

Vinšuji rád komužkoli
laciněj 5) ten soudek _soli.

[227] Toho též měsíce prosince naše vídeňská slavná bu—
chalterief) anebo pražská administrací, aby něco přihospodařila,
totohle nám nařídila:

]. Ve všech hospodách na panství mají se změřit lednice
a sklepy na sáhy a coule šířky, délky a výšky,5) též vzdálenost
cesty pro led. Někdy dělal a do hospod se vozil led robotou;
když ta pominula, tehdy v každé vsi pod správou rychtáře
z platu důchodenského se dělal i vozil. Potom sami šenkýřové
takový sobě sami vozili, aneb na něj jednali, berouce za to
plat z důchodu. Zdejší milčický šenkýř dostával na něj 15 zl.,
což skrze mne se stalo, neb [i]sem vedle toho výnosu 8) dřív
po 5 let ledu navozil a šenkýřovi to zůstalo — s jeho ziskem.
Nyní zdá se, že ty lední platy mnoho vynášejí, a myslí se na
menší způsob to uvěstif) což stane-li se, čas ukáže. Zde jest
lednice a sklep změřený od zedníka dne 16. prosince, a sice
takto:3) Lednice má. délky 2 sáhy rak[ouské], šířky 1 sáh
5 stře[víců] 3 coule, výšky ] sáh 3 střevíce; sklep [délky]
] sáh 4 střevíce 6 coulů, [šířky] 1 sáh 2 střevíce 6 coulů,
[výšky] 1 sáh l střevíc 2 coule. A poněvadž všecky 3 ryb
níky tateckéf') z nichžto se prve led brával, nyní suché jsou,
protož nejbližší cesta pro led do Radimě se zapsala, a sice
3/, míle anebo 3000 sáhů rakouských.

[228] 2. Od zrušení robot zůstala ] čtyřspřežní fůra, která
každý týden 10)skrz celý rok ku potřebě zámku, pivovaru, splavu,
mostu a vyskytlých se na panství ohňův při zámku zůstává
a každý týden z jiné vesnice se béře, a ta fůra slove ordi
nancí; dává se jí platu 1 zl. na den, 6 zl. za týden. Ten plat
ovšem, ač dost maličký jest a v čas drahoty ani obrok
a chléb 2 čeledínům, jenž při ní jsou, se nezaplatí, však proto

') Tábulka v R rozvedena tu do běžné sazby. — 2) R: Thomáss . . .
weymikarži. — 3) R: Lacyniegc. — 4) T. j. účtárna (ústřední komor
ních statků), Buchhalterei. R: Wjdenská . . . Prahská Administrati . . . nietco.
— 5) R: dylky a Wegssky . . . Zprávau. — “) R: skrze mnie . . . Wey
nossu . . . Zýskem. —- 7) I?: uvedsti. — 3) Tabulka v ]? rozvedena tu
v obyčejnou sazbu. R: dylky . . . Wegssky. — “) Tatecky ; . . Neyblizssl.
——10) R: Cžtyr spržeznj . . . tegden [i dále] . . . Piwowáru.



132 Rok 1794.

přece mnoho prý ta fůra za rok koštuje, a sice 312 zl. Protož
poručeno ouřadu vrchnořiditelskému, aby povolal 1) okolní nej
bližší poddané 5*) i taky domácí měšťany a všecky ty věci a
jakovosti, kteréž ta ordinančnl fůra odbývá, skrz licitaci projednal,
z nichž já tuto jen některé postavím: Vožení do zámku všem
p.p. oficírům dříví ze dřevnice, [vožení] ze zámku hnoje, bláto,
smetí; do pivovaru dříví, fošny ze dřevnice, ječmen na síad
ze špejcharu; v pivovaře převážení sladu na mlýn)) ze mlýna,
piva ze spilky do sklepu atd. ; z pivovaru vyvážení starých fošen,
dužin, smetí; od pily vožení mostnic na most, též časem sem
tam písek, vápno, kamení, cihly od cihelny. [229] Vožení
1. hlavní stříkárny k ohni buď ve dne, neb v noci, 2. hnoje
k stojanům vodním na zimu, z jara od nich pryč, 3. trub
nových ze dřevnice, starých do dřevnice, 4. v náhlé potřebě:
nějakého pána od vojska po silnici buď k Praze neb k Hradci
i jinam, písaře do panství, někdy i felčara, 5. k mostu, splavu
a jinam něco vézti4) atd. Není možné zajisté všeho vyjmeno
vati, nebo ovšem skrze celý rok, jak tam ta fůra přijede, ho
dinu nezahálí a někdy ani na poledne krmiti nemůže.

Na tu tehdy fůru dle poručení byla držána licitacl dne
6. prosince, v sobotu, a licitovaliE) sami měšťané, co od těch
všech zde vyjmenovaných věcí dle vzdálenosti cesty na pc
nězích dáti se má, kdo méně vezme. [ vystoupilo to mimo
ještě zapomenutá torování až na 786 zl. ročně.

Chtělo se to kročně,
a zatím bylo skočně;

co teď administrací počne, to čas ukáže. .
Všem poddaným se to nelibilo, že ten poslední, ač dost

malý výdělečekf) se nám odnímá, skrz kterýžto časem mnohý
potřebný poddaný na svou roční robotní odměnu [230] taky
i bez peněz něco vydělati a odbýti může. Protož společní
rychtářové rozpomenouce se na onen roku 17767) raabovský
kontrakt, dle kterého mnohé výdělky poddaným schválně proto
zanechány ") byly, aby časem potřebnější poddaní svou robotní
reluici (odměnu) 9) taky i bez složení hotových peněz odbývati
mohli, — s povolením j.p. vrchního vyhotovili k slavné admi
nistrací jeden pohnutedlný spis, kterýž jak od slavného ouřadu,
tak od rychtářů mně k práci odevzdán byl.

V tom spisu představilo se, kterak při oné raabovské ko—
misi r. 1776 v kontraktu mezi nejvyšší země a naší vrchností

1) R: pdse. . . preg . . . powolawsse. — 2)Poddaný . . . odbegwá. —
3) R: Mlegn, ze Mlegna . . . bud. -— 4) R: bud . . . negakeho . . . felds—
sara . . . nietco westi . . .zagistie. — 5)Rz-Sobothu . . . licytýrowaly . . . za

omenutých. — “) R: Administrati . . . We dielecžek . . . nietco. — 7) Viz
am. 1. 1., str. 78. a l. 2., str. 188. — ') : ontrakt . .. Wegdíelky . . . za

nechanj. — 9)-T. j. výkupné platy za bývalou robotu. R: hottowych . . .
wyhottowily.
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a námi učiněném a čteném četlo se, že pro lehčí 1) odbývání
robotní povinnosti, — aby každý a zvláště potřebnější aneb
v náhle do škody upadli poddaní mohli i bez peněz takovou
odbývati, — nechává se na to: ]. jeden celý, nerozdělený,
a sice poděbradský dvůr, u něhož se všecko z platu dělati
bude; 2. tu i tam po panství veliká 2) i menší panská luka;
3. množství velikých i menších rybníků; 4. vyvážení dříví
krátkého i dlouhého z lesův a Labe; 5. přivážení z Prahy soli
atd.; 6. ta vždy potřebná ordinančnl fůra.

[231] Nyní pak naproti tomu: ]. Dvůr poděbradský
dávno že jest již rozdělen a ve famille obrácen; 2. luka všecka 3)
rozdělena aneb pronajata; 3. rybníky všecky dokonce suché
a pronajaté; 4. od vyvážení dřívl z lesů malý velmi a se zá
sluhou se nesrovnávající plat; 5. od soli že bývalo od 1 soudku
20 kr., a nyní jest 18 kr., a že v čas zlé cesty pro 12 soudků
musí poddaný třemi i čtyřmi hovady jeti, 3 dni ztrávitif)
a přece jen po 18 kr. od jednoho soudku dostane, v jednom
3 zl. 36 kr.; ta ordinančnl fůra, ačkoliv žádného užitku ne
nesoucí, vždy přece ještě na menší peníz že se uvésti a nám
poddaným dokonce odnlti chce. Protož když některý poddaný
neb celá vesnice aneb i celé panství do nějaké škody upadne
a hotovými penězi svou povinnost platiti nebude moci, že zase
tak pomalu ta neb ona ves a i celé panství do velikých dluhů
může zabřlsti a z nich 5) nijakž, leda opět s ob[z]vláštní zemo
nejvyššl“) pomocí vyniknouti, jakož se před nemnoha lety
s zármutkem spatřovalo. NB. Bylo zajisté před 16 lety samé
kontribuce 38 tisíc v restu.

[232] K tomu přikládá se žádost: l. jestliže těm mě
šťanům ta ordinanční lhůta zanechána bude, aby oni i také
dlouhé dříví k mostu, splavu atd., ty těžké trámy a klády —
do kterých taky časem 12 koní zapřaháme, náklad na vozy,
řetězy, provazy vésti, někdy s jedním kusem 2 dni i noc ztrá
viti musime, a přece jen od 1 páru konli) lízl. za den dostá
váme, — vozili. 2. jestliže my jiné forovánl bez dokonalého
a slušného zaplacení odbýváme, že i tuto fůru ordinančnl také,
jako vždy jindy, dostavovati budeme ještě s přídavkem vybý
vání zapomenutých a nelicitovanýcha) věcí, však v té summě
ročního platu, jak již od měšťanů — ač dost skrovně — vy
licitováno jest.

Přidáno k tomu i plat rychtářský, kterak ten na zdejším

1) R: Spissu . . . Onne . . . Comissi . . . Contractu . . . Neywizssí . . .
Lechcžegssi . . . awzlasstie. — 2) I?: Welyke. . . Panske . . . Lessůw . . .
wzdy. — 3) R: wssecky . . . Lessu. — 4) Poddaný 3. y 4mi . . . strá
viti . . . pržedse .. .wzdy pdse. — 5) R: Poddaný . . . Negake .. . hotto
wými . . . Onna . . . zabržesti, aznjchž. — 6)R: Zemmo Neywizssí . . . Za

istie . . . Contribucze. — 7) R: kussem . .. stráwiti . . . pržedse . . .
aaru. — “) R: wzdy . . . Wybegwáni . . . Nelycitlrowaných . . . Summě: . .

wylicitírowáno.
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panství velice malý a se zásluhami velmi nerovný jest. NB. Platí
se ovšem každému rychtáři z důchodu, ale jen z ohledu od
vodu robotního, 1) za odvod pak kontribuce a jiných mnoho
nácterých věcí, — jakož pak nyní 2 iamilii, z panských luk,
z rybníkův o mnoho více platu přibylo a takový rychtářové
upomlnati a odváděli musejí, — nedává se nic. Nařízeno sice
jest, aby z ohledu kontribuce jedna každá ves svou obecni
jakovostí rychtáře vyplácela, [233] jemu pole, louku aneb i pe
něžitou sbírku učinivši k užívání dala, ale nové věci těžko
jest ve vslch ustanovovati, zvlášť když takměř všudy

láska se mění v ukrutnost, nelidskou zuřivost,
zahynula přívětivost, jenž byla otcův ctnost.

Žádá se tehdy v tom spisu, a to sice již po třetí,2) aby plat
rychtářský ne podle numer, jako až posavad 30 kr. z numera,
ale podle ročního odvodu všech peněz, podle vzdálenosti cesty
od zámku a podle schopnosti toho neb onoho rychtáře, jak který
k čemu a kam potřebován i ven z panství k odvodu maga
zinu, transportům, do pevnosti, na šacuňky atd. vysílán bývá.

Ten spis vyhotoviv3) dne 6. prosince při plném řízení
s zalíbením jak j.p. vrchního a p. sirotčího, tak všech rychtářů
[j]s'em přečetl a podepsalo se podle mne jménem všech jiných
asi 16 rychtářů, a od ouřadu byl poslán do Prahy k administraci.
lest psaný na 1/2 listu na 3 arších, originál pak jeho zůstává
u mne. 4)

Zdaliž co vyřídíme, nezvíme tak brzy,
neb snad zůstat musíme zas v tom, co nás mrzí.
Žádný pán nechce znáti tu naši sedlskou tíž, —
Šimona tloukli kati, by nesl Kristův kříž.
Co má sedlák dostati dobrého,
musí dlouho čekati, anebo
dříve než se dočeká,
tíhota ho přečeká.

[234] Dne 15., 16. a 17. prosince začaly levné mrazy býti a při
tom snesitedlné teplo a tuť teprva přestala orba.5)

V tom adventním čase slyšelo se zase,
že opět zlodějové tu i tam zase nové
krádeže udělali, dobytek odehnali.
z čehož se znáti dává, že tu ještě zůstává
záloha z,těch schytaných, do Prahy odevzdaných. “)
20. prosince 11večer začal padat sníh, ale brzy přestal; ráno vítr

ho roznášel a záměti7) dělal. 24. téhož:

1) le: Robottn'ho . .. Contribuce [i dále] . . . ijrku. — 2) Pam. ll.
2., str. 14. a 39. R: pissu. . . 3.ti . . . Onnoho . . . wyssylán. — 3) R: wy
hotowiwsse . . . podle mnie . . . Administrati . ..3cli . . . umnie. — 4) V po—
zůstalosti Vavákově není. — 6) R: Worba. — “) Str. 126.1P:Kráderže. —
") T. j. závěje. R: Snjch . . . Zamietie.
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Skrz celý Stědrý den nehrubě kdo moh' ven,
silný vítr se sněhem foukal nejprudčím během,
nebylo nic viděti, kam kdo má jít neb jeti,
a provodil tu svou moc ještě celou slavnou noc,

tak že na slavnou mši svatou půlnoční žádný přes pole jíti nemohl,
jakož i na svítáníJ) Ráno na slavný Boží hod drobet ulevilo, ale vždy
až přes poledne silně vítr východopůlnoční foukal, obzvláště od 11. do
12. hodiny polední tak byl prudký, že i stavení bořil. Na velikou mši
s[vatou] jen silní mladí lidé jíti mohli, na nešpor opět žádný, protož
byl hoD WánoCžňi Narozeňl Paňle, skrze VkthnY Wltr a snllh CeLl
sMthl a byl v den čtvrteční, t. j. ve čtvrtek.

[235] Dne 29. prosince 5 kompanií od regimentu Michal
Wallisovského 2) skrz Sadskou do'Králové Hradce z boje fran
cou[z]skěho maršírovalo. Oni byli v holandské pevnosti Ma
strichtu od Francouzů obležení, avšak nemajíce již žádnou
pomoc od armády k očekávání, aby lid darmo se nehubil, tu
pevnost vzdali 3) na závazek, že dokud ta vojna stane, s Fran
couzy bojovati nebudou. S nimi taky se navrátil jeden zdejší
milčický rodič, ač velmi raněný, jménem jan Hotovec z nu
mera 11., ale ačkoliv zde matku svou nemocnou měl, však
ani ze Sadské 4) k ní odpuštění dostati nemohl.

Tolikéž dne 22. listopadu od regimentu Colloredo =')7 kom
panií skrz Sadskou na Ples maršírovalo, kteří byli v pevnosti
Condé “) a rovněž na takový závazek propuštěni jsouce, do
Čech se vrátili. Těchto colloredovských, co ta vojna trvá, odešlo
tam 1800 mužů a vrátilo se jich 782; “zůstalo jich tam 1018.

Na den sv. Štěpána ještě vítr, ale menší, foukal, k večeru zima
i vitr ulevíl. Mrazové snesitedlní trvali až do dne posledního v roce.

[236] Ku konci roku ještě něco povím,
co [j]sem vytáhl z novovldských novinzi)
Novinář tamní, by sobě víc Cechů nastřádal,
tyto staré verše někde vyštáral,

1) T. i. na jitřní služby Boží. R: wzdy . . . obzlásstnie. — 2) Pam.
il. 2., str. 117. R: Compagnij . . . Michal Vallissowskeho...Hollanske. —
3) Pevnost se vzdala po šestinedělnim obležení dne 4. listopadu. (Kramer.
Nov., 1794, str. 442.) O návratu do Prahy 24. rosincě viz Kramer. Nov.,
str. 485. — 4) I?: Hottowecz . . . Sadsky. — 5) olni maršálek josef hrabě
Colloredo—Waldsee byl vletech 1769—1817majitelem pěšího pluku tehdy
čís. 57., jenž se doplnoval z Královéhradecká a později dílem z Haliče
a vdobě miru před válkou francouzskou sídlil hlavně v Litomyšli. Vojáci
měli tehdy bílé kabáty a spodky, světlemodrá (jako květ lnu) výložky a
žluté knoflíky. Nyní je to 57. pěší pluk halíčský (s doplňovacím obvodem
tarnovským) a od r. 1888 nese na vždy jméno polního maršálka Frid
richa jos. prince ze Sasko-CoburgSaalieídu. (Viz Pam. 11.2., str. 124.)
— 6) Vzdala se 29. srpna. (Kramer. Nov., 1794, str. 354.) R: Konde . . .
Kolloredowských. — 7) Nedosáhl jsem jich dosud. Pořekadlo pochází
snad z doby vpádu francouzského do Čech za Marie Terezie. Čelakovský
je má (bez udání původu) v „Mudrosloví“ na str. 459., avšak místo „Uher“

ltcěgdesiíurek“ (a spíše tak se to dosud říkává) a místo „Čech“ uvádí„ ovan“.
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aby nimi obveselil 1) mysl & srdce,
dal to do svých novin října měsíce (r. 1794).
lá byvši v Praze práv toho času,
četl [j]sem to tam při jednom kvasu:

Čech — vůl,
Němec — kůl,
Uher — tráva zelená,
Francouz — růže červená.

NB. Tak někdy Němci Čechům mluvlvali. Replika:
Přišel vůl,
zlámal kůl,
sežral trávu zelenou,
po . . . l růži červenou.

Tak Čech?)vé Němcům odpovldávali. Bravo, bravol Po . . . l,po . . . ].
Zněmčill Čechové radost z toho měli,
ano i proroctví sobě z toho chvěli,
novinář pak chytrák a vždy lítý Němec
jen sobě tlma) vinul vlc echů na věnec,
neb jeho noviny nejsou, jen lákání
čtenářů potvorné, za jich nos tahání.
Ty verše když někdy v Čechách se řlkaly,
Němcové před Čechy klobouky smekali.

NB. Město Neuwiedt) v říši, česky: Novovíd.

1) R: nietco .. . Obwesselil . .. Replica. — *)VR vypsáno. — s) R:
wzdy lytý...stim. — 4) R: Netivder .. . cžeský. (Vzato z titulu novln,
asi: Neuwieder Zeitung, nebo pod.] Neuwled leží na Rýně mezi Frank
furtem & Kolínem. V 'současnych noviných vyskytují se válečné zprávy
„z nového Widu“.



Zprávy o Dědictví Svatojanském.
]. Přehled členů v roce 1914.

Zakladateíůjest............. 8
Spoluzakladatelů............. 66
Členůprvnítřídy............ 30
Členůdruhétřídy............ 135
Členůtřetítřídy............. 32.331

Úhrnem zapsáno členů žijících i zemřelých . . . . 32.570')
Mezi těmi jest členů stálých:rodů. . . .............. . 6055

škol, obcí, bratrstev, knihoven, konventův a spolků 1412
členů duchovního stavu . . 3818

lenů stavu kněžského snažně žádáme, aby, jak
veškeří členové očekávají, mezi oktávem sv. jana Nep. obět mše
sv. za živé i mrtvé členy našeho Dědictví každoročně obětovali.
Ostatní členové nekněží stýmž nábožným úmyslem bud'tež vozna
čeném čase přítomni mši sv. U hrobu sv. Jana Nepomuckého
v Praze slouží ředitel Dědictví vden 15. května v8 hodin slavné
zpívané rekviem za všecky v Pánu zesnulé členy, kteroužto po
božnost založil a nadal zvěčnělý kanovník-strážce Václav Pešina
z Čechorodu, kdysi ředitel Dědictví Svatojanského. U téhož oltáře
slouží ředitel dne 17. května v 8 hodin zpívané rekviem za Ant.
Hanikýře, zakladatele Dědictví.

ll. Poučení o přístupu nových členův & odebírání
knih.

O vzniku Dědictví připomínáme novým členům totozAntonín
Hanikýř, narozený v Praze dne 21. března 1753, býv. jesuita,

") Spoluzakladatel se vkladem 200 K (jednou pro vždy) obdrží
ročně 4 výtisky podílu; člen ]. třídy se vkladem 80 K 3 výtisky; člen
II. třídy se vkladem 40 K 2 výtisky; člen lll. třídy se vkladem 20 K
1 výtisk. Kdo nejméně lOK věnuje, uznán za dobrodince Dědictví. Do
plněním vkladu možno postoupiti do třídy vyšší.
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pak kaplan v Sedlci u Votic v Klokotech, lindř. Hradci a expo
sita v Čiměři, posléze ve výslužbé v Plané a v Táboře umlnil
si r. 1829, že na památku první stoleté slavnosti prohlášení jana
Nepomuckého za svatého založí ústav, jímž by dobré, vzdělava
telné knihy v jazyku českém v levné ceně byly vydávány. Ozří
zení podniku toho požádal roku 1831 knížecí arcibiskupskou kon—
sistoř v Praze. Položiv jakožto základ 1000 zlatých ve stříbře,
vyžádal sobě, aby podnik nesl jméno: „Dědictví sv. jana Nepo
muckého“ aveškeré obecenstvo aby bylo ku přistoupení vyzváno.
Zbožný zakladatel zemřelvTáboře dne 15. března 1833v80. roce
věku svého a byl na tamějším hřbitově pochován, kdež mu ná
kladem „Dědictvl“ pomník byl postaven. Po dosaženém potvrzení
započalo „Dědictví“ r. 1835 svou činnost a ze zrnka hořčičného
vzrostlo vmohutný strom. Ibylo od slavné paměti papeže Pia lX.
dne 13. ledna L. P. 1855 apoštolským požehnáním a pro oktáv
Svatojanský plnombcnými odpustky'obdaře'no. Odpustků těch, jež
i duším v očistci přivlastněny býti 'mbhbu, získají členové, vyko
nají-li v některý den oktávu toho sv. zpověď, přijmou-li Svátost
oltářní a navštíví-li některý kostel neb veřejnou kapli dle libosti,
tam pak se na úm'ysl Sv. Otce zbožně pomodlí.

Ze stanov klademe sem následující poučení:
1. Kdo k Dědictví Svatojanskému v Praze přistoupiti hodlá,

necht poštovní poukázkou aneb ve vyplaceném psaní (iranko)aneb
jinak příležitostněs nápisem: Ředitelství Svatojanského Dědictví
v Praze iV. (Hradčany) své jméno a příjmení, pak svou osadu
fámí a diecési, ke kteréž přináleží, udá a zároveň : pemze zašle.
jde-li 0 členství rodu, budiž udáno ime'na jak manžela tak man
želky. Vklad za člena třetí třídy obnáší jedna:: pro vždy 20 K ,'
za rod, školu, obec, spolek, knihovnu a pod. platí se jednou pro
vždy 40 K.

2. Každý nově přistouplý člen ať si lístek na odebírání knih
dobře uschová a následujícího roku, jakož i potom v budoucích
letech před vyzdvihnutím nového podílu od svého správce du
chovního podepsati dá. Na tento lístek může si pak člen, žije-li
v Čechách, knihu v knihkupectví B. Stýbla v Praze na Václav
ském náměstí č. 30 n. vyzdvihnouti (lístky mají barvu zelenou),
jen že musí připojiti 6 h,kterýžto peníz přísluší za práci aobálku.
Pro členy v olomouckém arcibiskupství platí totéž, jen že knihy
své vybírají v knihkupectví R. Prombergra v Olomouci (lístky
jsou barvy červené); členové pak brněnského biskupství nechť se
o knihy své hlásí vc a k. dvorním knihkupectví Karla Winikera
v Brně (lístky jsou barvy žluté). Ostatním členům v jiných die
cesich, pokud nemaií lístku na určzte' knzlzkupeetvz' znejžczlzo,
zasílají se knihy buď přímo z Prahy od ředitelstva (mají--li lístky
barvy bz'le'),u něhož však dlužno o ně každý rok se přihlásiti,
nebo si je vyberou utoho knihkupectví, jež mají na lístku udáno.
Kdo by žádal, aby mu knihkupec knihu poštou zaslal, připoj
mimo oněch 6 h, knihkupci náležejících, ještě 12 11na poštovní
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adressu průvodní. *) Výlohy poštovní hradí si arci sám. Clenove'
»Dědictvíc z Ameriky nechť složí si u knihkupectví B. Stýbla
v Praze jistou část peněz jako zálohu na další zasílání ročních
podnův.

3 Přestěhuje--li se některý člen z Čech na Moravu, aneb
odebéře-li se z brněnského biskupství do olomouckého anebo
naopak, ať to vyplaceným listem oznámí ředitelství, připojí svůj
lístek posavadní. načež mu ředitelství nový lístek na odebírání
knih pošle, aby mu pak v příslušném knihkupectví vydávány byly.

4. Poněvadž členský či podílný lístek může se ztratili aneb
i odcizen býti, každý si číslo jeho pro takový případ na jiném
místě, na př. v modlitební knížce, zaznamenej; když skutečná
ztráta se udála, požádej ředitelství o nový lístek s udáním čísla
lístku neb aspon čísla diplomu, a s připojením 50 h, poplatku to
za vydání listu nového, a 10 h na poštovní výlohy, tedy úhrnem
60 lz (třeba v rakouských známkách poštovních). Připomínáme
však, že kdyby se_potom pohřešovaný lístek zase nalezl, týž žádné
platnosti jlž nemá. Podobně kdo by zjiné příčiny potřeboval lístek
nový, na př. je-li posavadní lístek jeho již vyplněn, ať pošle ře
ditelství starý lístek ve vyplaceném psaní a přiloží 60 hal. (třeba
v rakouských známkách poštovních), načež mu bude zaslán lístek
nový. Peníze ty posílají se předem.

5. Když člen umřel, žádáme snažně pozůstalých přátel, aby,
když si na jeho lístek podíl posledního roku (třeba i po smrti
členové) vybrali, úmrtí člena toho na lístek ten poznamenali a ředi
telství přímo nebo též skrze příslušné knihkupectví zaslali, aneb
poprosili svého pastýře duchovního, aby lístek ten ředitelství Dě
dictví zaslal. Jména zemřelých členů Dědictví uveřejňují se v podílu
každého roku, arci jen těch, o nichž byla ředitelství podána úmrtní
zpráva.

_ 6. Knihy za rod se berou, pokud se jméno rodu toho ne
ztratí. Synů-li není, odebírají knihy dcery zakladatele rodu, dokud
žijí; dítky pak jejich, ;fine' jméno již nesoucí, nemají práva tohoto;
rod vymřel.

7. Spojí-li se manžel s manželkou svou v jeden toliko
vklad (20 K), vydávají se knihy jenom do umrtí jedno/zo z nich.
Tolikéž spojí-li se v jeden vklad bratr s bratrem nebo sestra se
sestrou, neb bratr se sestrou a podobně, vydávají se knihy jen
do úmrtí toho, jenž první jest napsán na přijímací listině (diplomu).

8. Při členech pohlaví ženského, kteří provdáním jine'lzo
jme'na nabyli, budiž, kdykoli za nový lístek žádají, udáno jméno
jejich rodové (po otci), neboť jinak nebývá možno jméno v ma
trice nalézti a lístek vydati.

Připomínáme, že se členové Dědictví hlásit.!
musí každoročně o své podíly v tom knihku

*) Žadatelé knih uspoří si výloh,ohlásí-li ve svém dopise správně
a d're s u a p os 1e d ní p oštu, komu a kam knihkupectví podíly zaslati má.
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peetví, které jim na členském lístku označeno
jest, a nikoliv u ředitelství.

Vklady nových členů, žádosti o nové členské listky, prosby
o darování knih, nabídky o koupi knih a peníze za ně — to
vše přijímá Ředitelství Svatojanského Dědictví v Praze lv.
(Hradčany).

Rukopisy spisů přijímáDr. Ant. Podlaha. metropol. kanovník
u sv. Víta v Praze-IV., redaktor Dědictví Svatojanského.

111. Od 1. ledna 1914 do 31. prosince 1914 při
stoupili tito členové. P. T. =*)

32102. Vitek Josef, ministrant v Novém Rychnově, diec. Bud.
Mareš Karel, mínistrant v Novém Rychnově, diec. Bud.
Lakomá Františka v Olomouci, arcid. Olom.

32105. Polák František, domkář v Konojedech, arcid. Pr.
Hradecká Anna ve Znojmě, arcid. Olom.
Hanková Apolonie z Koutů, arcid. Olom.
Drahorád Josef, obuvník v Bohuslavicích, diec. Kr. Hr.
Úvěra Vincenc, obchodnik v Něm. Kravaři, arcid. Olom.

32110. Milosrdné sestry sv. Karla Bor. v Lukově, arcid. Olom.

Išovák Matouš, rolník ve St. Městě u Uher. Hradiště, arcid.lom.
Beran jaroslav, ministrant v Chlumíně, arcid. Pr.
Rod Theodora Vrbského, rolnlka v Doksích, arcid. Pr.
Nedvěd Antonin, farář v. v. ve Staradě, diec. Terstská.

32115. Novák Cyrill,kooperator v Hradečné, arcid. Olom.
Rod Svobody Václava a Kateřiny z Kamenice,diec. Litom.
Rod Bukviče Otakara, obchodnlka na Král. Vinohradech,
arcid. Pr.
Manželé Suchánkovi Václav a Anna vKaňku, dicc. Kr. Hr.
Lenzová Sidonie, soukromnice v Rokycanech, arcid. Pr.

32120. Obec tertiářů sv. Otce Františka vOlomouci, arcid. Olom.
Dvořák Václav, farář v Radnicích; arcid. Pr.
Brtntková Anežka, dcera rolníka v Čekyni, diec. Br.
Koukl Mikuláš, katecheta v Praze Vll., arcid. Pr.
Janovský Václav, syn učitele ze Zdislavic, arcid. Pr.

32125. Komrska Jan, kaplan v Tochovicích, diec. Bud.
Bican Antonín, farář v Mladošovicích, diec. Bud.
Valenta Jan, kaplan v Mirovicích, diec. Bud.
Kraifer Josef, zahradník v Praze V"., arcid. Pr.
Viceník Alois, kooperátor v Kelči u Hranic, arcid. Olom,

") Zde Šsou uvedeni jen ti, kteřt zaplatili (nebo doplatili) celývklad 20 K ne o u rodův, spolků atd. 40 K, jelikož teprve pal: stávají se
skutečnými členy„ Dědz'ťdví



32130

32135

32140

32145

32150.

32155

141

. Bejček Josef z Letů u Mirovic; diec. Bud.
Bednář Josef, kooperátor v Líbeznicich, arcid. Pr.
Davidek Václav, c. k. professor v Ml. Boleslavi, diec. Lit.
Havran Václav, katecheta v Opočně, diec. Kr. Hrad.
Kodar Ludvík, farář ve Zbraslavi na Moravě, diec. Br.

. Rybka Ludvík a jeho manželka z Kravaře, arcid. Olom.
Farní úřad v Střiteži u Hranic, arcid. Olom.
Svatuška Pavel-, professor náb. v Příbrami, arcid. Pr.
Špaček Václav, kaplan v Uhříněvsi, arcid. Pr.
Snášel Emanuel, k. a. kons. rada, farář aněvotině, arcid.
Oom.

. Krejcárek Ambrož Jar., Ord. Praem., kaplan v Sepekově,
diec. Bud.
Král Josef, katecheta ve Staňkově Vsi, diec. Bud.
Procházka Jan, kooperátor v Líšni u Brna, diec Br.
Aulehla Josef, žák měšť. školy v Hodolanech, arcid. Olom.
Čupr Karel, farář vZámku-Žďáře n. M., diec. Br.

. Pastor Coelestin, c. k. professor na Smíchově, arcid. Pr.
Eltschkner Antonín, katecheta v Kolíně n. L., arcid. Pr.
Smitka Josef, katecheta v Jistebnici, diec. Bud.
Bočan Vincenc, farář v Janovicích, arcid. Pr.
Podivínský Frant., katecheta v Hullně, arcid. Olom.
Jednota katolických učitelek v Praze, arcid. Pr.
Řtha Vojtěch, kaplan v Choustniku, diec. Bud.
Kotek Alois_v Modlitbově, diec. Litom.
Štusáková Zofíe, dcera domkáře ve VlČkOVě,diec. Kr. Hr.
Rod Josefa Jansy, rolníka v Maršově, diec. Kr. Hr.

. Rosendorf Jakub, děkanafarář ve Vever. Bityšce, diec Er.
Sirůěek Jan z Dírného u Soběslavě, diec. Bud.
Student Klement v Tučíně u Přerova, arcid. Olom.
Štefek Josef, 'exposita v Chotíkově, arcid. Pr.
Pacovský Antonin v Březnici u Příbramě, diec. Bud.

32160. Papáček František, kandidát učitelství v Hradci Král., diec.

32165

Kr. Hr.
P. Horák Vojtěch, kněz řádu sv. Benedikta v Rajhradě,
diec. Br.
Koller Julius, syn předn. stanice v_Mnichovících, arcid. Pr.
Cacek Josef, čeledln v Korouhvi, diec. Kr. Hr.
Steiner Antonin, kooperátor v Lomnici, diec. Br.

. Rod Sklenáře Aloise v Křivenici, arcid. Pr.
Klečková Kateřina, svob. z Uhonic, arcid. Pr.
Slavná obec Jevany u erného Kostelce, arcid. Pr.
Štěrba Antonin, obchodnik v Praze Vll.. arcid. Pr.
Žák Heřman, klerik řádu Praemonstr. na Strahově, arcid. Pr.

32170. Stejskal Frant., katecheta v Josefově, diec. Kr. Hrad:
Rod Antonína Hory, rolníka v Libovici, arcid. Pr.
Zvolánek Leopold Jan, klerik řádu Praemon. na Strahově,
arcid. Pr.
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32190.

32195.
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32210.

Gilka Bohumír, klerik řádu Praemon. na Strahově, v Praze
arcid. Pr.
Muška Bohumil. ministrant v Nuslích, arcid. Pr.
Štusák Frant.. syn chalupnlka ve Vlčkové, diec. Kr. Hr.
Rodina Jana Matějů, úř. sluhy kr. města Plzně, arcid. Pr.
Vácha Josef syn obuvníka v Malých Malovicích. diec. Bud.
Procházka josef, ministrant ve Vel. Popovicích,arcid. Pr.
Samohrd Miloslav, dvůr Ořech, pošta Řeporyje, arcid. Pr,
Petruška Václav a Františka, manželé ve Chvojně diec.

r. r.

Štamberský Frant., mariánský sodál na Velehradě arcid.
Olom
TagliaferroJan, farář v Míchálkovicích, R.Slezsko, diec. Vrat.
Zíkanová Johana, Praha Ill., arcid. Pr.
Čápka Emerich ve Vag. Kerestor.
Hašek Josef, bohoslovec v Praze, arcid. Pr.
Bartůněk Jaroslav, bohoslovec v Praze, arcid. Pr.
Kos František, obuvník v Libšícich, arcid. Pr.
Fantyš jaroslav, kaplan k. a. domu v Klatovech, 'diec. Bud.
Keil Otto, syn továrníka v Nové Kdýni, diec. Bud.
Jehlík Josef, ministrant v Pocinovicích, diec. Bud.
Podskalník Antonín, ministrant v Černovicích, diec. Bud.
F_riedl Frant., syn rolníka v Poličce, diec. Kr. Hrad.
Rebeka Jan, rolník v Krtěticích, diec. Bud.
Matějovic Frant. ml., kovář v Oustalci, diec. Bud.
Vetešník Antonin, řed. ústavu hluchoněm. na Smíchově,
arcid. Pr.
Partaj Alois, měšťan v Protivíně, diec. Bud.
Pulec Václav, kaplan v Hosíně, diec. Bud.
Rod Stuchlíkův z Horního Javoří, diec. Bud.
Rod Prince Matěje, rolníka v Ratiboře, diec. Bud.
Benda Jan, farář v Mešně u Rokycan, arcid. Pr.
Haláková Antonie ve Vídni IV., arcid. Vid.
Pařík Josef, kaplan v Ml. Boleslavi, diec. Litom.
Beránek Tomáš, stud. gymn. v Čes. Budějovicích, diec. Bud.
Pergl Jan, stud. reálky v Nučicích, arcid. Pr.
Farní knihovna v Dobromělicích, arcid. Olom.
Hubáček Josef, farář v Počepicích, arcid. Pr.
Vonášek Václav, syn rolníka v Hornosíně, diec. Bud.
Peterková Marianna z Něm. Kravař, arcid. Olom.
Nadanská Anna 2 Kout, arcid. Olom.
Rod Bije Antonína, rolníka-v Kladníkách, arcid. Olom.
Vrtička Antonín, kaplan ve Smidarech, diec. Kr. Hr.
Geyr Ludvík a jeho manželka Blažena v Olomouci, arcid.
Olom.
Bajer Augustin, farář v Podivicích, arcid. Olom.
Nerudová Ludmila ve Springfieldu, Amerika
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P. Kaulich lnnocenc, kaplanv Machově u Police, diec.
Kr. Hr.
Bouše Václav, ministrant v Kasejovicích, diec. Bud.
Hanuš František, kooperátor v Křižanově, diec. Br;
Stiebor Jindř. v Měšticích, arcid. Pr.
Rod Hamplův ze Svinova, arcid. Olom.
Tater Ferdinand, c. k._strážmistr v Slavětíně, arcid. Pr.
Sloboda Ignác ze Smolenice u Prešpurku, arcid. Ostřih.
Nikl Josef a jeho otec Hubert v Čermné u Kyšperka, diec.
Kr. Hr.
Rásocha Jos., kaplan v Sedlici u Blatné, diec. Bud.
P. Štikar Nepomuk, kněz řádu Františkánského v Plzni,
arcid. Pr.
Sedláček josef, stud. gymn. v Dejvicích, arcid. Pr.
Vicenik Stanislav Ord. Praed., v Olomouci, arcid. Olom.
Mašína josef, ministrant ve Velimi, díec. Kr. Hr.
Chaloupka Josef, katecheta v Něm. Brodě, diec. Kr. Hr.
Kašpar Frant., farář v Nicově, diec. Bud.
Hromada Antonin, rolnický syn z Habru, arcid. Pr.
Novák Jaroslav, stud. v Praze ll., arcid. Pr.
Mácha Ludvík z Libina, diec.. Bud.
Hubrová Alžběta z Černovsi, diec. Bud.
Chmela Vojtěch z ernovsi, diec. Bud.
Faktor Frant. z Malých Malonic, diec. Bud.
Srbená Anna z Krtel, díec. Bud.
Soukup los. z Krtel, diec. Bud.
Rod Cinadra Martina z Nestanic, diec. Bud.
Ministranti u sv. Ludmily na Král. Vinohradech, arcid. Pr.
(skup. lV.)
Ministranti u sv. Ludmily na Král. Vinohradech, arcid. Pr.
_(skup. V.)
Sumnik Vincenc a manželka Marie ze Dvořiska, arcid. Olom.
Malý Václav z Peruce, arcid. Pr.
Kozojed Frant. v Lukavci u Pacova, diec. Bud.
Melichar Frant. v Oujezdě, diec. Br.
Rod Černého Václava, rolníka v Klobukách, arcid. Pr.
Sládek Frant., kaplan v Citolibech, diec. Litom.
Obrmann Rud., děl. pekařský v Olomouci, arcid. Olom.
Macháně Antonin. spirituál v Chrudimi, diec. Kr. Hr.
Rod Poláčka Antonina, kováře z Budičovic, diec. Bud
Jednota sv. Josefa ve Vel. Meziříčí, diec. Br.
Jarolímek Bedřich, úředník v Čes. Budějovicích, diec. Bud.
Petrtýl Jaroslav, kaplan v Říčanech, arcid. Pr.
Kindlová Antonie v Král. Dvoře, arcid. Pr.
Procházka Bedřich, žák ob. školy vTo'chlovicích, arcid. Pr.
Rod Hudcových Jana a Ludmily v Mistřlně, arcid. Olom.
Žalud Václav, katecheta v Mýtě, arcid. Pr.
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32260.

32265.

32270.

32275.

32280.

32285.

32290.

32295.

Gabrielová Aloisie, dcera advok. písaře v Jilemnici, diec.
Kr. r.
Fučík Ladislav, bohoslovec v Praze, arcid. Pr.
Podhola Antonín, ministrant v Mnichovicích, arcid. Pr.
Suchánek Frant. a jeho rodičové v Jarošově, arcid. Olom.
Švec Otakar, kaplan v Divišově, arcid. Pr.
Faastová Marie, soukromnice \! Polici, diec. Br.
Benešová Albertina v Praze'll., arcid. Pr.
Vitečková Božena v Kateřinkách u Opavy, arcid. Olom.
Rod Kuželův v Uher. Brodě, arcid. Olom.
Coufal Leopold, stud. v Třebíči, diec. Br.
Skočilková Marie v Praze—II., arcid. Pr.
Janda Josef, kaplan ve Veíímově, diec. Kr. Hrad.
Jednota „Orel“ v Horní Radochové, diec. Kr. Hrad.
Cirkl Stanislav, ministrant z Nestánic, diec. Bud.
Cinadr Josef, rolník v Krtelich, diec. Bud.

ílená Marie, rolnická dcera z Vel. Malovic, diec. Bud.
Kolafa Václav, stud. z Mal. Malovic, diec. Bud.

vec Frant., rolnický syn v Krtelich, diec. Bud.
Šílená Anna, rolnická dcera z Mal. Malovic, diec. Bud.
Pořádek Jan, rolnický syn v Krtelich, diec. Bud.
Petrášek Matěj, rolník v Cernovsi, diec. Bud.
Štraussová Terezie, manželka rolníka v Mal. Malovicích,
diec. Bud.
Tesařová Marie, rolnická dcera z Krtel, diec. Bud.
Krumpová Magdalena, manželka rolníka v Petrově, diec. Bud.
Petrášek Josef, zedník z Černovsi, díec. Bud.
Obec Velké Malovice, pošta Libějice, diec. Bud.
Rod Peška Matěje, rolníka ve Velkých Malovicích, diec.
Bud.
Rod Voráčka Františka, rolníka v Krtelich, diec. Bud.
Krejčí Miroslav, studující v Plzni, arcid. Pr.
Vítek Viktorin a Anna v Polné, diec. Kr. Hrad.
Klášter Milosrd. Sester sv Karla Borom. v Sloupnici,
diec. Kr. Hrad.
Fiedler Josef v Hořenici, diec Kr. Hrad.
Kalivoda Ferdinand ve Strážově, diec. Bud.
Schmeidrová Anna v Nuslích, arcid Pr.
Rod Kubáně Václava, obuvnlka v Plzni, arcid. Pr.
Šimon František, katecheta v Nuslích, arcid. Pr.
Slánská Věra z Ledeč diec. Litom.
Tikal František, stud. na Král. Vinohradech, arcid. Pr.
Skála František, Nepom., klerik řádu praem. na Strahově,
arcid. Pr.
Mečíř Bohumír v Hrabačově u Jilemnice, diec Kr. Hrad.
Marek František v Neslovicích, diec. Br.
Horňanský Jaroslav, stud. v Pečkově, arcid. Olom.
Kašpar František, syn rolníka v Chválenicích, arcid. Pr.
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Sladká Josefa ve Vršovicích, arcid. Pr.
Sládková Marie v Praze, arcid. Pr.
Šmejkalová Anežka, dcera rolníka v Pacově, arcid. Pr.
Hušek František, stud. gymn. v Něm. Brodě, diec. Kr. Hrad.
Holendová Anna ze Šmolov, diec. Kr. Hrad.
Rod Břinka Ondřeje v Brně, diec. Br.
Bayer Josef, bohoslovec v Olomouci, arcid. Olom.
Trentler Vojtěch, bohoslovec v Olomouci, arcid. Olom.
Ryba Jaroslav, ministrant ve Vel. Popovicích, arcid. Pr.
Komárek Frant., katecheta ve Vamberku, diec. Kr. Hrad.
Jirák Rudolf, ministrant v ernovicích, diec. Bud.
Pěnka Karel v ernoviclch u Tábora, diec. Bud
Kocáb František, bohoslovec v Č. Budějovicích, díec Bud.
Říha Josef, bohoslovec v Čes.'Budějovicích, diec. Bud.
Bukovský Miloslav v Něm. Brodě, diec. Kr. Hrad.
Dvořák Jindřich, ministrant ve Sloupnici, diec. Kr. Hrad.
Kabrhel Ladislav, ministrant ve Sloupnici, diec. Kr Hrad.
Lev Alois v Novém Strašecí, arcid. Pr.
Čermáková Marie, žákyně obec. školy ve Struhařově,
arcid Pr.
Pilát Josef, katecheta ve Pcherách, arcid. Pr.
Petrtýl Jan ze Zelenské Lhoty, diec. Litom.
Farní úřad v Bezděkově n. M., diec. Kr. Hrad,
Hlavička Václav, bohoslovec v Uherčicích, diec. Br.
Novák Josef. krejčí v Plzni, arcid Pr.
Havelka Antonín, kaplan v Plzni, arcid. Pr.
Zálešák Jan, rolnický syn v Kuželově, arcid. Olom.
Zajíček lan, rolnický syn v Kuželově, arcid. Olo'm.
Mlýnek Martin, rolnický syn v Kuželově, arcid Olom.
Novák František, chalupník z Vratkova, arcid. Pr.
Forster Václav, obuvník 2 Nelahozevsi, arcid Pr.

erná Marie v Miniclch, arcid. Pr.
Švec Jiřl, syn rolníka v Lukavci uPacova. diec Kr. Hrad.

lV. Seznam členů Svatojanského Dědictví v Praze,
kteří roku 1914 neb dříve zemřeli a jichž úmrtí do konce

ledna 1915 hlášeno bylo. *)

V Čechách :

l. V arcidiecěsi Pražské:
Bélcová Marie v Staré Boleslavi.
Cerhová Anna v Tuřicích.

. *) Snažně se žádá, aby úmrtí členů včas bylo oznámeno. Nej
lepe jest zaslati členský listek s poznámkou o úmrtí přímo řediteli—tui
Dědictví v Praze lV.

Paměti Vavákovy. 111.,1. 7
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Honěk Vendelín, správce vik úřadu v Uhlíř. janovicich.
Hýka jan v Dřízech.
Msgre Dr. jaenig Karel, apošt. prelát, pronotář na Skalce v Praze.
Kalina František z Martinovsi.
Kováříková Marie provd. Čápová z Nechvalic.
Krbec Antonín a manželka Kateřina ve Velvarech.

Rytíř Václav, mistr kovářský ze Dříz. .
Sýkorová Cecilie z Kyjova, sestra řádu sv. Karla Bor. v Praze.
Vostárek jan z Dolních Hbit.

2. V díece'sí Král. Hradecké:

Hampl František, kanovník v Hradci Králové.
janovcová josefa v amberku.
Dr. Mrštík Josef, inf. probošt v Poděbradech.
Musil Matěj, kanovnik v Hradci Králové.
Neubauer josef, rolník a mlynář v Hor. Věžnici.
Pospíšil František, rolník v Hlizově.
Sobotka jan, farář v. v. v Prčicích.
Šatka Oldřich, ministrant v Hořiněvsi.
Škeříková Anna ze Sloupnice.

3. V diecěsi Budějovické:

Beneš Bedřich, děkan v. v. v Bechyni.
Brož Vojtěch, obuvnlk v Nihoěovicich.
Hovaková josefa v Strakonicích.
Kliment jan, hudebník v Bursicích.
Kriklová Anna roz. Zelenková z Droužetic.
Kripner jan, dvornlk v Oplotu.
Zdeněk jan a manželka josefa v Nové Vsi.

4. Diece'se Litoměřická:

Petrtýlová Františka z Bystřice. .
Dr. Rydvan josef, děkan v Kostomlatech.

5. Diecěse Olomoucká :

Bártová Marie v Pečkově.
Dostálová Veronika v Němčicich u Nezamyslic
Hencl Bohumír, probošt na Sv. Kopečku.
Hrušková Anna v Kunovicích. ,
Mikuláš František, kons. rada, farář v Ujezdě.

Apolonie z Trusovic.
losefa v Němčicích.
Františka ze Sobáčova.
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Talmáček František, farář v Loukově u Bystřice pod Hostýnem.
Vrbíček František ze Zdounek.

6. Diecěse Brněnská:

Grégrová Bohumila z Čejkovic.
Horák Jakub 2 Nasedlovic.
Hortová losefa provd. Treterová ve Střížově.
Mlčoch František, čestný kanovník a farář v Kuřimi u Brna.
Souřezný Alois v eletavě.
Svoboda Martin z Nosislavě
Vítovcová Antonie v Křtěnici.

7. V jiných díece'sích:

Vála lan, obuvník ve Vídni.

Všech v Pánu zesnulých členů, pokud do konce ledna 1915 ředi
telslvl oznámeni byli, jest tedy 48, kteřížto zbožným modlitbám
živých členů se doporučují.

Modleme se: Bože, všech věrných Stvořiteli a Vykupiteli,
uděl duším služebníkův a služebnic svých odpuštění všech hří
chův, aby prominutí, kterého sobě vždycky žádaly, pokornými
prosbami dosáhly. Skrze Krista Pána našeho. Amen.

Odpočinutí věčné dejž jim, ó Pane, a světlo věčné at jim
svítíl At odpočívají v pokoji! Amen.

V. Dary.

P. Sklenář Alois, rolník v Křivenici, p. p. Dolní
Beřkovice . . .K 2“—

„Coufal Tomáš, farář v Záboří n. L.. . „500 —
„Zbožínek Alois, farář v Mokrých Lazcích,

p. p. Štítina u Opavy . 500 —
Oba dva poslední ustanovili, aby za úroky per K 20 byla za

psána od nich resp. dle jejich ustanovení určená osoba za člena
Dědictví Svatojanského.

Zaplať Pán Bůh měrou nejhojnější!

Vl. Návěstí.

Roku 1914 přistoupilo k „Dědictví“ 230 nových členů, kteří
zaplatili již vklad celý, mimo to pak první polovici vkladu
splatil jich ještě velmi pěkný počet. V příčině té zejména něi
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kteří důstojní pánové konali i loni opravdu dílo apoštolské, do
poručujíce „Dědictvi“ a pečujíce o to, by mu nových členů zí
skali hlavně mezi bohoslovci, katolickými spolky, v rodinách
a u mladého dorostu. Budiž jim za to všem vzdáno upřímné
„Zaplať Bůhl“ Kéž neustávají v této záslužné činnosti své na
prospěch dObré věci.

Diplom „Dědictví Svatojanského“ jest výborným dárkem
do vínku, k sv. biřmování, ke dni oddavek, k sv. Mikuláši,
k Ježíšku, ku jmeninám, v odměnu žákům a žákyním, ministran
tům a pod. Též katolické organisace, sdružení, spolky, knihovny
atd. měly by se státi členy „Dědictví“.

Čím dříve kdo k „Dědictví“ za člena přistoupí, tím jest
to pro něho výhodnější Jest pak to tím snazší, že možno
vklad splatiti též ve dvou ročních lhůtách po 10 K, po při
padě 11rodů, spolků, knihoven a pod. po 20 K,*) při čemž,
jakmile se zašle první polovice vkladu, obdrží dotyčná osoba
(spolek, knihovna a pod.) podíl toho roku, v němž se první
splátka stala, a zároveň některé starší knihy; diplom však
a členský lístek na vybírání knih obdrží po složení druhé
(poslední) splátky.

Menších splátek než po 10 K u osob jednotlivých, nebo
po 20 K u knihoven, spolků, rodův a pod., nelze přijímati.
Kdo by tedy jen po menších ještě částkách mohl vklad spláceti,
ať si sám peníze střádá, a pak splátku ve výši 10 K (po případě
20 K 11rodův atd.) pošle.

Každý nově přistouplý člen dostane mimo podíl toho roku,
kdy se přihlásil, ještě darem dle ustanovení ředitele některé
starší knihy „Dědictvím“ vydané, vyjímajíc Ekertovu „Církev
vítěznou“ a Sýkorův překlad Nového zákona

0 další podíly musí se člen každoročně sám hlásiti,
a to přímo u toho knihkupectví, které má na členském
lístku označeno, & nikoliv “ ředitelství, kteréž členům
podílů jejich nezasílá!

Letošní podíl (na rok 1915) má tři knihy. Jak veliky to
úrok z 20 K vkladu!

Podíl na rok 1916 vyjde v únoru 1916
Od r. 1907 dává „Dědictvi“ členům podílem více neváza

ných knih různého obsahu. Nutno tudíž ,aby členstva stále
přibývalo.

Kdo ve dvou letech knih podílných na člensky lístek
si nevybe'ře, o tom se předpokládá, že se práva svého
k nim vzdává a ke jmění »Dědictví Svatojanskěhoa je
věnuje. Příslušné knihkupectví mohlo by je tudíž vydali členu
takovémujen se svolením ředitelství »Dědictvía.

*) Celý členský vklad pro osobu obnáší jednou pro vždy 20 K;
pro rod, spolek, knihovnu, školu, obec a pod. 40 K.
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Vklady členské i peníze za knihy u „Dědictví“ objednané
možno zapraviti složním listem poštovní spořitelny na šekové
konto čís. 73.292.

lak velikým dobrodiním „Dědictví Svatojanské“ jest, vidno
i z r. 1914/15, kdy ve válečné době mohlo do rozličných vojen.
nemocnic a lazaretů zaslali do nynějšídoby již přes 10.000 knih
pro raněné a nemocné vojíny české. Vltali je všude s láskou a
četli je rádi pro osvěžení, útěchu a posilu mysli i srdce. „Hle, jak
iz této příčiny potřebuje naše „Dědictví“ hojně přátel a při
zmvcův.

„Dědictví Svatojanské“ počalo vydávati v novém pře
kladu a poznámkovém výkladu Písmo sv. Starého zákona.
Formát této „Bible české“ je týž jako posavadní, ale úprava jest
mnohem vkusnější; vydává se na zvláštním, dřeva prostém,
lehkém, trvanlivém a nažloutlém papíře Práce svěřena slovut
nému učenci a znalci Písem, c. k universitntmu professoru Dr.
Janu Hejčlovi v Olomouci. K překladu Starého zákona bude
připojen ve velikém formátě i překlad Nového zákona z péra
slovutného biblisty, c. k universitního professora Dr. Jana L.
Sýkory v Praze Tato „Bible“ není podílem členským, jsouc
jen novým vydáním podílu staršího. Náklad jest veliký, a proto
jest třeba, by hojně bylo nových členův, aby počet odběra
telů „Bíble“ byl neobyčejně veliký, má-li obrovská a svědo
mitá práce tato, která má nahraditi celý kommentář, býti záhy
a za malou cenu tu uskutečněna.

Vydán jest právě sešit šestý. Cena sešitu obnáší ] K,
pro členy „Dědictví“ 80 h. ač má každý sešit 6 archů. Možná
též poslati předplatné na 5 seš. 5 K, na 10 seš. 10 K. Členové
„Dědictvi“ předplácejí na 5 seš. 4 K, na 10 seš. 8 K. Ročně
Vyjde4 až 6 sešitů. Předplatné na „Bibli českou“ neposílá
se na ředitelství, nýbrž pod adressou „Administrace Bible
české v Praze-IV.-35.“

Mimo to zamýšlí „Dědictví“ vydati svým nákladem co nej
rychleji též „Perikopyt', t. j. čtení evangelií a epištol na neděle
a svátky, též nikoliv jako podíl pro členy, nýbrž jako knihu pro
duchovní správce všude velice potřebnou.

VII. Knihy Svatojanského Dědictví.
(Viz seznam jich na obálceí)

Knihy „Dědictvím“ vydané lze objedati přímo u ředi
telství Dědictví sv. Jana. Nep. v Praze IV. (Hradčany);
možno však je obdržeti po případě též skrze jiné knihkupectví.
Ředitelství však přijímá objednávky a vydává knihy objed
nané jen za. hotové a vyřizuje je vždy hromadně až v několika
dnech; obratem pošty, ak se někdy žádá, nemůže knihy



150

zasílati. Také přihlášky členské vyřizují se vždy hro
madně za několik dní. Ředitelství samo opatří balení a do
pravu zásilek na poštu nebo na dráhu; poštovné ovsem zaplatí
objednavatel sám.

Při objednávce knih u ředitelství budiž příslušný obnos
zapraven vždy předem. Cena knih, lu velike většiny jich co
nejvíce snížená, udána v seznamu na obálce.

Spis „Církev vítězná“ dostanou členové za poloviční
cenu (8 K za všechny 4 díly).

Nově přistupující členové „Dědictví“, kteří by si přáli míti
posud vyšíé svazky Podlahových „Posvátných míst král. če
ského“ a „Pamětí Vavákových“, obdrží je přímo u ředi
telství za ceny zvláště snížené, arci pokud zásoba stačí.

Knihy v seznamu neuvedené nejsou již na.skladě.

Dr. Josef Tumpach,
papežský prelát a kanovník u sv. Víta

na hradě Pražském,
ředitel Dědictví Svatojanského.

Dr. Antonín Podlaha,
kanovník u sv. Víta na hradě Pražském,
redaktor Dědictví Svatojanského.
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Pro obsažnost třeti knihy „Pamětí“ — i co do rukopisu
samého ico do materiálu poznámkového — a neméně pro
nesnáze tisku a nákladu v nynější vážné době, nemá-Ii býti
vydáni letošního podilu ještě déle odkládáno, bylo nutno roz
děliti neotištěný dosud zbytek třeti knihy na dvě části. Bude
tedy třetí kniha „Paměti“ o třech částech; první, loni vydaná,
obsahovala léta 1791—1794, tato druhá podává rok 1795——1797
a třetí, zařaděná do podilu pozděišiho, uveřejnl „Paměti“ z let
1798—1801 spolu s chystaným již rejstříkem &s obvyklým do
provodem k celé knize třetí.

V PRAZE, 19. června 1916.

]INDŘICH SKOPEC.



Rok 1795.

[237]PrWnl Den W RoCe, erňl lenl Mráz, Gasno a Weskrz
TlCho.

S novým rokem nová zima se začala a s prvním dnem první nej
tužšího způsobu mráz udeřil, že všecka jakákoliv zavřítí í dobytčí 1)
chlívy prorazil.

V ten den v kostele škramnickém veřejné vyznání víry
katolické dobrovolně učinila Kateřina panna, pozůstalý sirotek
po ]anovi Roztočíloví, bývalém mlynáři tateckém 2) a tuhém
velmi odpadlci, stará oko[lo] 22 let. 3)

Bože, rač srdce všech jiných svou 4) milostí osvltiti,
aby nechavše bludův svých začali té s námi ctíti.
Potlač taky francouzskou zlost, ať se dál 5) nerozšířuje,
víra tvá a s ní každá ctnost ať se zase rozmnožuje.

Dne 2., 3., 4. a 5. ledna vždy 6) tužší a silnější mráz každý den
byl a beze všeho odleveni dnem nocí trval. 5. ledna v 10 hod. před 7)
polednem vešel měsíc do ouplna ") a tu se maličké odleveni znamenalo,
k večeru větší. Na den Božího křtění 9) vítr poledno-západní víl, mráz
rozrážel, sníh menšil arušíl, zimu přetrhoval a tvrdotu změkčoval. Obilí
se platilo: Pšenice 3 zl. 30 i 45 kr., žito 10)3 zl. 6 kr., ječmen 2 zl.,
oves l zl. 54 kr., proso 3 zl. 5, 6 i 9 kr.

[238] Dne 10. januarii, v sobotu, 11) krajské poručení se
oznamovalo: ]. Kdo chce míti uherskou sůl pro dobytek, aby
dal napsati, jak mnoho.12) ——2. Tabák nekouřiti, jen v světnici

1) R: gake kolyw Záwržíti y dobytssí. — 2) Pam. III. 1., str. 44. R:
Kathol.. . . bywalym . . . Tateckym a tuhym. — 3) Kateřina, dcera mlynáře
jana Roztočila a- manželky jeho Doroty, narodila se 13. listopadu 1771
v Tatcích čís. 21. Kmotry jí byli Kateřina, manželka jakuba Váni (Waňa),
a Tomáš Vavák, oba z Tatec. Náboženství zapsáno katolické, otec její
así přihlásil ji spolu při svém odpadu; též o vyznání víry, o němž tu
Vavák mluví, není záznamu ve farním archívu. Táž Kateřina vdala se
21. ledna 1799 za josefa Matuchu, invalídu od regim. Wallis, katolíka
ze Sluh. (Sdélíl vld. p. Josef Lev, farář ve Skramníkách.) — ') R: twau.
— 5) R: írancausskau . . . daal. — 6) R pravidelně: wzdy. — 7) R čas
těji píše zkratku: pd. — ") R: Auplnna . . . Snjch. — ') T. j. 6. ledna,
Zjevení Páně. — 10) h! téměřvždy: Žítto. — ") Rpravídelně: Sobothu.
— ") R zkracuje: mnoo.
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a na poli, protože v našem bydžovském kraji jen v samém
měsíci prosinci 1) roku minulého 1794 9), 4 ohně v vesnicích
se staly a ty všecky od kouření tabáku pocházely. lá k tomu
přidám pátý oheň, který dne 8. ledna letos v Škramníku též
skrz tabák se zňal a panské zahradníkovo bydliště strávil. 5) —
3. Kdekoliv se hlína a plsek vybírá, aby se pod zem neko
palo, neb s utrženlm takových podkopaných zemí tu i tam
všeliká 4) neštěstí na lidech i hovadech se přihodila. — 4. Psi
aby z domů na silnice a cesty naproti jedoucím lidem nevy
bíhali a hovad neděsilí. ——5. Nádobí k ohni aby bylo opra
veno a prohlídnuto.

Dne 12. ledna přibylo sněhu a dne 13. zimy, neb opět
velmi tuhý mráz udeřiv, 5) stavení prorazil. V té tvrdotě mrazy
každý den bez oblevenl trvaly, též i sněhu přibývalo, obzvláště
24. ledna celý den a noc padal, cesty všecky přikryl, že nebylo
znáti, kudy se má jetí. Skrz takové silné mrazy a cest přikrytí
mnozí lidé netoliko v noci, ale i ve dne bloudívše a ves na
trefiti nemohouce, v polích zahynuli a pomrzli. Mezi těmi taky
los spadl na slovutného a nábožného muže, pana Václava
Mouchu, mlynáře tlustovouskěho, 6) jenž byl p. Frant. Mouchy,
mlynáře střebestovickéhof) otec. Ten jda z Ouval 8) do svého
mlýna, na té cestě zůstal [239] dne 16. ledna, pak dne 1.7.na
lezen a 19. pohřben. “) Toho dobrého muže [j]sem já dobře
znal. O jiných tou náhodou života zbavených lidech tu i tam
slyšeli bylo.

Na den Obrácení svatého Pavla na víru (a)
bylo mnoho sněhu a velká zima nadmíru,10)
tak že málo lidu bylo v chrámích Páně, (b)
ani se nemohly k tomu užít sáně;
všecko sníh zapadal a vítr zaioukal,
ani žádný forman cestou jet netroufal.

(a) 25. jan[uarii]. — (b) Bylo v neděli.
1) R pravidelně: Prasyncy. — 2) R v letopočtech obyčejně vyne

chává tisícovku a píše: 7940. — 3) O tomto ohni píše farář Puchler v pa
mětní knize až na konci r. 1795 (latinsky): „Též tohoto roku 1795
dne 8. ledna povstal zde požár, neznámo, kdo a jak\]ej založil, ale
z Božího smilováni vyhořela jen chalupa, ve které bydlí zahradník u kni
žecího dvora ve Skramníku.“ (Sdělil vld.p. farář ]. Lev.) R: 5ty...
bydlýsstie. — 4) R: wsselyke . . . pržihodily . . . na Proti Gedaucym . . .
newjbjhaly. — 5) R: vderžiwsse . . . obzlasstnie. — “) Dle úmrtní ma
triky tuklatské zemřel 12. ledna 1795 (na cestě mezi Ouvaly a Tlusto
v0usy zmrzl) Václav Moucha. mlynář v Tlustovousech čis. 16, ve věku
73 let. Pochoval jej Tomáš Strnad, farář kounický, před tím ještě ke
konci roku 1794 kaplan v Tuklatech. \Sdělil dp. kaplan Vinc. Pražák.)
R: Wacslava [tak psáno pravidelněl. ..Tlustofauskeho. — 7) Dle farní
matriky v Sadské oddán byl 4. _září1773 Frant. Moucha, mlynář ve
Třebestovicich čís. 11., s Annou Sustrovou. (Sdělil vld.p. Voit. Jelínek,
děkan v Sadské.) V matrice tuklatské z r. 1776 je zápis o narození
Karla Mouchy, jehož otec František uveden jako „advena“ z Třebestovic.
R: Střebestowo. —- “) R: Auwala . . . Mlegna. — ") Data r_u-jsou přesná.
Viz pozn. 6. — 10)R pravidelné: nad Mjru.
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leště jinou ouzkost měly s tou zimou mnohé vesnice,
neb žádné vody neměly jejich domácí studnice,
mráz vytáhl i prameny a dna v studnicich vysušil,
lid i dobytek nebohý s zimou žízně 1) pokusil.
Mlynáři skrz tu tvrdotu nemohli [jlsou nikde mlíti,
chudí lidé bez torotu nemohli i chleba míti,

od čehož jak v Praze, tak v jiných městech 2) pekaři chléb l housky
menší pekli.

Dne 9. února odpoledne 3) teplý vítr mrazům v cestu vkročil a je
rušiti začal, jemuž u večer i dešt' za tovaryše se připojil a tak spolu
přemohly 4) ty tvrdé mrazy, [že] ráno 10. února již voda s vrchů téci
začala a v poledne již v rovinách místo sněhu bylo viděti vodu; na
večer již od povodně širá 5) pole a občiny i luka vodou přikryta byla.

[240] V jakovosti sněhu i jeho přestání
běh tohoto vzhledu jest k pozorování:

Okolo Kouřima, Lipan a Černého Kostelcee) bylo sněhu, že
přece ") záhony rolní znáti se daly; zde okolo Milčic více a vždy dále
k Labi víc, na druhé straně Labe ještě víc, že tam lidé ani nemohli
hnoje na pole vozit, odtud k horám půlnočním vždy více ho bylo. Nyní
pak vanutí teplého větru a padání deště tím během od Prahy na Kouřim
2 míle šířky a 6 mil délky 8) stalo se, a tak z této strany vody z toho
sněhu zrostlé nejvíc ouvalským, brodským a kouřimským potokem na
Labe se přihnaly, na druhé pak straně Labe za Poděbrady a Nym
burkem nic se nehnulo. Mezi tím němečtí horáci sem pro obilí zhusta
na saních 9) jedoucí tím náhlým roziihem na blátě zůstali a skládavše
své náklady, když za Nymburk přijeli, tam celou sanicl ještě měli.

Tollkéž 10. února soused jeden z Tuchoraze, příjmím
Vyšatafo) jeda u Přistoupimě 11) skrz povodeň na klisně, do
hlubiny nenadále padl a se utopil, klisna pak vyplynula. A toho
též dne v Cerhenicích u žida soused jeden, přljmlm Klouda,
pije “) mnoho kořalky, za stolem umírati začal. idovka s po
mocí kohosi položila ho na svou postel atu on hned dokonal.
Byl náboženství švýcarského.'3) Dva v jeden den náhle život
ztratili, l. skrz vodu, 2. skrz kořalku.

[241] Dne 14. Februarii, v sobotu před “) nedělí maso
opustnll5) do zámku poděbradského povoláni byli rychtářové
s konšely, kdež předložilo se jím od slav. zemského guberniam)

1) R: Žjžnie. — 2) R: Miestách. — 3) [? pravidelně: od Poledne.
—4l R: pržemohwsse . . . Mrazy, ráno, — 5) R: 2 Wrchu tecti . . . ssire . . .
pržikryte byly. — 6) R: Cžernehokostelcc. — 7) R obyčejně: pržedse. —
E“')R: dýlky. — 9) R: Saanjch... Rozgjhem. —_10) R: pržjgmjn Vissata. ..
Pržistaupinie skrz Powoden. — 11)Ve far. matrice přistoupimské není
o něm zápisu. (Sdělil vsd. p. kanovník josef Kebrle.) — 12) Dle do
břichovské matriky zemřel 11. února 1795 v Cerhenicích an Klouda,
byvaly rychtář, evangelík, ve věku 50 let náhlou smrtí. ( dělil vld.p.
dekan lan Musil.) R: pržjgmjn. . . pjgice. — 13)R: kohossy...steycar
skeho .. .stratily. —14)R psává zkratku: pd (s čárkou dole přes písmenu
p). — .5) R: Masso Opustnj. — 16)R: Gouverníum.

*
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navržení, zdaliž kdo chce tu loňského 1) roku zaplacenou vá
leční půjjlčku 5*) nejmilostivějšimu pánu, pánu země bud' po
lovic, aneb zcela odpustiti, což ovšem nejen a) zde, ale po celé
zemi rozhlášeno bylo, — načež jednosvornou odpověď jsme
dali, že ačkoliv našemu nejmil[ostivějšímu] pánu a králi ze
srdce rádi bychom to odpustili, ale poněvadž *) ouroda mi
nutého 1794. roku byla toliko prostřední a magacln 5) v žitě
a ovse dosti silný taky se odvedl a zas jiný rovně odváděti
se bude 1 také ona váleční půjčka zas na tento 1795. rok ro
zepsaná jest, protož z toho ohledu, že interes neb ourok z té
loňské půjčky vyplývající 6) tak dlouho odpouštíme, dokud ta
francou[z]ská vojna trvati bude, což se do protokolu 1) vypsalo
a několik rychtářů na to [j]sme se podepsali. NB. Té váleční
půjčky dalo v minutý 1794. rok naše poděbradské panství
7824 zl.,3) na 5 ze sta vypadá interesu ročně 391 zl. 12 kr., —
určeno jest inter[esu] 5 zl. ze sta. Naše ves Milčice odvedla
r. 1794 259 zl. 593/4, z toho vypadá interesu ročně 13 zl.

[242] V tuž sobotu na večer sníh opět celou zem na 3 coule
ztloušti9) přikryl a v neděli studený vítr s ním se stovaryšil, od čehož
nová jako- zima zplodila se. V neděli 8 pošmourností a v outerý se
slunečností prudká zima trvala a v středu Škaredou, 18. února, a 19.
téhož, ve čtvrtek, i 20., v pátek, nejstudenějšího způsobu vítr vál 10)a tím
zimu nadmíru tvrdou učinil, mrazy také ostrost svou ve dne i v noci
vykonávaly; 21., v sobotu, odlevilo.

Mezi 16. a 17. dnem února půl hodiny s půlnoci 11) ve
vsi Ratěnicích umřel u mě přítomnosti soused tamní Matěj

lechta, zde v Milčicích v nr. 12) 7. se mnou jednoho roku
1741 zrozený 1“) a můj po vše časy kamarád ikmotr.“) Otce
měl Václava Šlechtu, zde souseda, a matku Kateřinu, dosavad
živou; ta v roce 1726 do manželství vstoupila a r. 1775 ovdo
věla;"') byvši v manželství 49 let a nyní vdovou 20 let, má'
věku svého 861et.'6) Tentýž Matěj Šlechta, dobrý sice člověk,

') R pravidelně: lonskeho. — 2) Pam. 111.1., str. 104. — 3) R: né
gen. — 4) R pravidelně: poniewadcž. — E')V ]? pravidelně: Magazjn, Ma—
gazin, ale též: Magacyn. — 6) R: wyplegwaglcy. — 7) R: Prothocollu. ..
lnterresu[i dále]. —- 8) Vlz Pam. 111. 1., str. 104. — 9) R: stlausstj. —
10 I?: waal — ") R: V, hodiny z % Nocy. — 12)R píše pravidelně ob
vyklou značku: N ( řetržené čárkou). — 15) Omyl. Dle skramnické ma
triky pokřtěn byl atěj, syn Václava Šlechty z Milčíc a Kateřiny, dne
9. července 1740. Kmotrem mu byl Matěj Vavák, šenkýř milčlcký. svěd
kem jan Vavák, soused milčický, a Alžběta Stehlíková. Křtil Florian
Mikulovský, místní farář. (Sdělil vld.p. farář ]. Lev.) — “) Dle dobřichov
ské matriky zemřel v Ratenicích (někdy se též piše: Ratěnice) 17. února
1795Václav (tak omylem zapsánol) Slechta, sedlák, katolík. ve stáří 60 let
na horkou zimnici. (Sdělil vld.p. děkan Jan Musil.) — "') Václav Šlechta
z čís. 7. v Milčicích zemřel 18. dubna 1775 ve věku 68 let. Manželka
jeho byla asi z jiné farnosti, oddací jejich zápis v matrice skramnické
není. Vdova Kateřina zemřela sešlostí věkem 21. prosince 1798 ve stáří

86H1et.(Sdělil vld.p. farář ]. Lev.) — '“) Oprav dle poznámky předcháze cr.
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bez potřeby všeliké handle v gruntech, koupě, prodaje stavení
[prováděl] a vtom [pro] ustavičné přemýšlovánl, sem tam pře
cházení, bdění a při tom časem studeného nápoie okušenl
i jiné hindrovánl, souchotiny sobě nastřádal a droby pokazil,
kterážto nemoc opanovavši ho, dlouho mu neshovlvala, ale
dne 12. února položivši 1) ho, hned na začátku 16. téhož za
4 dni konec učinila.

jeho handle a starosti byly ovšem velké dosti,
však mu dost málo platnosti nesly, útěchy, radosti;
nejprv mu smrt ženu vzala (a), teď i jeho pochovala.

[243] Hned na začátku února dověděli jsme se, že Fran
couzové do Holandu “) se po ledlch a zamrzlých vodách do—
stavše, dne 18. ledna i hlavní město Amsterodam 3) bez všeho
odporu dosáhli a tam 10 milionů dukátů daně uložili. 4) Nejprv
město Trajectum neb Utrecht, po něm i jiná města holandská,
až íAmsterodam a 26. ledna i Rotterdam 6) sobě podmanili. 3)

[244] Cena v obilí hned v únoru o groš neb dva tu i tam při
byla, na začátku pak března, když zase onoho 7) magacínu (forotu)
druhá polovice k odvodu prohlášena byla, 3) zase připlatilo a sice okolo
půl března platilo se: Pšenice 3 21. 30 kr., žito 3 zl. 15, 18 i 20 kr.,
ječmen 2 zl. 9 kr., oves 2 zl. 6 kr., hrách 4 zl., proso 3 zl. l5 a 20 kr.

Mezitím po sešlosti onoho velikého sněhu, žádné jarní časy se
neukazovaly, únor v samých deštích dokonal a březen takž se začal,
některý den přímrazílo se aneb trochu sněhu spadlo, a zas pustilo.
9. března sníh s studeným větrem padal, po něm zas pršelo; l4.ho
ráno pršelo a od 10 hodin mrzlo, tak že do rána 15., jenž byla neděle
Laetare, Družebná, největší bláto 9) tak tvrdé bylo, že vůz s nákladem
zdrželo. Až potud samé zimy, plíšté a sloty trvaly, osení ani drny nic
se nezelenaly Ovčí dobytek na pastvu jíti nemohl a doma již každému
píce docházela, od čehož jehňátka rodila '0) se maličká &nemajíce u matek
mléka, špatně rostla. Ovce vždy pořád bečí,") ostře jedí, a není jím
hodně co dáti. ! v tom taky bída. l centnýřli) sena platil se za 1 zl. 30 kr.,
1 mandel slámy l zl. 15 kr.

(a) Roku 1794. [Omyl! Dle dobřichovské matriky zemřela 20.1isto
padu 1793 v Ratenicích čís. 22. Alžběta Šlechtová, manželka Václava —
opet jmenován tak, viz na str. 4. pozn. 14., —-Slechty, rychtáře, v stáří
56 let, na prsní vodnatelnost. Sdělil vld.p. děkan ]. Musil.] .

1) R: ten týž . . . [dvě slova v závorkách jsou tu v tekstu vložena
pro spojitost vazby'l . . . neschoijala . . . položiwsse. — 2) )? pravidelné:
Holland. — 3) lť (i dále): Amsterdam, Rotterdám. [V novinách: Amstero
dám, Roterodám.] — 4) Kramer. Nov., 1795, str. 47. a 56. Utrecht vzdal
se 17. ledna. R: Millionu. — f>)Asi o několik dní dříve. Již 2 ráva
o velikých zásobách, jež Angličané v Rotterdamu zanechali, datov na je
v novinách (str. 54.) dnem 26. ledna. — “) Ostatek stránky [243] nepo
psán. — 7) )? pravidelně: Onnoho. —- 3) Viz Pam. 111.1., str. 130. —
“) R: Letare . . . blaato . . . podtud . . . drnny. — 10)R: rodily se malicžke. . .
Rostly. — 11)R: becžegi. — 12;Obvyklé (i v R) zkratky pro míry, váhy
a měnu dle potřeby plně vypisuji.
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V loňský rok v tento čas nejpěkněji jsme seli,
ovce netrápily nás, neb dosti pastvy měly.

NB. Na začátku března r. 1794 začali [jlsme siti.
[245] 25 února nařízení přišlo, aby onoho v r. 1794 na

řízeného magaclnu (forotu) 1) druhá polovice zas na ta místa
jako první odvedena 2) byla, -— však odvedena byla až dne
30. března, 3) žito v Kolíně, kdež i já při odvodu byl [j]sem,
a dne 7. a 8. dubna oves v Brandýse též s mojí přítomností

Z příležitosti odvodu žita přisadím zde veršík, který jsem
již kdysi dávno taky v tomto spisu napsal, 4 '

právě sedlák, kam se koliv obrátí,
všudy najde, kde ho něco 6) trápí.

Ačkoliv od nejvyššího 6) místa jednomu každému spra
vedlnost udělovati a ve všem podle ní zřeteliti nařízeno jest
a z příčiny, že mnozí proviant-oficlři 7) i se svými adjunkty
ípekmistry 8) partiky vedli, jakož pak z Kolína jeden loňského
roku proviant-oficlr až i do špinhausu se dostal, a protož nová
obz[v]láštní komissí k přijímání a vydávání žita a mouky usta
novena jest, jakož i tu v Kolíně taková byla a sice v těchto
osobách 9;: Potravní aneb proviant-oficír i, od vojenské 10)
compagnie laitenant 1, od městské rady pan radní 1, potravní
pekmistr „) ]; ten každý do své vázané knížky z každé vsi
příjem psal [246] a takto přijímali: ledna každá ves snosila ")
své pytle na podlahu; takové všecky musily se rozvázati,
z nichž potravní oficlr vybral ten pytel na váhu a míru, v kterém
se mu nejšpatnější zrno zdálo. Z toho pytle vysypalo 1'*)se žito
na podlahu, které sami pekové měřivše do měřicevelmi zpovolna
spouštěli a jak měřicí zarovnávali, již pekmistr ostře sháněčkou
sehnal po samých dužinách s přitlačením ji veda. 1*)To na
měření, když se do pytle vysypalo, dalo se na váhu a když
bylo 78 liber rakouských i s pytlem, tak bylo dobře ; žito samé
má míti 76 a pytel 2 libry. Tou první měřicí zkusila 15) se

1) Viz str. 5. — 2) Adjektiva v doplňku mají v R obyčejné tvar

určitý. Tedy]na př zde: odwedená byla. — 3)R: Martj. .B.randegse —4) Pam. ll. ,.str 109. R pravidelne: kdyssy. .Spissu — *) R pravi
delně: nietco. — 6) R: Negwizssiho. -—7) Ri dále: Profiant. 3) V každém
krajském městě (neb v jiném, kde byla posádka) byla vojenská zásobárna

(Verpflegsmagazln, Kreismagazin), jejíž správu obstarával Verpflegsoffízier(u Vavzáka proviant-oficír, potravní oficír) nebo Verpflegsverwalter (ně
kde též byl i Verpflegsadjunkt) a jim přidělené mužstvo různého stupně:
B'ackenmeist'er (u Vaváka: pekmistr), Oberbáck, gemeiner B'áck(u Vaváka:
pekové) &Bindergesell. Vedle toho bývala též v různých místech skladiště
poboční. V kouřímském kraji byla krajská zásobárna v Kolíně, přiníž uvedeni
jsou v schematismu na rok 1795: „Verpflegsoflizier Anton von Liblein,
l1Oberbáck, 6 Gemeine, ] Bindergesell. “ Pobočni skladiště \Filialstatzion)
bylo v Brandýse, v Baště (u Nymburka) a v Ceském Brodě. V bydžov
ském kraji byla krajská zásobárna v Chlumci a filiálky v líčíně a v Podě

bradech. —9)R obyčejně: Ossoba. — 10)R: Wogenský.. Miestke iRaddyPán. — 11 R píše: peck- i pek-. ——12) R: snosywsse — 13)Ri dále:
wyssypalo. — ") R: schániecžkou. .we.ddauc — 15)R i dále: skusyla.
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váha, nato měřila se druhá měřice, aby se zkusila míra, nebo
každá ves po dvou ') měřicích v pytli měla; tu ale pekové
měřivše kvaltem do měřice házeli a když již celý vrch učinili,
teprva pekmistr s poklopenou sháněčkou velmi zlehoučka sháněl
a byt celý mázlík sehnal, (jakož tak bylo, nebo každý doma
více žita, než náleželo, dal), to již za nic se nepokládalo; jestli
1 libra neb jen 1/2 na váze scházelo, tehdy z každé měřice
tolik schodku učinili. jakož pak málokterá ves dobrou tím
způsobem váhu měla, neb mnozí měli 2) z panského špejcharu
žita dlužená a již dvou- a tříletá, [a] taková malou váhu měla.
Dost sice dobře doplňovaly to [247) zbytky, nebo za ] libru
4, 5, 6 i 8 liber zbylo, ale to se za nic nepočítalo.

Zdejší ves Milčice odvedlaz3) R. 1794 4. Decembris
v Kolíně žita 114 měřic 6 mázl., 8. téhož v Staré Boleslavi ovsa
80 měřic 8 mázl.; r. 1795 30. března v Kolíně žita 108 měřic
3 mázl., 9. dubna v Brandýse *) ovsa 78 měřic 6 mázl., [do
hromady] žita 222 měřic 9 mázl., ovsa 158 měřic 14 mázllků.

Bylo sice nejprv nařízeno dáti žita 228 5) měřic 12 mázllků,
a naproti tomu [j]sme odvedli pravou polovici, 114 měřic
6 mázl ,nyní majíce 6)zase tolik odvésti, dostali [j]sme o 6 měřic
méně — a sice 108 měřic 3 mázl. -—poručení, a tak se odvedlo.
Oves odvedl se dle nařízení jedna i druhá polovice, krom že
k němu přidáno z podplatního pole 12 mázllků a od loučněho
z luk střebestov[ických] l měřice 6 mázl. a ze vsi vypadajícího
156 měřic 12 mázl , — všeho 158 měřic 14 mázl lků

[248] Ten týden ") před Velikou noci pěkné byly časy, tak že setí
jarního oseni dobře se vykonávalo.

Páteho DVbna WeleaV noC, Wzkržlsseňl Páně gsMe sLaWILl.
Okolo toho času obilí mělo cenu tak jako měsíce března, krom že
pěkná pšenice na 4 zl. vystoupila.

11. dubna, v sobotu, čtena byla v zámku odpověď od
buchhalteries) a administrací na onu supliku minutého roku
v prosinci zadanou 2 strany ordinančnl fůry a jiných výdělků,9)
o čemž již prv zde psáno,'") dle které zanechává se poddaným
ta ordinančnl fůra k odbývání v tom vynášejícím platu, jak ji
byli měšťané zlicitirovali. S tou licitaci taky se vlk s netrefou
potkal, 11) nebo- zdálo se mnoho 312 zl. za tu fůru platiti; nyní,
když se všecky věci, které ta fůra odbývá, zlicitirovaly a sice
zpátečně, kdo méně od čeho vezme, a ročně jen ty musitedlně
věci se sesumovaly, vynáší to přes 657 zl. Takž já hned první
fůru dle toho nového uvedení [j]sem poslal na 3 dni, dne 13.,

1)R: 2..ha d.wauch. .schaniecžkou. .schániel.— 2)IÉ: mnozý
magice dlužene a giž 2. a 3. lete, takowe. — 8) Výkaz upraven tu pro
souvislou sazbu. — ? R: 4. xb.. .Marti. .Aprilij w B7randegse. —5) Iť omylem: 128.— ) R. mage. odwedsti. .2 ha. — 7) R: Týdeň.

— a) R: odpowied od Buchalterie. -—9) R: Prasyy.ncy .gWe dielku.odbegwáni.——10) Pam. lll. 1 str. 131.— |') R: podka [pak oprgavenol.
spátecžnie
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14. a 15. dubna, a vydělala tam 6 zl. 41 kr., an dle prvního
způsobu jen 3 zl. by dostala.

[249] Co se přídavku rychtářům dotýče, odpovězíno, že
se nic přídati nemůže, aby to každá obec buď peněžité, aneb
skrz pole neb louku doplnila. Divné jest to taky řízení! Na
panstvích pardubském, 1) brandýském, zbirovském maji rychtá
řové slušný a snesitedlný plat, na panstvích pak poděbradském
a kolínském tak malý a nehodnýl Ano na Pardubště roku 1793
všem rychtářům polepšena jest služba a jak! K důkazu přísadím,
co jsem dnes,
dubna, ze vsi
ně 2) od rychtáře
slova:
Vysvědčení dávám,
ství nám rychtářům
[jlsem měl 18 zl.
40 zl. 30 kr. To je
Řehoř Klapka, rych
ný,3) konšel, svě
nek, konšel, svě

Ves Krakova
losti jedva platí
ně, co ves Mil
má rychtář neda
mmě *) a má 40 MatějRossler,děkan poděbradský.
tomu v Milčicích,

když to píši, 26.
Krakovan písem
obdržel, slovo od

„Ves Krakovany.
že na našem pan
přibylo platu: Prve
30 kr., a teď mám
tomutaksvědomítě.
tář, Matěj Koláč
dek. ]osef Formá
dek.“

ny dle své used
polovic _tolikroč
čice, a jk tomu
leko odvod v Se
zl. 30 kr. Naproti
kde jest odvodu

ročně v průřezu l“*)okolo 2500 zl. a do zámku daleko, — a
mám já za to 21 zl.

Kdo platy rychtářské soudil,
buď on kdo buď, ve dne bloudil.

[250] Důstojný v Kristu otec, pan Matěj Róssler,“) děkan
jaromířskýa nyní jmenovaný děkan poděbradský/) dne 20. března

') R: Pardubskym, Brandegsk m, ijrowskym . . . Podiebradskym a
Kolynskym. — 2) R: Pjsebnie. — ) R: Kolácžneg . . . _lozeff. — 4) _lako
správce semínského dvora uveden jest v schematismu na rok 1795 mezi
úřednictvem cís. panství pardubického josef Tvrdý.— 5) R: Proržízu.—
6) R idále: Resler. [V katalo u duchov. psáno Roesler, v pamětní knize
jaroměřské Rósler v poděbra ské Rószler, v tištěných životopisech oby
čejně bývá psán Řóssler, čehož se i zde přidržuji. Též bykáňská matrika
křestní tak piše.] — 7)Nejnověji a nejúplněji vydal jeho životopis ]. Hel
lich v poděbradském týdenniku „Nezávislost“ r. 1910 (ročník I., od
čísla 40.) ve článcích: „Z kronik rodin poděbradských. Rod Rósslerův.“
ježto v „Pamětech“ Vavák ješt dále o děkanu Rósslerovi se zmiňuje,
uvádím tu jen některé příležitostné doplňky. (Nově získané opravy a do
klady podám na konci tohoto svazku.) Trvalou pamět získal si Róssler
jako vynikající pomolog, zvláště právě v Poděbradech, kde založil velikou
zahradu, nazvanou Sanspareil. Děkanem v Poděbradech zůstal Róssler

až dohsvé smrti 29. srpna 1829. Reprodukci současné jeho silhouetty viztu na oře.
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nejprv do Poděbrad přijel, potom po druhé 1)31. téhož, v outerý
pašijový, a tu již jako děkan zdejší církevní ceremonie v ty
dni připadající vykonával a po svátcích zase ještě do jaroměře
odjel. On jest narozený ve vsi Oumoníně na statku bývalých
jesuitů kutnohorskýchř) Otce měl zahradníka, kterýž při něm
až dosavad zahradničlř) učitele a patrony své pány jesuity, od
nichž své duchovní začátky darmo přijalf) Po dosáhnutí kněž
ství byl normalistou tu v Poděbradech 5) a spolu instruktorem
dětí pana vrchního iřiditelem věcí stolních a sklepních. To
dopomohlo mu k direktorství normální školy v Brandýse,“)
kdež zase tamního vrchního Schmelzinga7) dětí cvičil a skrz
to opět do jaroměře za děkana se dostal v roce 17873) Vzal
potom nejvyšší dvůr (nevím proč) ouřad i službu Schmelzingovi
a p. děkan Róssler vzal k sobě jeho děti?) skrze což opět
jakož iskrze vštípení a množení všelikých cizozemských stromů,
které pomocí svého otce vzdělává, ve Vídni sobě přátele vy

1) ) R: druhy. — 2) Statky je'ich Křesetice a Umonín po zrušení
řádu připadly náboženské matici. &)rodišti a narození Matěje, nejstar
šího syna zahradníka Petra Rósslera, viz v dodatcích. Otec přišed zru
šenim řádu 0 dobrou službu, získal z rozdělených pozemků bývalého
dvora bykáňského zahradu (chalupu) s 15korci rolí, na které hospodařil.
——3) Zemřel u syna v Poděbradech 18. března 1812. (H.) — 4) Byl voka
listou u sv. Barbory v Kutné Hoře, vstoupiv pak do řádu studoval v Praze
a jako novic pobyl v Brně, po zrušení řádu vrátil se do Prahy a na kněze
byl vysvěcen 21. prosince 1777. (H.) R: Kuttnohorských... jezuity . ..
Kniezstwi. — 6) Na normální školu poděbradskou dostal se Róssler za
katechetu a učitele němčiny v dubnu r. 1781. (H.) — “) Nejprve byl
v dubnu 1782 jmenován prvním lokalistou v Chlebích, kde měl působiti
proti odpadlictví od víry katolické po vydání tolerančního patentu a,
opět po roce stal se ředitelem normální školy v Brandýse. (H.) R: Bran
degse. — 7) Dle děkanských matrik brandýských narodil se 25. listopadu
r. 1784 Ferdinand Dagobert, syn jana Ferd. ze Schmelzingu, vrchního, a
matky Veroniky Anny, rozené Němcové (Niemez). Kmotrem byl polní
podmaršálek Dagobert Zikmund hrabé Wurmíels. Dva dni po porodu
tohoto dítěte matka Veronika zemřela, 27. listopadu 1784, ve Slářl 37 let,
v Brandýse čís. 115. jiných zápisů matričních o rodině té tam není.
(Sdělil vld.p. děkan jan Matouš.) Schmelzing, jak mi píše pan prof. Dr.
Justin V. Prášek, byl vrchním ředitelem panství brandýského a přerov
ského od r. 1781. Zamýšlel zrušiti boleslavskou kapitulu a odevzdati
chrám i kanovnické domy tamnějšim piaristům. Tomu odpíral superior
piaristský jan Chrysostom a S. Thoma Aquinate, který Schmelzingovi, když
jel do Vídně, odevzdal odůvodněný prosebný spis. Schmelzing vrátil se
po 5 měsrcích z Vídně bez výsledku. President dvorské komory hrabě
Zmzendorf uvital prý jej slovy: „jeder Lump kommt mit seinen Projekten
nacher Wien geloffen, und da soll man ihm allsogleich mit Diatengeldern
abwarten.“ (l. lib. dom. Piar. Brund. 245.) Roku 1786 byl Schmelzing
z úřadu propuštěn. (R: Ssmelcingra . . . Neywizssj . . . Ssmelcyngrowi.) —
“) R: 1789. (Děkanská pamětní kniha jaroměřská má o něm jen stručný
zápis, v němž skoro všecka data uvádí omylem odchylně. Sdělil vld.p.
_děkanjosef Herkner.) jmenování Rósslerovo děkanem jaroměřským přišlo
už v červenci r. 1186. Vjaroměři stal se zároveň i biskupským vikářem
nově zřízeného vikariátu jaroměřského. (H.) — “) Zpráva o tom jest na—
psána.v děkanské pamětní knize brandýské, týče se však dvou hochů
po nějakém vojenském důstojníku. (Sdělil p. prof. Dr. ]. V. Prášek)
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získald) kteří mu nyní i do Poděbrad na děkanství pomohli.
Zdaliž spravedlivě se to stalo, jsou o tom soudy ——jako
o Valdštejnově smrti“)

[251] Tímto velkonočním časem
vznělo v echách jedním hlasem
za příčinou vojny této
slavné milostivě léto,

které papež Pius Vl. pro všecky dědičnéa) země domu Ra
kouského uděliti ráčilf) Toto milostivě léto není v čas připa
dajícího běhu, totiž ve 25ti letech, ale jakožto v čas oné již
velmi smutné francouzské “) vojny, skrze kterou že nás všecky
Pán Bůh tresce, zřetedlno jest. Takové začalo se zde v echách
v biskupství králohradeckém v.neděli Provodní, dne 12. dubna.
a dokoná se 24. máje na hod Boží svatodušní, v arcibiskupství
pražském 6) a biskupství litoměřickém v neděli Cantate'f)
3. máje, a dokoná se 14. ]uni ; v biskupství budějovském
tolikéž 3. máje se začalo. V Praze sám arcibiskup s celou
kapitolou a faráři pražskými s převelikým množstvím lidu první
procesí vedl na tyto 4 tam již obyčejná stanoviště:8) ]. hlavní
sv. Víta, 2 sv. Mikuláše v Malé Praze, 3. týnský9) v Staré a
4. sv. lindřicha v Nové Praze kostely.10)

My škramničtl farníci máme: i. kostel škramnický Stětí
sv. Křtitele lana, 2. socha 'sv. Nepom. _lana před kostelem,
3. kostel sv. Petra a Pavla v Chotouni, 4. kapla sv. Prokopa
tamž.")

[252] Dne 11. dubna nemoc, která slove černá žloute
nice aneb černavka, panu janovi Strnadovi, direktoru radim
skému, život odňala, kterýž pro své ctnosti s dobrotou smíšené

1) R: wyzegskal . . Waldsstegnowe. — 2) „Bylt již pro děkanství
poděbradské dekretem ustanoven jakýsi Kostka [así Matěj Kostka, tehdy
kaplan ve St. Boleslavi, jenž pak v červenci 1795 přišel za kooperátora
do Čelákovic; viz Pam. II. 2., str. 84.]. avšak Róssler podporován jsa
svobodnými zednáři a sám jsa svobodným zednářem, brzy ve Vídni vy
mohl, že ministr Vratislav výnosné děkanstvi poděbradské jemu zadal.“
(j. Hellich, [. c. čis. 4í.) — 3) R: Letho . . . diediczne. — 4) Vyžádal si
ho sám císař. Ohlášení („Promulgatio indulgentíarum . . . Cum effectu
anni jubilaei . ..“) vydáno současně tiskem v arcib. tiskárně. (Locatelli
Podlaha: „Memorabilia.“) — 6) R: Letho . . . Onne . . . trancosske. —
“) R: S. Dussnj . . . Prahskem . . . Lithomieržickem. — 7) T. i. 4. neděle
velikonoční. — 3) R: Prahskými . . . Mnozstwrm . . . Processy . . . Oby
cžegne (Stati) Stanoszstiata. — 9) R: Teynsky. — lo)Dle Kramer. Novin
(1795, str. 162.) začalo procesí, „při kterémž se nesčíslné množství lidu
nalézalo,“ hned ráno v 5 hodin a skončilo se až ve 2 hod. odpoledne
v kostele sv. ]indřicha. „Veškerého lidu s horlivým modlenim a zpěvem
jeden hlas byl, aby Bůh nejmilostivější všecko zlé od nás odvrátila
v těchto truchlivých časích svatého pokoje nám udělil.“ Přípravné kající
pobožnosti (na způsob missii) konány byly v Praze před tím po dvě
neděle, vždy až do středy. (Kramer. Nov., str. 141. a ISO.) — 11) Ve
Skramnice začala pobožnost 3. května a účast byla odevšad veliká. Ka
jící kázání konal po těch 6 neděl farář Puchler sám, jak otom píše
v pamětní knize. (Sdělil vld.p. farář ]. Lev.)
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dne 13. téhož měl na svém funuse 12 kněží a lidu převeliké
množství, ano všecky poddané, kteří taky jako pro svého
upřímného přítele hlasitě plakalil) Byl zde v počtu druhým
direktorem 3 léta.

Na Radimi za času Kinských 2) jmenovalo se hejtmanství,
potom za Liechtenšteinů správcovství — poslední byl Fišer,3)
nato direktorství (vrchní řiditelství); první byl Fechter, rozený
Moravan, nyní jsa vrchním v erném Kostelcif) a druhý tento
Strnad, rozený z městečka Skalice nad Sázavouf') kde někdy
Racek Kobyla na tamním Hrádku sedě loupežnicky panoval a
jsa 6) na něm od císaře Zikmunda a Uhrů dobýván, jakousi
štolou se všemi svými tovaryši odešel. jen tam jednu starou
bábu a jednu svini zanechal, a to[ho] dobývající za loupež
dosáhli. Stalo se 1. 1394. (Beckovský na listu 616.)

27. dubna u vsi Tatec na Radimště dva synové souseda
příjmím Zedníka kopali7) hlínu v ouvoze, kady se ke kram
níku jede, [a tu] břeh podkopaný na ně se utrhl a zasypal,
tak že starší, Ian, hned tam mrtvý zůstal, mladší pak vytažen
živý; že dále živ zůstane, naděje se činif) Vloni skrz patent
poručení přišlo, aby.se tak břehy nepodkopávaly.9)

[253] V ty dva týhodnym) před a po |velikonoci opět
loupežníci se zjevili a tyto kostely, lstibořský, vyšerovský a
sadský okradli. To i plaňanskému chtěli učiniti, ale že při
stavený řebřtk 1*)farský pacholek uzřev okřik učinil, rozběhli se.

Při konci dubna a v začátku máje obilí mělo cenu: Pšenice 3 zl.
30 kr., 36 kr., žito 3 zl, ječm[en] 2 zl., též 2 zl. 6 kr., oves l zl. 54 kr.,
též 57 kr.

Dne 3. máje, v neděli Cantate, v Praze a v celém arci

1) Umrtni zápis: „Dne 11. dubna 1795 zemřel v Radimi ČlS. 1.
urozený pan František Strnad, vrchní řiditel panství radimského, katolík
ve věku 52 let na shnilou zimnicí a pohřben v Dobřichcvě.“ (Sdélil
vld.p. děkan jan Musil.) R: Directora . . . mnozstwi . . . ll. Dirrektorem. —
2) R: Wchinských. — 3) Nato direktor ve Vlašimi. Dle úmrtní matriky
tamní zemřela dne 20. července 1794 ve Vlašimi čis. 8. Františka de Paula,
dcera uroz. p. Ignáce Fišera. direktora panství vlašimského, 1/, roku stará,
na psotník. jineho zápisu tam o rodině té není. Na zvonu na vížce r. 1802
přelitém uvedeno mimo jiné ijméno: „Hynek Fischer, direktor.“ (Sdělil
vld.p. děkan josef Suchý.) R: Lichtensstainu. . . Dirrektorstwi. — 4) Dle
matriky černokostelecké narodil se 26. září 1794 Václav Jan Křt., „syn
urozeného pána Jana jozeía Fechtera, panství kosteleckého vrchního di
rektora“. (Sdělil vld.p. děkan Fr. Hodianek.) R: Cžernym . .. a ll. —
'“) Dle matriky Skalické narodil se 9. května 1743 a téhož dne v kapli
sv. jana Nep. pokřtěn byl František, syn jana Strnada a Anny rodem z er.
Kostelce. (Sdělil vld.p. farář K. Ceřovský.) — 6) R: gsauc . . . Zigmunda.
— 7) [š: Tattec . . . Radjmsstie . . . pržjgmjn . . . kopawsse . . . gede., Bržeh.
— 8) Umrtni zápis: 27. dubna 1795 zemřel v Tatcích čís. 11. Jan, syn
Iiřiho Zedníka, souseda, 18 roků stár. Příčina smrti: „Zasypaný v hlini
šteti u Tatec, náhle zemřel. Sepelivit parochus.“ Mladší syn nezemřel.
(Sdělil vld.p. farář ]. Lev.) ——9) Viz str. 2. — 10) R: 2. Tyhodnie, pd.
1) R: hržebržik . . . vzdržewssi.
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biskupství jakož i v biskup[stvl] litoměřickém (a) první a hlavní
milostivého léta procesí konalo se.1)

Od 12. dubna až do 6. máje samá 2) tepla iparna byla, od čehož
i suchota veliká začínala býti. 7., 8. a 9. máje převeliký vítr od západu
víl a 9. máje sníh sobě za tovaryše vzava) zimu ostrou působil; 10.,
ll., 12. a 13. máje ve dni Křížové same větry s malými deštíky a sněhem
a prudkou zimou se přeháněly, že v rukavicích arbotách musili jsme
choditi. Mezitím 8. máje byl mráz, že listí na stromích připálil, 13. téhož
byl tužší, že “ledna stojaté [254] vodě na půl prstu ztloušti způsobil a
vítr velmi studený celý den trval; 11večer před slavným dnem Božího
Vstoupení se utišil a zdálo se, že do rána zase bude mráz, ono ale
přede dnem pršelo, svítáním začal padat sníh a padal velmi hustě až
do 8 hodin na den, pod nímž stromy a na polích žita již vymetaláf)
místem i zakvetalá a všecko zeleně obilí kleslo a lehlo. Veškeren okršlek
země nikde se nezelenal, nýbrž jako času zimního všecko všudy se
bělelo; bylo zajisté sněhu na 4 prsty ztloušti.

CztrnáCtlhoMáge, na Božll Wstaneňl, spaDLosnlth llll prstV
zWegssl.

Toho dne v kostele škramnickém jakožto o obyčejné a
staré roční slavnosti kázání konal p. lan erný, kaplan dobří
chovskýf) a summuG) zpíval důstojný pan Antoň Peč, kanov
ník z Vyšehraduf)

Skrz tu tvrdou slotu a sněhu padání
bylo málo lidu na mši i kázání.
Hory i roviny sněhem se bělely,
ptáčkově bez zpěvu truchlivě seděli,
zvěř lesní i polní smutné měla líce,
dobytek domovní řval zimou bez píce.

[255] 4. máje zemské poručení přišlo, aby dne 14., 15,
16. a 17. máje pro žádný jakýkoliv způsob a příčinu muzika
v krčmách a při svatbáchs) držána nebyla z příčiny toho již
začatého milostivého léta.

Toho dne parno bylo,“ až i bouřlivá 9) mračna přes Prahu
jdoucí; z nich hrom udeřil v Praze v Nové aleji 10)do domu

(a) a budějovském.
1) Viz str. 10. R: Lithomieržickem...Letha Processy. — 2) R:

same . . . byly. — 3) R: wzawssi . . . bottách . . . '/, prstu stlaussti. — 4)R:
wymetale . . . zakwietale . . zagistíe . . . stlaussti. — "'l V dobřichovských
matrikách přichází jeho podpis od konce r. 1794 do začátku 1796. (Sdělil
vld.p. děkan ]. Musil.)— 6) T. ]. slavnou mši svatou. — 7) Dle Rufferovy
„Historie Vyšehradské“ zvolen byl Antonín Peč (Petsch) „bývalý pěstoun
v panském domě“, za sídelního kanovníka vyšehradského r. 1790. „Způ
sobnosti mravů v obcování, sladkou a uhlazenou řeči srdce dojímati
uměl.“ (Str. 45l.) Roku 1820 byl zvolen za kapitulního děkana a 9. února
1823 zemřel. ——s) R: Musika . . . Swadbách držaná . . . Letha. — 9) R:
bauržlywe . . . Aley . . . Kawanaak. — lo)Nová alej byla nynější Ferdinan
dova třída, vysazená tehdy stromořadím kaštanovým, Stará alej nynější
Příkopy se stromořadím lípovým.
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toho, v němž jenerál hrabě Kavanagh zůstává, a tam jednoho
chlapce píšícího zabilJ)

5. máje u Malých Nehvizd tatík jeden se synem (a) pla
vilig) ovce v rybníčku; když je všecky do vody vehnali, ony
se v největší hlubině jen pořád do kola točily, až se zdálo,
že se snad všecky utopí. Syn tehdy skočil tam, aby je od
utonutí zachoval, ale jak k nim přišel, hned sám pod vodu
se dostal a utonul,3) ovce pak hned všecky zdravé na břeh
vyšly. Z toho znáti, že ďáblové ve vodách jsou, jimžto po
starodávnu říkají hastrmani. [!]

Od Božího Vstoupení zima vždy pořád trvala, žito velmi špatné
kvéstí mohlo; při tom ustavičně sucho, nebo nepršelo od Bílé soboty,
až ten snih drobet zavlažil. Ovoce 4) pak tím sněhem a zimou přece
zkaženo docela nebylo, vždy mnoho ještě zůstalo. '

[256] Na Den SesLáňl DVCha sWatího, bILo Gasno, aLe Weskrz
Wíětrnlě stVDeno, 25. máje, v pondělí svatodušní, ostrá zima, nato 26.,
v outerý, mráz tuhý, že led na stojaté vodě na stěblo tlustý byl, a tak
až do posledního máje studenost dodržela.

29. máje, v pátek, ve vsi Kostomlátkách u Labe oheň
vyšel 3 v půl druhé hodině 28 stavení do gruntu strávil.

30. máje bydžovského kraje školní komisař Stránský,
jedoucí z Chotouně do Poděbrad, mě z Poděbrad jedoucího
potkal 5) a hned mi přikázal, abych v příští outerý, 2. Juni,
v příčině té u nás stavěné školy do zámku ke komisi přišel,
že když tak školu sobě stavíme, musíme taky na učitele jistý
roční plat určití a skládati, čemuž [j]sem já ihned odepřel a
tím samým o dostavení se do zámku ještě větší příkaz dostal.

Ves zdejší, Milčice, ačkoliv jest z povinnosti a těch ny
nějších školních vazeb a platů z panství poděbradského a kraje
bydžovského vypuštěna a ke Škramníku jakožto církevně tam
patřící zanechána, však času zimního nemohouce my malé děti
ani tam posílati. umínili jsme sobě doma nějakou 6) schránku
aneb barák [257] na svůj vlastní sousedský náklad vystavěti,
což se i letos stalo. On pak pan komisař dověděv7) se toho
tomu chtěl, abychom i jistý roční plat a sice nejméně 70 zl.
pro kantora věnovali a určili, sice jinak že by ta škola byla
pokoutní a dle patentu nedovolená. Však ale v týž den 2. ]uni
sešlo z toho, neb [j]sem mu dokázal, že my to žádným způ
sobem učiniti a plat kantorovi určití nemůžeme, nýbrž že my
musíme brát kantora jen na zimu a sice samotného, svobod
ného bez ženy a dětí a takového, jenž by na té odplatě, která

(a) Slouha z Velkých Nehvizd.
1) Zpráva v čís. 36. „Prager neue Zeitung“_ uvádí jméno jeho: von

Wildau. — 2) R: Nehwjzd . . . plawiwsse .. . Om. — 3) Ve farní matrice
není žádného příslušného úmrtního zápisu. (Sdělil vId.p. farář jiří Vaněk.)
— 4) R: Owotce pržedse skáženo. — 5) R: Komissarž; ..pod
tkal . . . stawene . . . Comissí. —“) R: Powiností . . . njniegssich . . . possy
lati . . . negakou. — 7) R: Comissarž dowiedjwssi . . . Pattentu.
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se od starodávna v chlebě, vaření a sobotálesu dává, pře
stával, — a kdo by nás k čemu jinému nutiti aneb nám učení
dětí zapovídati chtěl, ten že by nám a naším dětem velikou
činil křivdu, aneb aby takový roční dle patentu vyměřený plat
sám způsobil. A s tím bylo dokonáno. Při té komissl byl se
mnou odtud soused Tomáš Stehlík, náboženství švýcarskéhoJ)

8. luni dali jsme almužnu do Kostomlátek ") pohořelým:
žita 3 strychy 2 věrtele, ječm[ena] 11/avěrtele, slámy 51/2mandele.

Obilí platilo: Pšenice 4 zl. 51 kr. i taky 5 zl., žito 3 zl. 36 kr.,
ječmen 2 zl. 36 kr., oves 2 zl. 40 kr., hrách 5 zl.

[258] Okolo 10. Juni vidělo se, že onen sníh, ani ty tak tvrdé
mrazy květu žita nic neuškodily. 9. a 12. juni hojný dešt' široce dalece
zem zavlažil a tuf všecko osení zradovavši 3) se jinou podobu vzalo,
ač sice ječmeny a pšenice s krátkým klasem již zůstaly, ale žita ob
zvláště dobrým 4) zrnem těší.

Okolo sv. Víta obilí cena ostře přibývala a formani velmi zhusta jeli.
Pšenice již měla 5 zl. apěkná 5 zl. 15 kr., žito 3 zl. 54 “kr. a dne 18.Juni
zrovna 4 zl., ječmen 3 zl., oves 3 zl.; dne 20. Juni ječmen již dostal
3 zl. 15 a 18 kr.

NB. Zapomenutí opraveno: Důstojný pan Matěj Róssler
na StřeDV KržlžoWaV kržlž (a) a ClrkeW W PoleraDeCh
přžlgaL, dne 13. měsíce máje.

Dne 20. ]uni přepsal [j]sem na čisto (z originálu dřív
učiněného dne 6. juni) a přichystal k svátku sv. ]ana Křtitele
našemu jemnostpánu 5) vrchnímu tentohle vinš. Zevnitř navrchu
napsáno bylo:6)

SWáth RoCžňlho, k OsLaWeňl,
SrDCe Vpřaneho, Wlnsso-pěňl.

[259] Vnitř takto:
VlVAT

urozený a statečný vladyka!
lo paean buď z toho daru, — v němžto vidíme ctný způsoB,
Aučlnek v slavném ouřadu — trvající dlouhá létA
Nejen v obyčejném 7) běhu, — i když se čas stále měnj,
]lstě mnoho nových ředů — bylo a přibývá ještĚ:3|
Okršlek dvě města stíhá, — padesát osm vesnic sboR,
Zem řeka Labe probíhá —-—veselým tokem v prostředkv.
EghLe, oD CžWrtYho Male, — Cžest kV Potlěsseňl KVetE (1774),
FaLsse neMá Ctnost, a stáLe, —Láskv W nás Wsznge, a WDěK

CYsařskehoPansth PoDěbraDskeho,
skrze XXI. Rok WrChňl RžeDlteL.

(a) Kostel Povýšení sv. kříže a kříž na oltáři jest tam.
1) R: Sobotálessu . . . Pattentu . . . Comissi . .. stegcar. — “) Viz

str. 13. — a) R: Osseni Zradowawsse. — 4) R: Klassem. . . obzlásstnie
s dobrym. — 5) R: Swat? . . . Gew. Panu. — 6) Písmena ve verších po
čáteční a konečná (jméno vrchního) a letopočetní jsou v R psána červeně.
— ") R: Obyčegnym. — 3) R: gesstiE...zbor. . Wesselym.
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Gabaljaj: NAAM WSSEM MlLl . . . 755
ALASKAVI. . . . . . .332
OTEC PRAWl . . . . . . 708

WŠŠ
Letos a Dnes PráWě XXllllo Mělee CžerWna
SWatek MllLe Wlnsngl nás WsseCh SrDCe Wlěrná.

Na Mlstě pak WsseCh GlnYCh, Wlěrno LaskaWě poDáWá,
Fraňlek lán WaWák,

SaVseD Ve Wsl MlLCžlCe.
Klíč gabalístický:cdefghiklmnopqrs t v x y z

3 45 6 7 8 9102030 405060 708090100200 300 400 500
[260] Pamět obz[v]láštní: Dne 28. máje byvl) já u vsi

Volfsberku a Heřmanic na komisi vyzrnování tamních některých
nedávno od panských lad a pastvišfa) lidem darovaných polí,
pro radost svou3) vystoupil [j]sem na ten slovutný a vzácný
vrch Voškobrh, jenž tu hned nad těmi oběmat) vesnicemi slávu
svou (více pak slávu Stvořitele) zjevuje, — a tu při kostele
tamním sv. Petra a Pavla (jenž roku 1736 v nově byl vysta
vený, roku pak 17865) obloupený a zpuštěný) s ním po
kvíliv6) spatřil [j]sem ještě také grunty starého tu někdy stojícího
a farního kostela, jenž při stavení tohoto nového zbořen byl.

Co [j]jsem tam více nastřádal a abecedně spořádal,
to tobě, bratře čtenáři, kladu chutně před tvou tváři.
Vem si medle ztoho příklad a své smysly k tomu příprav,
abys, kde co podobného spatříš cti, chvály hodného,
neobmeškal to napsati a potomkům zanechati;
tím je povzbudíš k pilností, potřebně prozřetelnosti
& budeš s nimi mluviti, byť že tělo musí hnití;
ba, když budeš i v kostnici, tvá řeč ve dne i při svíci
bude od mnohých čítána a od jiných poslouchána, —
tak budou se radovati a na tebe vzpomínati,
některé věci vezmou v div, ty — mrtvý— budeš jako živ.
Koukni již na druhou stranu a čti toho vrchu slávu,
kterou má jen v samém dříví, — tuším, žet' to bude milý.7)
[261] WrCh Wosskobrh, z tlěChto DřlJWl Les W soblě Maze)

A: angrešt. B: babyka N (a), bez, borovice, brslen, bříza, buk. C: 0.
D: dřín, dub N. E: 0. F: 0. G: jasang) N, jabloň, javor, jeřábek N.
H: habr N, hruška N. ]: jílem N, jíva,— 17. K: kalina, klenice, klokoč,
krušina. L: Lerchenbaum aneb skřivánčí strom,10) lípa./V, lykodra,") líska,

ab
12

(a) N : znamení, kterého dříví nejvíce tam jest.
') R: bywsse...Wolfsbergku...Comissi. — *) R: Pastszstiat.

3) R: mau . . . wzátcný. — ') R: Obaumi. — 5) H: 1784. (Viz. Pam.
ll. 1., str. 95.) — 6) R: pokwjliwsse. — 7) R: Cžitaná . . . poslauchaná. ..
tužim . mily. (Následující tři archy, t. j. 4.—-6.,jsou přehozeny v tomto
pořadí: 6, 4. a 5.; jdou tedy v 1? po str. [260] stránky [277.—284.], pak
j261—.—276.].Od str. [285.] jest opět pořádek.) — ') Viz Pam. ]. l., s . 86.
all. 1., str. 56. — 9)R: Gassan . . ]jlem, ljwa. — '") T. j. modřín. ( iká
vají mu někde dosud: lerbán.) — ") T. ]. druh jilmu. R: Likodra, Lýska.
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hloh N.') M: malina. N: 6. O: 6. P: planá růže, ptačí zob. Q: 0. R: ro
kyta, rybíz,")—l4. S: smrk, slívka, střemcha, svíd, šipek. T: topol,
trn, třešně. V: 0. W: olše N, osíkaf) vaz N, višně, vrba. X: 6. Y: 6.
Z: zimolez,4)——14; všech 45.

[262] Obilní cena vždy přibývalaj') pšenice již 5 zl. 30 kr., žito
4 zl. 15 kr., ječmen 3zl. 30kr., oves Szl. 28kr., hrách 5zl. 20kr.i30 kr.
místy se platilo. Ale okolo 30. juní zase všemu o půl zlatého“) spadlo.
Dne 26. juni Praha platila pšenici za 5 zl. 27 kr., žito 3 zl. 42 kr., ječ
men 3 zl. 15 kr., oves 2zl. 28 kr., hrách a čočka 4 zl. 54 kr., sena cent
nýř ] zl. 30 kr.

Téhož 26. Juni celý den bylo oblačno, chladno a vlhko/) slunce
nesvítílo, že seno nemohli [jjsme hrabati; však proto před večerem přišla
bouřka s deštěm a přehroznou prudkou vichřicí, skrze což mnoho sta
vení ve vesnicích pobořeno, dříví v lesích, stromů v zahradách polá
máno a obilí v polích přihnané a skloněné zůstalo, že žeň a seč velmi
pracná a hospodářům škodlivá bude, nebo mnoho klasů a zrna na po
lích zůstane.

Dne 27. luni zemské poručení přišlo a nám skrz kurendu
ohlášeno bylo, aby se žádný neopovažoval obilí ven ze země
vyvážeti, -— a tot byla příčina, proč tak hned cena obilní
v trhovních hraničných městechs) spadla.

[263] Z novin pod nr. 26. vyšlýchi') dověděli jsme se, že
pevnost a město Lucemburk, které od Francouzů 8 měsíců
obleženo bylo, z nedostatku potravy jim se vzdalo. Téhož
vzdání 22 články a ještě jiné 4 v novinách se kladou, které
já zde pro svém) hospodářské povinnosti napsati nemohu. len
to přidám, že dne 3. luni naše vojsko okolo 10.000 mužů silné
pod správou ienerála Bendran) se vší vojenskou cti a slávou,
zbraní, pakáží a každý batalion s dvěma kusy 12)odtud vytáhlo,
před pevností ale zase vše složilo a se zavázalo, žádný z nich
proti Francouzům a jejich přátelům, dokud tato vojna stane,
nebojovati. Toliko 8 vozů krytých bez prohlížení [s] sebou
vzali, samých rozličné velikosti kusů 500 tam nechali.

Město Lucemburk, německy Luxemburg,l3) leží v Ni[e]deilandu,
má okolo sebe krajinu od starodávna sobě náležitou. Někdy patřívalo

1) R: Loh. — 2) R: Riwjz. — a) R: Wolsse, Wossika. -—4) R:
Zymolegz. --—") R: wzdy pržibegwala. —- 6) R: ], zlatyho. — 7) R:
chhko . . Lessych . . Klassu. ——a)R: Kurrendu . . . Miestách. — 9)Kra
mer. Nov., 1795, čís. 26. ze dne 27. června. — ") R: Lucemburgk lí dále
tak] . . . pro me . . . Zpráwau. — ll) lan Blažej svob. pán Bender, vstou
piv jako řemeslnický synek do rakouského vojska, vyznamenal se ve
mnohých bojích i postupoval v hodnostech, až byl r. 1769 jmenován ge
nerálmajorem a r. 1775 polním podmaršálkem a velitelem Olomouce.
Císař Josef Il. povýšil jej do stavu šlechtického. V povstání nizozem
ském b 1 nějaký čas i vrchním velitelem. jako polní maršálek statečně
hájil je tě r. 1795 po 8 měsíců pevnosti_ Lucemburku, načež byl až do
konce svého života zemským velitelem v Cechách. Zemřel v Praze r. 1798.
(Dle Ottova Slovn. Nauč.) — 12)T. j. děly. R: Patalion s 2mi.——'3) R:
Luxenburgk.
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Gallům aneb Francouzům, potom bylo přivtěleno k zemím německým a
učiněno hrabství. Jeden z těch hrabat byl učiněn taky císařem a sloul
Jindřich VII.;I) ten syna měl jana, jehožto sobě naši Čechové po vyhy

Výnčnilistzahradnickýzroku1796.

nutí rodu Přemysla stadického za krále zvolili, davše mu za manželku
Alžbětu — krále Václava II.“-') dceru a Václava lll.3), v Olomouci
zabitého ]. 13064)a z toho rodu posledního, sestru — ajz toho _man

Šíša! roku 1308—1313._ 2) R: Wácslava IVO._ a) R: v. _
4) ze: 1310 . . . IV.tý.



18 Rok 1795

želstva pošel Karel IV. [264] Tim způsobem to město a hrabství při
padlo ku království českému a trvalo více než 100 let a králové češti')
psali se také hrabata lucemburská. Potom Václav lV.,2) císař římský a
král český, krále jana vnuk, to hrabství vyzdvihl 3) na knížetství.

Po smrti císaře a krále čes[kého] Zikmunda pozůstalá po něm
vdova Barbora [Celjskál, rozená Bavorka, to knížetství za věno i dědictví
dostala, a tu se od Čech odcizilo. Ona pak to své dědictví prodala Fi
Iipovi,knižeti burgundskému. Po Karlovi, knížeti burgundském posledním,
zdědil to knížetství lucemburské Maximilian I. císař, jenž měl sestru Kar
lovu.') Po Maximilianovi byl pánem na Lucemburku syn jeho Filip, král
španělský, jemužto když se syn Karel V. narodil, otec Filip dal mu ihned
Lucemburk jako do vínku a tak Karel V. hned dítětem jsa psal se kníže
lucemburské. Po Karlovi dosáhl Lucemburk 5) jsyn jeho Filip ll.; tím se
dostalo Lucembursko Habsburkům španělským. kteří však po sto letech
musili velikou jeho část postoupiti Francii. Mírem utrechtským r. 1713
dostal španělskou část Lucemburska císař Karel Vl. a náležela Habs
burkům rak0uským až do jejího obsazeni Francouzi (jak Vavák svrchu
píše), jimž byla r. 1797 mírem v Campu Formiu trvale postoupena. V moci
francouzské zůstalo vévodství lucemburské až do kongresu vídeňského
r. 1815].

[265] Na začátku července obilní c'ena: Pšenice 5 zl., žito 3 zl.
30 kr., ječmen 2 zl. 45 kr., oves 2 zl. 48.

Dne 4. _Iulina večer asi okolo 5 hod[in] začalo pršeni deště a
pršelo celou noc a pořád ráno v neděli, 5. téhož, tak že žádný do Cho
touně na pout svatoprokopskou odnikud jíti nemohl a protož bylo tam
prázdno. Pršelo potom ještě v pondělí iv outerý, celé 6) tří dni, z čehož
obilí ,všecko opět lehlo, cesty zlé se uďály a žně se obmeškaly; kde
pak okolo Labe již i., 2., 3. a 4. juli žali, nemohli svázati. Od 7. až do
11. juli každý den pršelo, ale ne jednotlivě; přece proto žně se zdržo
valy. ll. Juli zde u Milčic začaly se žně, nato 12., v neděli, byl čas, po
poledni zas pršelo, 13.a 14., v pondělí a v úterý, celé dnia noci pršelo,
že žádný nemohl na pole vyjití. Voda již všecky příkopy, struhy, řeky
i Labe naplnila, u Poděbrad převáželi, tolikéž v domích nejen staré, ale
i dobré a nové střechy promokaly.

Ženců na žeň přišlo dosti, však ale byli jen hosti,
neb nemohli nic dělati, a my pak jim stravu 7) dáti
musili jsme po mnoho dni, nemajíce užitku z ní.
Z toho my jsme se rmoutili a oni se netěšili, —
tak hospodáři i hosti byli jsme bez veselosti.

[266] Dne 11. a 13. luli odváděli jsme do zámku máslo
3 vejce, což do pevnosti Plesu E') odesláno bude, nebo naše
české pevnosti jako na pospěch se zásobují, všech ale potrav
ních věci zásobu samé jen vrchností dáti musi a dávají, totiž
pšenici, ječmen, oves, krupici, kroupy. hrách, čočku, jáhly,

1) Cžechsstj.— 2) R: Vl. .Cžecchský. — 3) R: wyzwjhl.
4) Marii, dceru Karla Smělého. — 5) Další doplňují sám. Clanek zůstal
nedokončen a zbytek stránky [264] nedopsán. — “) R: celá. .žialy..
pržedse. —7) R: Zdrawu. —8) Wesselosti. .Plessu.



Rok 1795. 19

máslo a sice přepouštěné, vejce; ostatní věci, kde jaké rostou,
odtud se dávají, jako olej, jalovec, víno, ocetz Prahy a jiné
odjinud. Černokostelecké panství taky mezi jiným 12 měřic
jalovce dáti má, poděbradské panství 10 centnýřů másla, 2 . . .1)
vajec, které my ovšem jsme dali, ale důchod sám zaplatí.

Okolo 4.,5. července formaní jedoucí zase obilí připláceli: Za žito
dávali 4zl., za ječmen 321., za pšenici 5zl. 15kr., oves měl 3 zl. 12kr.,
hrách 5 zl. 30 kr. NB. Oves taky vystoupil až na 4 zl.

Mezitím cena dobytčí jak na jarmarcích, tak doma spadla. Vůl,
jenž byl vloni za 30, nyní je sotva za 20 zl. Že pak řezníci přece dle
již kolikaletého zvyku a obyčeje maso?) draze prodávali, protož dána
jest (taxa) cena i do vesnic na maso a sice: Hovězí tučné z uherského
neb polského vola ] libra za GV, kr., též vepřové tučnéa) 6'/, kr., pro
střední hovězí, vepřové 4) a k tomu skopové za 5'/, kr., špatné hovězí
5 kr.,5) vepřové a skopové za 4'/, kr.

[267] Dne 10. juli stalo se v Laxenburku blíž Vídně, že
v tamním laboratorium aneb prachové dílně, kde se všeliké
váleční strojby od prachu ručničného dělají, právě když se
tam arcikníže Leopold. uherský palatin, císaře Františka bratr,
vynacházel, nějaký dll prachu se zňal a něco dýmem a něco
ohněm několik pracujících osob zahubil i opálil i téhož krásného
pána tak poranil, že on od toho ranění dne 12., v neděli,
ráno ve 2 hodiny umřel, byv předtím všemi svátostmi za
opatřen, nato do Vídně vezen a 13. téhož u večer v 7 hodin
v císařské kryptě u kapucínů tam ve Vídni pohřben.“) Ten
slavný a krásného složení pán roku 1791 dne 16. září po ko
runování v Praze svého p. p. otce, Leopolda lí., se svými
dvěmai) p. p. bratry, totiž Františkem, nynějším císařem, a Karlem,
na honu malé zvěří a ptactva na panství radimském v té ba
žantnici blíž Milčic — slove v Babinách — býti ráčil, kdežto
já vedle něho chodě sytě [j]sem ho spatřil.")

K letošním žním svatý Prokop (a) ačkoliv kořinek dokop',
že na jeho svátek žali, místy i taky vázali,
ale hned ráno v neděli pršelo silně den celý,
tak že ani do Chotouně nepřišlo poutníků hojně (h),
jak bývá v každý jiný rok, neb se každý bál,“) že by zmok'.
[268] To ale jenom za posla poslala vlhká Makosla (c),
neb potom skrze celé \0) žně panovala doma i vně (d),
mocně Perona (e), Ladoně (f) přemáhala i Chasoně (g),
válčila také s Nočenou (h), chtěla mít zem vždy smočenou (ch);

(a) Bylo v sobotu. (b) Na pout s[vatojprokopskou. — (c) Deště,
nečasy — (d) V domích i venku. —(e) Kralomoce. - (f) Smrtonoše —
(g) Slunce. — (h) S měsícem. — (ch) [ v noci pršelo.

') Císlo nedopsáno. — ") R i dále: Masso. — a) R: Wepržowy
tucžny. — ') R: Wepržowý... Skopowý. —5)Tato cena připsána tužkou.
R: sspatný . . . Wepržowý a skopowy. — 6) Kramer. Nov., 1795. str. 267.
— " R: 2mí . .. njniegssim. — “) Viz Pam. II. 2., str. 35. —-9; R: Paut...
baal. — 10)R: chhká . .. celý . . . Chassoniě.
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Někdy, když si práci dala, i Nehodu (i) s sebou vzala,
ta bila na nás svou silou, že jsme se až třásli zimou.
Zeloň (j), Zizlila (k), Zevéna (l) nebyly ani zjevená,
Pohoda (m) málokdy byla, když se s Chasoném (n) spojila.
Chrvoř (o), co nesežral z jara, chtěl, by nám Mokosla vzala.
Kříšték (p) si vil tenkrát věnce, neb měl doma i ty žence,
jenž víc na hůrách leželi, než polní práce hleděli.
Lel (q) a Polel (r) někam zašli, ani jsme je v zdech (s) nenašli.

[269] Abych na krátce tyto divné žně vypsal, zavru 1) takto: Časy
jasné, co by celý den nepršeloa co jsme přece _suchéobilí vázati asvá
žeti mohli, byly v tyto dni: 20.,30. luli, item dne 3., 4.,14., 18.,22., 26., 27.,
28. srpna; největší ale parné dni, jako jindy bývají, byly tyto: 20. a 31.
juli, 4. a 27. a 28. Augustí. Za celých osm neděl, a sice od dne 4. července
až do 30. srpna (v kterýž den já toto píši), bylo celých jasných dnů 10,
z těch největší a parné počitajíc byly 3.

Byly to Opět divné žně, víc jsme byli doma než vně;
když se tak pořád plískalo, žencům i nám se stýskalo.

já sám měl [j]sem 6 ženců 4neděle a je každý den živil, avšak jen toliko
celých 10 dní pracovali, některý den 1, 2 neb 3 hodiny, někdy půl dne.

Chasoň jenom 10 dní měl, v nichžto moh' dělat, co sám chtěl;
ač papršlky k zemi střílel, však Mokosle málo vymlel.
Svatý Bartoň kůži sušilji) ale hned ji schovat musil,
nebo kat když Jana stínal,“) s Felixemt) zas vodu slíval, — t.j.
slunce ač parně svítilo, ale málo tu mokrost sušilo:

Po sv. Bartoloměji 3 dni byly pěkné a jasné i parné, ale 29. a 30.
srpna zas pršelo.

Mnozí, jenž vlhké a mokré obilí klidili, v stodolách jim rostlo;
vždyťb) přece, kdo trpělivý byl, suché obilí vázat mohl, ale jen za den
2, 3, 4 hodiny, aneb půl dne. Pšeničná sláma na stojaté zčernala a zrno
rostlo. Hráchy, vikve, čočky dvakrát kvetly a až nad míru zrostly, po
ložily se a nnily. Hrachové stéblo taky 4 i 5 loket dlouhé se našlo. Až
okolo svátku Nanebevzetí P. Marie [270] ipo ném hráchy, vikve a ovsy
se klidily, ano ipo sv. Bartoloměji. Já sám klidil [j]sem vikev 28. srpna,
a to ještě, kdo chtěl skliditi, musil zelené a kvetoucíG) sekati. Žitné zrno
bylo lepší než loňského roku i víc na sýpkuf) pšeničné horší a nikde
žlutá a pěkná pšenice nebyla, málo sypala, ječmeny dobré, ovsy tolikéž;
hrách z prvního květu mél zrno neuvarčivé, z druhého ale květu uvarčivé.

(i) Studené povětří. — (i) Dobropán. — (k) Venuše. — (l) Diana
neb Ceres. bohyně ourody. — (m) jasno. ——(n) S sluncem. — (o) Hla
dolet, co v jaře suchotou neumrtvil, aby mokrem zrostlo a se zkazilo. —
[IP: Hladoleth . .. skazylo.] — (p) Domácí bůžek. Když jsou lidé zdomu
pryč, říká se: „Není ani Křištka doma.“ [R: sau lydi.] — (q) Castor,
(r) Polux, bohové veselosti, radosti, rodiny. — (s) Nikde v stavení, ani
v hospodě veselo nebylo. [IP: w Zdiech.]

1)R: Zawržu. —2)Sv. Bartoloměji (svátek má 24. srpna) sedřeli kůži
stěla.(R: 'l, dne . . .Chassoň.) -—3) Svátek Stětí sv. Jana Kř.dne 29. srpna.
— 4) Svátek sv. Felixe dne 30. srpna. — “) R: chhke._.. wzdit'
pržedse . . . scžernala.——“)R: Bartholomiegi . . . kwictaucy . . . Zittne. —
1) R: Lonskeho. .. Segpku . .. z 2.ho.
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Mezitím otavy 1) na lukách zrostiy, že jich více než sena bylo.
Ovoce, které zůstalo, nebylo červivé, ale pěkně a čisté, jakož pak místy
švestek, hrušek bylo dosti mnoho, místem málo a někde nic, jablek pro
středně. Pastvy dobytčí všudy dosti, lnu a konopí dostatek. Však ale
při té hojné pastvě krávyaovce málo mléka dávaly; já pravím, že proto,
že sluneční časy a rosy nebyly, jen vždy vlhkost dešťová na drně se
držela a tráva židká 2) a nezáživná z toho pocházela. Dobytek všeho
druhu byl laciný a obilí nové platilo okolo sv. Jakuba: Pšenice 4 zl.
15 kr., žito 2 zl. 54 kr., ječmen 2 zl. 6 kr., oves 1 zl. 45 kr. Okolo Na
nebevzetí Panny Marie: Pšenice 4 zl. 24 kr., žito 3 zl. 15 kr., ječmen
2 zl. 15 kr., oves 1 21. 36 kr., hrách 4 zl. 30 kr. i 5 zl., čočka tolikéž.
V Praze rovná míra se platila: Pšen[ice] 4 zl. 36 kr., žito 3 zl. 24 kr.,
ječmen 2 zl. 36 kr, oves 1 zl. 39 a 40 kr., hrách s čočkou 5 zl., hrušek
5, 6, 8 a 10 za 1 kr., švestek 20. ,

[271] Dne 3. srpna ve vsi Pečkách Blatních od gruntu
nr. 4. Vojtěcha Kratochvíle 3) v příčině jeho nedbalosti a vzdě
lání dluhů pronajalo se 10 kop rolí orných *) na 6 let, aby tak
spíše věřitelové zaplaceni býti mohli a aby grunt prodán býti
nemusil a hospodář s ženou a dětmi bídu a hanbu nesnášel.
Z obz[v]láštní lásky a dobroty pan sirotčí to učinil, mne 5)
dříve tam poslav, abych pole větší kusy na menší díly rozřezal
a všech polí míru a jakovost vypsal. Sám potom výš psaného
dne přijeda takové skrz licitaci pronajal.

Kteréhož tak velkého učíněného dobrodiní
ten hospodář není hoden i s svou hospodyni,
nebo oba nechtěli pracovati,
jen šperkovat se & mlsati; —
pěkně choditi a dobré jisti,
nemůžet dlouho žádný grunt snýsti (neb sněsti).

já pak z příležitosti toho gruntu zmínky jakožto kvočny
kuřat Vavákovských, z něhož po pradědovi mám pojiti své,“)
pro vás, mé děti, teď po prvé napíší, jak se náš rod do toho
i z toho gruntu dostal,

]) R: Wottavy . . . Owotce Rossy . . . wzdy chhkost desstiowa.
— 2) Zidký: řídký, měkký. — 3) Dle matriky dobříchovské oddán byl
24. září 1779 Vojtěch Kratochvíle, syn jana Kratochvíle, rolníka z Vrbčan,
s Alžbětou, dcerou lana Vaváka, sedláka z Peček čís. 4. Děti jejich se
uvádějí: Marie Anna, narozená 20. února 1784, Františka, nar. 8. května
1788, a Anna, narozená 1. června 1799. (Sdělil vId.p. děkan ]. Musil.) —
4) R: Wornych. — f>)R: mnie...wegss. — 6) je to bývalý runt
Špeldovský v Pečkách, jejž koupil r. 1639 Karel Vavák, zvaný yše
rovícký, praděd našeho spisovatele. Pak držel grunt ten mladší syn
Karlův, Mikuláš, zakladatel hlavní pečecké větve Vavákovské.(]eho bratr
Jiří, nejstarší syn Karlův, koupil statek s krčmou a řeznickým krámem
v Milčicích i jest zakladatelem Vavákovské hlavní větve milčícké. Syn
Jiřího _Ianjest otcem našeho Františka.) VPečkách hospodařil na statku
Špeldovském po Mikuláši Vavákovi syn jeho jakub, pak syn lakubuv
jan (od r. 1768) a tento jsa na zdraví sešlý odevzdal statek dceři své
Alžbětě, provdané za zmíněného Vojtěcha Kratochvíle. (jan Hellich: „Va
vákove z Adlaru“.)
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což vy v své paměti mějte
a zas svým dětem povídejte,
neb dobře jest věděti a mluvití chutně
o svém rodu vzhůru do kolikátého stupně.

Kdyby pak byl roku 1750 hrozný oheň mému otci truhlíci plnou
papírů nezhubil, byl bych vám o našem rodu něco 1) mnoho,
a krásného vymluvil.

Zatím jen toto čtěte,
sebe i předky ctětel“)

[277] Dne 22. srpna, v sobotu před nedělí 13. po sv.
Duchu, z chrámu sv. jakuba Staré Prahy slavné procesí do
Staré Boleslavě na noc přišlo, které již celých 19 let zde ne
bylo, an prv od starodávna chodívalo.3) Pražané staroměsíští
na oumysl za svatý pokoj a ochranu Prahy, potlačení nepřátel
to procesí sobě umínííi, od zemské vrchní správy vyžádali
a u velikém množství 4) tam připutovali, veřejně s hudebními
nástroji í korouhvemi jdouce. U večer po požehnání jednu svou
v nově k tomu cílí složenou 42 verše dlouhou píseň všickni
jednohlasitě spolu s hudbou, troubamí a bubny v chrámě
Panny Marie zpívali česky, po jejímžto vyzpívání tamní p. děkan
Norbert Vít hrabě z Klebelsberku 5) v biskupském oděvu
s assistenty k velkému oltáři přistoupív, obrázek zázračný
Panny Marie až na mříží mramorovou, která oltář velký hraní,")
postavil a všem poutníkům k uctivému políbení zanechal,
kteréžto políbení od všeho lidu aby se kdy za dnů našich
stalo, žádný nepamatuje, — a takového i já byv") tam s radostí
oučasten jjsem byl, čemuž pro památku přisadím tento leto
počet: Ob r]az PannY Marle StaroboLesLaWske, 0D pthňlkV
Prazsleh Werně a Veřegněskrz poleenl [uctěn].")

[278] V posledních dnech srpna obilí cena o něco spadla: Pšenice
4 zl. 30 kr. a 24 kr., žito 3 zl. 12 a 15 kr., ječmen 2 zl. 24, oves 1 zl.
24 kr., hrách s čočkou 4 zl. 30 kr., švestek 30 za_1 krejcar.

Dne 30. srpna posledni byl déšť a žehnaje se jako, pršel celý den,
že [j]sme ani do kostela nemohli jíti; bylo v neděli. Celé jasné dní od
dne 4. juli do dne 31. srpna byly tyto:“) Vjulí dne 31., vAugustidnel.,
3., 4., 14., 18., 22., 26., 27. a 28. — a'to jest těch 10 dní, o nichž [i]sem
prv napsal, že

1) R: nietco.— 1) K výkladu o rodokmenu Vavákovském zde však
nedošlo a ponechaných pro to pět stránek [272—276] zůstaíov R prázd—
ných. Později však — a asi častěji — Vavák svůj rodokmen a paměti
o něm vypsal, i nedoplňuji ho tudíž na tomto místě. ——*) V pamětní
knize farní u sv. Jakuba není o procesí tom zprávy. (Sdělil vld. p. farář
P. Anselm Synek) — 4) R: Processy... mnozstvi . . . gedno hlassytie. ——
5) R: Kleberssperku. — 6) T. j. ohraničuje. — 7) R: bywsse.—8) Slovem
v závorkách doplňuji (jen podle smyslu) větu, které Vavák nedokončil,
asi že ho hned nenapadlo vhané slovo kdoplnéni letopočtu (dosud je
součet jen 1792).—9)R: Oníetco... byly tito.
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Chasoň jenom 10 dní měl,
v nichžto moh' dělat, co sám chtélJ)

Posledního srpna byl první čas a s přibýváním dnů zářových 2) pří
bývalo času, ano i sucha. Kdo okolo Narození Panny Marie pšenici ne
zasil, již před sv. Václavem pro sucho síti nemohl, neb od těch častých
dešťů jak ouhory, tak podvůrky ulehly a nyní od parna uschly, že velmi
těžce a s lámánim velikých hrud se oralo.') Od 20. září všeho oráni již
[jjsme nechali a deště velmi žádostivě očekávali.

Okolo sv. Václava rozhlásilo se, že opět magacín neb
zálohu obilní pro vojsko dávati musíme, a sice naše zem
800.000 měřic žita a 725.000 měřic ovsa. Dle toho obilní cena
se hned zvýšovalazt) Pšenice 4 zl. 40 kr., žito 3 zl. 20 i 24 kr.,
ječmen 2 zl. 30 kr., oves 2 zl., proso 3 zl. 15 kr.

[279] Dne 27. září, v neděli 18. po sv. Duchu, syn můj
Ivan Vavák, vyučiv se umění zahradnickému, fraišprechb) neb
svobodné vyřknuti a tovaryšské jméno obdržel v Poděbradech
od svého pana učitele Václava Leubnera, tamního zahradníka 6)
u přítomnosti p.p. zahradníků chlumeckého, oborského z téhož
panství, rožďalovského, křineckéhoi) a ronovského — a všech
hostí při 2 tabulích bylo 35 osob. Pán Bůh račiž jej Duchem
svým svatým říditi, aby s dosáhnutím listu cti a vyučenosti
dosáhl umění pravé víry, lásky a pobožnosti! Téhož obdržel
taky druhý učedíník, Františekf) syn zahradníka bečváreckého.

Po sv. Václavu dokonce orat [j]sme nemohli a co kdo
dřív zasil, nic nevycházelo, čímg) i cena v obilí rostla. V posled
ních dnech září kraj kouřimský mouku záložní z Kolína do
Českých Budějovic vozil a které vesnice na to jednaly, po 4
i po 5 zl. od jednoho sudu přídavku k zaslouženému fuhrlonu 10)

latil .
p y V prvních dnech řijna skrz tu suchotu

obilí mělo větší drahotu:

Pšenice 4zl. 45 kr., žito Bzí. 30, ječmen 2zl. 36 i 45 kr., oves 2zl. 24 kr.,
hrách 5 zl., proso 3 zl. 30 kr., seno cent[nýř] 121. 24 kr. jak zde vršitá,
tak v Praze rovná mira se platila.

1) Viz str. 20. R: Chassoň . ..wnjchž to moh. — 2) T. j. zářijových.
? a) R: woralo . . . Woráni. — 4) R: Magazin. . . Zwegssovala. — 5) R:
Ywan Wawák . . . fraischprech . . . Thowarisske . . . Leibnera. — “) Václav
Leubner, panský zahradník, nar. r. 1753, byl syn Antonina, taktéž pan
ského zahradníka, po němž držel varní dům ČIS.42.—í., zahradu se sto
dolou ve vinicích a některá role. Od r. 1790 byl ženat s Annou, dcerou
senátora Antonína Mtiílera. Zemřel 7. ledna 1799, zanechav po sobě dceru
Antonií a syna ]osefa, který se oddal stavu duchovnímu a byl kaplanem
na Bezdězi. Vdova Anna vdala se znovu za Severina ermáka, kancelistu
sirotčího úřadu. Rod Leubnerú pocházel z Liberce, kde je dosud velice
rozšířen. Bratr otce Antonína Leubnera byl věhlasným malířem 1 ma
loval do chrámu poděbradského 2 obrazy, sv. Prokopa a sv. Gotharda,
z r. 1755, které se dnes chovají v museu poděbradském. (Sdělil p. Jan
Hellich.) — 7) R: Woborskeho... Rozdialowskeho, Skržineckeho . . .
Ossob. — 3) Pro přijmení zůstalo misto prázdné. — “) R: Worat...
scžim. -- 10)Fuhrlohnzdovozné.
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[280] Na den našeho milého sv. Václava v kostele hlavním
u sv. Víta na hradě pražském vysoce důstojný pán Václav
z starožitného rodu rytířů Chlumčanských z Přestavlk. téhož
chrámu kanovníkf) prelát a arcijáhen, od arcibiskupa Vilíma
na biskupství s přidáním jména biskupa [kanejského]“) jest
posvěcen 3)

Dne 30. října, v sobotu, u večer něco málo, ale před dnem a ráno
v neděli 20. po sv. Duchu, 11. října, hojný dešť spadl. Bud' jméno Páně
pochváleno! Od 30. srpna do 10. října nepršelo 41 dní celých.

Ta potěšitelná vláha teprva nám přístup dala
k pohodlnému orání') a obilí zasívání.

Dne 13. října obilí v Praze mělo cenu: Pšenice pěkná 5 zl. 15 kr.,
taky 5 zl., item 4 zl. 45 kr., žito 3 zl. 30 kr., ječmen 3 zl., item 3 zl. 3
a 6kr., oves 121. 45 a 50 kr., hrách 5zl. Zde tak vršitá, jako tam rovná
míra se platila. Po sv. Havle všemu obilí v Praze i zdeo 6 i09kr. spadlo.

20. října soused jeden ze vsi Kšel na panství černo
kostel[eckém], jménem lan Židlícký, kterýž z mládí svého světa,
potom nových a nových věcí žádostiv a pilen byl, dle čehož,
ač již dosti dlouho po jiných, do helvetství padl, odtud zas
na katolictví se obrátív nedlouho v něm trval, ale zas na
helvetstvo překročil; v tom ne tak dle skutku jako jen jménem
byv,5) s přibýváním let věku svého chopil se i lakoty, v které
již vše jiné odvrhna nejvíc se topil. A z toho všeho myšlením
jakýmsi jsa'5) [281] často mámen, od téhož mámení výš psa—
ného dne opanován a veden zašel ze své vlasti Kšel schválně,
aby se již vic nevrátil, a chodě tu i tam hledal místo usmr
cení svého, jakž jej lidé viděli. Posledně u večer vešel do
stodoly u mlýna, jenž slove „Na hrázi“, pod Kouřimem a tam
na povřlsle slaměnémi) se uvázav život sobě odňal. Lidé, jenž
ho viděli, pravili, že víc klečel na vrstvě než visel. Odtud
vlastními svými 3) koňmi do Kšel odvezen a když nikde sou
sedstvo nechtělo jej v jakéms veřejném místě dáti zahrabaíí,
protož zahrabán jest v noci na svém) vlastním poli a pole
to zoráno ještě do rána, aby žádný ani nevěděl, kde by byl.10)
NB. Taky jsem ho znal.

Od půl") října kraj kouřimský “převážel mouku v sudech,

1) Pam. III. 1., str. 116. — 2) Doplněn titul biskupský (episcopus
Caneanensis), pro nějž zůstalo v R místo prázdné. — *) Kramer. Nov.,
1795, str. 858.: „Při té příležitosti pan jan Rulík, zdejší měšťan, v latin
ském jazyku vydal a mezi vzáctné hosty rozdal řádné poznamenání všech
tit. pánův arcibiskupův a biskupův pražských, jakž od času kčasu až do
našichíet ktomuto důstojnému úřadu dosazeni byli.“ — 4) R: níetco . ..
Worání.— !5)A“:Ksseel . . .bywsse. — 6)R: gsauce . .. weggs .. Ksseel.—
7) R: Mlegna . . . Pobržjsle slamlennym. — a) R: geho . .. w gakyms
weržegnym. — “) I?: na geho . . . zworáno. — 1") Ani v přistouplmské,
ani v kouřímské matrice není o něm úmrtního zápisu. (Sdělilí vsd. p.
kanovník ]. Kebrle a vld. p. děkan F. Handrejch) — " ' Od “, . ..
Magazin ji dálel. . . Obzlasstnie . Zýsku.



Rok 1795. 25

krá[lovský] magacln, z Kolína do Ceských Budějovic, při kte
rémžto běhu obzvláště židé skrze forní lifruňky znamenitého
zisku došli. Tentýž magacín z Budějovic zase do Lince v Ra—
kousích se převážel. Do téhož města jsem já také dne
1.listop[adu] přijel, a to již po třetí, dovezl) tam do učení
syna svého Vojtěcha, jenž zde na vagací2) byl.

V posledních října a v prvních listopadu dnech obilí se zde pla
tilo míra vrchovatá: Pšenice 4 21.24 kr., žito 3 zl. 24, ječmen 2 71. 54 a
57 kr., oves 1 zl. 54 kr., hrách 4 21. 30 kr., sena centnýř ] zl. 15 kr., též
] zl. 24 kr., slámy žitné 3) ] mandel 1 zl. 30 kr.

|s m a , 90 =
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Titulní list a 90. stránka z Vavákova spisu.

[282] Měsíce listopadu dvakrát sníh padal, ale zas sešel. K tomu
začaly se opět vlhké časy, že v nízkých zemích pole nemohli jsme k jar
nímu setí děláním ostředků4) připraviti.

Král. magacín neb potravní forot neb záloha opět si
rozešel a nařídil; naše ves Milčice má dáti žita 222 měřec
ovsa 158 měřic a to oboje do Nymburka odvést. Dle čehož
obilí cena přirostla: Pšenice dostala 4 zl. 30 kr. žito 3 zl.,

1)I?: dowezwsse . „Syna meho. — 2)R: Vagatij. — *)R: Žittny. —
4) R: 2.krát. . . wlchke . . . Wostržedku.

Paměti Vavákovy. m., 1. 2
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30 kr., ječmen 3 zl. a ov'es 2 zl., tak zde vršitá a v Praze
rovná míra se platila. Při konci listopadu dostali jsme poru
čení, aby žito dne 22. a oves dne 28. prosince do Nymburka
odvedeno bylo, s čímž [ilsme byli velmi dobře spokojeni, že
v takové zlé cesty někam dále jeti nemusíme. Kouřimský kraj
v Kolíně žito a v Praze oves skládal.

Když tak loňského roku pan mlynář střebestovský, Franěk
Moucha, mnoho žita z nymburského torotu semlel, já vezma to
za zástoj vypravil [jjsem se do Nymburka s konšelem Václavem
Šlechtou 1) a žádali jsme proviant-oficíra, abychom 2) mohli
místo Nymburka jen do Střebestovic své 3) žito odvést, a to
jsme obdrželi.

Dříve než den odvodu ovsa přišel, krajský ouřad povolil,
aby se ten oves z našeho panství do Poděbrad odvedl, [283]
neb tu nejenom husté vojenské stanoviště, ale i ustavičně jízdné
reservo od regim[entu] Kavanagh4) jest; '

však ale v ten den odvodu
nemohli jsme jet pro vodu,
též ani do Střebestovic,
ač jen 1/4 míle cesty sic.

Okolo 15. prosince v Praze obilí připlatilo; dávali tam za pšenici
pěknou 5 zl. 6, 10 i 15 kr., za žito 3 zl. 36 i 45 kr., za ječmen 3 zl. 6
i 8 kr., oves 2 zl. 6 kr.

Lidé, jak to zvěděli, hned tam hojně přijeli;
Pražané, když to viděli, zase dávali, co chtěli.

Dne 18. prosince již zas platili pšenici 4 zl. 30 kr., žito 3 zl. 30, ječmen
2 zl. 57, oves 1 zl. 57, — taktéž i 21. téhož.

Mezi 15. a 16. dnem prosince v noci před jarmarkem
v městě Nymburce loupežníci do kostela děkanského SV.jiljl
se dostavše, též i do zákříště, tam 2 monstrance, 12 kalichů,
nejlepší mešnl5) roucha, z oltáře ciborium probrali; dle šacuňku
škodu až přes 4 tisíce učinili.“) Málo před tím též kostel
v Sobotce, v Libáni atd. okraden byl.

Přes celý prosinec deštivo, mlhavo a pošmourno bylo. Formani pro
zlé cesty nemohli sem jeíi, protož zde handliři a v Praze Pražané dávali
za obilí, co chtěli. WánoCe Weskrz possMaVrne Desst'oWe a WLChke.

[284] Dne 31. prosince7) v roce 1795 den poslední a skrz celý

1) Na statku čís. 7. v Milčicích připomíná se r. 1757 Jan Slechta
a pak r. 1775 syn Václav Šlechta (jejž tu Vavák jmenuje). Statek měl
výměry 51 strych a ZV., čtvrtě, grutovní daně platil 35 zl. 37 kr. Pro
druhého syna, jakuba, byla oddělena chalupa. (Sdělil p. ]. Hellich.) —
') R: Lonskeho . . . Profiant .. abychme. — 3) R: nasse. —4) R: Kava
naack. — s) I?: Miessnj. — 5)Dle pamětní knihy děkanské stalo se tak v noci
15. prosince „die nundinarum“. Zloději vypáčili všude zámky a odnesli
z depositáře celý kostelní poklad, totiž 8 kalichů kostela děkanského a
6 tam uložených zezrušeněho kláštera dominikánského, všecky stříbrně,
pozlacené, pak 2 monstrance, 3 lampy oltářní. veliké ciborium, kaditel
nicl a 2 tácky se 4 konvičkaml; cena není udána. (Sdělil vsd. p. ka
novník ]. Rejzek.) — 7) Zde v R: Prosince (jindy pravidelné: Prasynce).



Rok 1796. 27

měsíc prosinec den pátý bylo jasno, ostatní všecky toho měsíce dni ne
bylo vidět slunce ani o poledni.

Toho roku v Praze v tom zase v nově založeném min
covním domě 1) tyto nové prozatím a jen pro dědičné země
lehké peníze bití se začaly, a sice větší 12 krejcarů neb 4 groše
a menší 6 krejcarů neb 2 groše české,2) jejichžto figuru a ve
likost tuto [j]sem pro památku přisadilř)

Rok 1796.

[285] W erňlM DnV W RoCe, takoWeghLe Cžas: Ráno Mráz
Dost poCžasno, a zCeLa Wezkrz bez Wsseho WětroVeho, a SněhoVeho
běhV glstě.

(Čtenáři, kdo jen jseš, když tyto řádky čteš,
ten spodní ukáže tobě všecky litery (a) po sobě.)

Již dnes nastal a již jesti rok devadesátý šestý,
začíná nám také kvésti proti nepřátelům štěstí.
Přestaňme jen zlého plésti, Pán Bůh nám pomůže břesti
i všelikou trpkost snésti i ty nepřátely svésti.

Jaké počasí měsíc prosinec minulého roku nám dával, takových
i také leden toho 96. roku se uch0pila netoliko bez všech mrazů, sněhů,
zimy, ale i s přidáním teplých, jasných a suchých, tichých dnů způsobil
to že 1. lidé nejen ve vyšších. ale i v nízkých zemích mohli orati,4)
jarní osení, pšenice, žita atd. síti, mrvu zaorávati5) a k ostatnímu jar
nímu setí role připravovati. [236] 2. Tráva na obcích a lukách, tolikéž
ozimní osení ustavičně se zelenaloa dobytku k potravě, zvláště ovčímu,
sloužilo, od čehož jak ovánocích,o Novém létě a po Třech králích ještě
maso skopové dosti tučné jsme jedli. 3. Holubi holoubátka ustavičně

(a) Lité? chronograřické [ve větě „Ráno mráz“ atd. jdou za sebou:, C, L, V l.1 )

1) Je to v nynější Husově třídě dům čís. p. 243. (tehdy čís. 538), dosud
majetek c. k. mincovního eráru. Před tím byla tam za císařovny Marie
Terezie c. k. bankovní administrace a od r. 1784 úřad pro výměnu zlata
a stříbra. Od doby Leopolda I. až do josefa 11.byla mincovna v Celetné
ulici v nynějším čís. p. 587., kde je nyní zemský a obchodní soud.
Krásná budova, jak ji dosud vidime, vystavěna byla r. 1759 a mincovna
v ní zcela nově zařízena. Když však císař Iosef ll. r. 1784 ražení zlatých
a stříbrných peněz v Praze zrušil, dáno bylo do mincovní budovy vo—
jenské generální velitelství, jež tu bylo až do r. 1848, kdy přeloženo na
Malou Stranu. e pak v době francouzské vojny byl veliký nedostatek
běžné mince, obnovil císař František ll. pražskou mincovnu, zřídiv ji
v domě svrchu uvedeném v Husově třídě, a dal v ní raziti peníze,_o kterých
tu Vavák píše. — 2)R: lechke . . . Cžeská [duál]. — 3)Následuje zhruba na
kreslený obrázek dvanáctikrejcaru s obou stran; pro šestikrejcar i ou
v 1? jen prázdná kolečka. Příležitostně vložím do „Paměti“ vyobrazení
tehdy užívaných mincí. — 4) R: Počassy...Prosynec...tijchých...
stílílsobil . . . né gen v Wizssich .. . Worati. — 5) !?: zaworáwatí . . .0 e.

M,D

*
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měli, jiná všecka drůbež časněji vejce svá 1) nésti a seděti začínala,
4. Stromové své pupence k listu a květu vyráželi; rannější se i zelenali.
zvlášť kde vtišině za větrem byli. Dne 8. ledna viděl [j]sem listí bezové
zelené na půl prstu délky.2) 5. Od půl ledna již i cesty vysýchaly a ze
všech stran nespatřovalo se než samý jarní aneb letní čas.

Dne 5 ledna Vít Kryzula, přítel můj milý, jda3) ode mne
do vsi Ratěnic do svého příbytku, však v Pečkách až do noci
se zdrže a odtud, an tma veliká byla a prudký vítr vál, již
k onomu mostu ratěnickému docházeje, do té struhy a vody,
jenž pod ten most jde, asi 60 kroků od mostu na pravo, žádný
neví jak, do té vody až pod krk se dostal, odkudž nemoha
nijakž vybřesti ani lidské pomoci se dočekati (ač pak tam přes
půl noci křičel), tak v té vodě stojící a proutí se držící ustydnul
a umřelf) Dne 7. ráno teprv nalezen a dne 8. v Ratěnicích
pohřben. Mnoho lid-. jej oželelo, zvláště těch, jimžto on skrze
svůj obilní handl v jejich nedostatcích ochotně a bez interessů
pomáhal.

Příklad těch, jenžto opilí
jdou v noci jako střízliví.

[287] Dne 7. ledna odvedli jsme náš milčický žítný ma
gacín aneb zálohu ve mlýně střebestovském5) na místě Nym
burka, a sice 222 měřice žita. Dne 12. ledna odvedli jsme
oves v Nymburce, 190 měřic.

V ten čas obilí mělo cenu: Pšenice 4 zl. 36, 40 a 45 kr., žit03zl.
30 kr., ječmen 2 zl. 48 kr., oves lzl. 45 kr., proso 4 zl., hrách 4zl.30kr.
Od 20. ledna začala obilí cena padnouti, protože sem málo íormaní jeli
a v Praze dávali,co sami chtěli. Při konci ledna pšenice 4 21. 15, 20 a
30 kr., žito 3 zl. 15, ječmen 2 zl. 36 a 45, oves l zl. 45 a 51 kr.

Toho měsíce ledna v Praze přišla k vytištění knížka
jménem „Tma ve dne jako v noci“, v níž se jadrně vypravuje
vojna a zlost francou[z]ská, kteroužto knížku loňského 1795.
roku měsíce března 3 dubna já [j]sem sepsal a do Prahy
jeho Milosti p. baronovi z Riegerrů, guberniálnl radě,6) po

1)R: Osseni.. . wzlásstie. .. po lll. Králych .. .Masso . . . drůberž . ..
swe. — 2)R: raniegssi. . . wzlásst . . . w Tjssinie . . . dylky . . . wyssýchaly. _“
J) R: gdauce odemnie . . .waal . . . Onnomu.—4) Dle matriky dobřichovské
„dne 5. ledna 1796 zemřel Vít Kryzula, bývalý sedlák z Ratenic čís. 22., ka
tolík, ve věku 54 let; jdoucí v noci z Peček domů upadl do strouhy a nalezen
byl 7. ledna a dne ts. ledna pohřben v Ratenicích“. (Sdělil vld. p. děkan
]. Musil.) R: odkudcž . . . p_s V, Nocy . . . wzlásstie. — *) R: Mlegnie
Stržebestowskym. — 6) losef Antonin rytíř Riegger, profesor církev.
práva ve Vídni, posléze v Praze profesor na právnické fakultě, pak sku
tečný gubern. rada a přísedící česke dvorní komise pro záležitosti du—
chovní, muž neobyčejně učený i literárně velice činný. Kramer. Nov.,
1795, na str. 284. při zprávě o jeho smrti píší: „Dne 5. toho — t. j.
srpna 1795 — večer před 9tou hod. zde v Praze zemřel pan jozef rytíř
z Rieggerů, cis. král.gubernium rada a v líterálním umění referent, v 54
letech svého rhvalitebného věku, byv téhož dne ráno šlakem poražen.
Jeho veliká učenost, náklonnost k každému mílovníku literniho umění
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slal,') kterýž dal ji hned do němčiny přenésti a vytlačiti; *) nato
měsíce srpnas) umřel, a nyní kdo tuto českou (čehož [j]seu1j
se nikdy nenadál) do tisku dáti a po vlasti ji oznámiti sob
oblíbil, já sám až dosavad nevím. Některé chyby v řečovod
ne mou vinou do ní se vloudily, jako na stránce 87., kde stojí
„ftr.“ (jest znamení počtářské: .strychy), má býti „fB,“ to jest
kopy atd. ,

[288] Unor když nastal, co leden nastlal,
ještě to zastal
a držel stejně dále.
Okolo hromnic studeného nic
a teplého víc
času měli jsme stále.

Dne 14. února i 15. sníh spadna celou zemi přikryl a nám všem
jako nejmilejší host vzácný4) byl. Tut' hned v týž den, v první neděli
postní, jakož i v outerý a středu sníh do lednic misto ledu tu i tam na
obcích hrabali a soli posypávajice dobře šlapali. Po ty dni kdo to ne
činil, ve čtvrtek již nic nesklidil, neb v ten den v poledne dešť přišel
a se sněhem v boj vejda jej docela setřel, z čehož voda pocházející
netoliko řeky, struhy a příkopy naplnila, ale ina polích, lukách a obcích
státi zůstala. _

Dne 19, v druhý pátek postní, u večer pršelo a do rána byl mráz
a celý den teplo; 21., v neděli druhou postní, ráno mráz a potom celý
den jasný, teplý a právě jarní byl.

V ty dni obilí mělo cenu: Pšenice 4 zl. 15, 18, 21 a 24 kr., žito
3 zl. 21, 24 kr., ječmen 2 zl. 39 a 42 kr., oves 2 zl. 6 kr., hrách 4 zl. 15 kr.,
proso 3 zl. 54 kr., sena centnýř ] zl. 15 kr.

Item dne 19. února fišmistr černokostelecký, jenž ve dvoře
liblickém zůstával, jeda5) do klučovského dvora obilí zdvi—
hatí, na cestě smrt potkal, která pod jménem šlaku se s ním
seznámila a sice obrátiti se i domů zpátkem dojetí dopustila,
ale po vykonání toho hned jej přemohla. On se jmenoval
[František Trauč].0)

[289] Na den svatého Matěje, 25. února, tužší mráz uhodil, ač dříve
3 malé byly, 26. a 27. téhož ještě tužší, že již ledy sekati se mohly;
28. studený vítr vil, 29. zas tužší mráz připadl a tuf již valně dělaly se
ledy; kdo nenaplnil dříve lednici sněhem, nyni ji naplnil pěkným suchým

i ochotnost a dobrotivost kjednomu každému jestvůbec známá a protož
také skrze tuto přiliš časnou smrt od všech vůbec velice želen jest.“ „Pra
ger neue Zeitung“, 1795, v č. 63. ppukazuje zvlášť na „jeho velikou lá
sku k echám, ačkoliv sám nebyl Cech“. (R: Gádrnie lonskeho . . .
]: M.ti . .. z Rigerru, Gouwerniaíni Raddě.) _

1) Viz Pam. 111.1., str. 105. — 2) Viz v dodatcich. — 3) R omylem:
Ržjgna . . winnau. 4) R: wzátcný... possypáwagice. — 5) R: ge
dauc . . . spatkem'. —6)Vynechané v ijéno doplněno dle zápisuv matrice
přistoupimské: „19.února 1796 zemřel v Liblicích čís 1.František Trauč,
fišmistr, katolík, 60 let starý, šlakem poražený, nezaopatřen; pochoval pan
vikář českobrodský. (Sdělil vsd. p. kanovník jos. Kebrle.)
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ledem. Dodržela ta tvrdost mrazu až do 2. března a led byl již 4 coulů
ztloušti,1) Labe ale vesměs nechytilo. V těch dnech, že cesty dělaly se
lepši, formani začali hustéj pro obilí přijížděti a taky připláceti; za pše
nici dávali 4 zl. 30 kr., za žito 3 zl. 30 kr.. ječmen 2 zl. 45, oves 2 zl.
12 kr., proso 4 zl.

Dne 2. března tuhý mráz uhodil
a s větrem studeným celý den jasný byl,
na večer sníh začal hned valné padati.
nechtěl až v poledne druhý den přestati ;
napadlo ho jistě pod kolena ztloušti,
tuf nám zima čistě začala svou housti.

Dne desátého března oko zem pro snih nezná
i na svatého Řehoře ještě snih ležel po dvoře.
Až osmnáctý března den mnozí vyjeli orat2) ven
a v pondělí po Květné neděli již jsme všichni orby ,hleděli.
Od outerka do Bilé soboty byly silné větry, prášenice, sloty,
že v ty dni žádný nemohl sítl, ani na poli s dobytkem býti.
[290] Velitý pátek se trefil dne 25. března, právě na ten den,

kleréhožto se Spasitel náš počal i umřel, a Veliká noc rovněž tak při
padla jako v ten rok, když Kristus Pán pro naše spasení umřiti ráčil.
Což nečasto se stává; já vyhledal [j]sem, že za 200 let, a sice věku 17.
a 18., v těchto letech se to přihodilo: Roku 1622, 1644, 1673, 1702, 1712,
1771, 1785, 1796. Jaká při tom čase roku 1785 zima byla, nahlidni,
čtenáři, na ten rok v tomto spisu,3) jaká pak jest letos, to zde pořádně
napíši:

Dne 23. března, v středu Sazometnu, silný vítr a sněžná práše
nice s prudkou zimou. 24., v Zelený čtvrtek, rovněž tak, že jsme ani
nemohli sítí. 25., u Veliký pátek, opět sněžná prášenice s velikým větrem,
že žádný na poli ani odpoledne 4) síti nemohl. 26., v Bílou sobotu, vichřice
na nejvyšším stupni spolu s sněhem tak silně bouřila, že i do kostela
žádný, leč silný člověk jíti mohl, stavení bořila, střechy trhala, došky
pryč roznášela, dříví v lesích, stromy v zahradách porážela, obilí za
seté i ozimni, zem odnesši5) odkryla, zvláště v piskách škody dost na
oseni učiněno; zima při tom prudká byla. [291] V noci potom vitr ulevil,
ale sníh přitužil a menším sice, ale studeným větrem do II hodin před
polednem padal a všecko přikrvl, při horách ale velmi mnoho ho spadlo.
27. března, na Boží hod velikonoční, nemohli lidé, jakž bývá, nové
neb pěknějši šaty obléci, neb vítr s sněhem padajici a zima proráže
jícl nedopustila toho. 28. března, v pondělí velikonoční, mráz přitužil
sníh a všecka země od sněhu se bělela. R. 1795 o vánočních svátcích
lidé v letních šatech, ano i ženskéG) bez kabátu do kostela chodili — a
r. 1796o velikonoci v kožišich, rukavicích a botách ještě se znobili. Aneb
takto:

1)7s3tlausstj.— 2) R: stlaussti. Worat W.orby. — 3) Pam. II.1., str. 3. — ) R: od Poledne. .Šobothu. ...neywizssim. — 5) I?:

l_essyclllí.. .odnessa. '.\VL1á.SStie. .Osseni. — 6) R: Zenský . . . KoZ]SSIC .
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Vánoce s velkonoci na časy handlovaly,
neb teplé dní a noci samy pro sebe vzaly,
zimu s sněhovou mocí pro velkonoc ne haly.

Ještě skrz letopočet: VeLkonoCžnl sWáth, Ze SněhV, WětrV, ZYMI,
Dost neVesseLe blLl.

[292] Dne 29. března, v úterý velikonoční,
sníh sice sešel dolů,
ale zima držela svou školu
a jak březen zimavě odcházel,
tak zase duben studeně přicházel..

NB. Něco o trpělivosti: Dne 3. dubna, v Provodní ne
dělí, zhynula mně klisna vraná. pětiletáf) za nižto mohl [j]sem
dostati 150 zl.; 4. dubna, v ponděli, sesypala se mně studnice
12 loket hluboká, která než k svému stavu přišla, mnohem
více dala práce a tahání nežli nová. Před tím dne 2. února,
na den hromnic, 8 trámů nad marštall, které jen 10 let tam
byly od roku 1786, ve zdech *) přehnily a spadly, kdež zas
nové býti musí. K tomu roku 1784 a 85 žádná klisna ze čtyr
hřibátko nedala, a takž nyní v této převeliké koňské drahotě
já žádné hříbě nemám 3) a pro drahotu koupiti nemohu [a] při
tom i ostatní rány peníze mlti chtějí. Protož Pán Bůh popřej
trpělivosti a obdař mne svou svatou milostll

Jsem já člověk strastný rovně jako jiní
a málokdy šťastný 4) s nábytkami [!] svými
a zřídka veselá moje mysl bývv,á
vždycky víc truchlívá z příčin, které mívá.

[293] Z příčiny této až dosavad trvalé a ještě na jaro chystající
se francouzské vojny a že měsíc březen v latině Martius od Marsa neb
Smrtonoše (u starých Slováků Ladoně) jméno své má, neb v ten měsíc
staří národové vojnu začinávali a protož Marsa vůdcem vojny a bu
řitelem národů, ano i bohem vojny a bouří nazvali:

Vyved' jsem z své5) vnitřní skrejše na ten měsíc březen verše
a to jen provás, mé děti, abyste mohli věděti
(jsouce, jako já, Vaváci), jak naši staří Slováci
dle pohanského způsobu množství bohyň, také bohů
ve všech věcech mívávali a jim svá 6) jména dávali.

WeLkaV baVřkV LaDoňoWV (a) NároDoVe zas DoCžkaLl,
že z pole jit nechce domů, veřejně všichni poznali;
ještě troubí a bubnuje, lukem střílí, mečem seká,
zda by moh' zabit, prubuje, koho, třebas že již heká.

(a\ Ladoň, Smrtonoš. [Tyto výklady má tu R až na konci po verších,
s nápisem Vysvětleni.]

:Nietco. .5. leta. — 2) R: we Zdjch [a pod tím téžl we
Zdiech. — 3) R: nemagic. .,nemohauc pržitom. — *; R: sstíasny..
Wesselá. .Wzdycky.. .francousske. ——5) R: z me antržnj.. .Aby
ste. — 6) R: Agim swe.
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[294] Nedbá na kouř ani na tmu, jak by byl bez citedlnosti,
podávají mnozí však mu dost světla k vyjasněnosti,—
on pak, že jen sám u sebe myslí nejjasnějším býti,
zavrh' to, co bylo z nebe, z země nic nechce přijíti.
Blázinek, což pak nevěří, že Lucíš taky tak válel (b),
spad' s nebe se vší svou sběří 1), v věčné propasti se zkálel?
I on se též v krvi brodí, ač pak se zdá jasným býti,
mní, že mu to nic neškodí, dokavad mu Chasoň sviti (c).
Zeleň (d).k pokoji cestu stlal i Chrvoř (e) na to doráží,
ale Peron (i), jako by spal, nehnutým se vynachází.
Zizlila (g) zatím ztratila všecku bývalou 2) bojácnost,
do všech koutů se vrátila a učinila domácnost.
Ninva (h) tu nic neprospívá, její věci jsou teď v stínu,
Mařena (i) hořem se svírá, že má mnoho mrtvých v klínu.
Křístek (k) se z domu stěhuje, nechce bydlít v samotnosti,
Merot (i) způsob oblibuje, skrz něj jdou mnozi k věčnosti.

Ale my v tomto měsíci prosme, by Bůh tu směsici,
jenž se tak do boje chystá, rozrazil a nedal místa,
ani kde by se radila, ani kde by krev vylila.
[295] 4. dubna, v pondělí po neděli Provodní, slavili jsme svátek

Zvěstování Panny Marie; v ten den bylo drobet teplo, ač ne zcela. Skrz
celý ten měsíc samé zimavé plíště, studené větry i sněhy a pošmour—
nosti trvaly, v dolinách voda stála, že jsme nemohli jarní símě zasíti.

Čtyry dni jen byly jasné,
ale však nepříliš krásně.

Před sv. ]iřim 3) v jeden toliko večer a sice 20. dubna žáby svůj křehot
slyšet nechaly, dle čehož, jakž se říká:

Jak dlouho před Jiřím žába se dá slyšeti,
tolik dni zas po něm co němá chce mlčeti,

že když před ním pro zimu neřehcí, po něm snad aspoň teplo bude, —
ale omyl byl, neb i po něm pro zimu mlčely.

V neděli Cantate bylo sv. Jiří a v těch dnech obilí již cena ule
vovala: Pšenice měla 4 zl. 15 kr., žito 3 zl. 12 kr., ječmen 2 zl. 12,
oves 2 zl., proso 4 zl., hrách 5 zl., sena 1 centnýř 1 21. 15 kr., slámy
1 mandel 1 zl.

[296] Na den sv. apoštolů Filipa a jakuba, ]. máje, trefila se
Křížová neděle. Nadáli jsme se, že již teplo bude, ale opět jen samé
zimy jsme cítili. V noci na druhý den pršelo velmi silně, z čehož vody
od Kouřima a Černého Kostelce přijdouce, obce naše, luka i některá4)
pole přikryly a v dolních polích nadějí k setí odňaly.

b) Lucíš, Luciper. — c) Chasoň, slunce. — (d) Zeloň Dobropán,
[R: dopropán.] — je) Chrvoř, Hladolet. [R: Hladoleth.] — (f).P,eron
Králomoc — (g) Zizlila, Venuše, Krasopaní. - (h) Ninva, Proserpina,
bohyně moudrosti. — (i) Mařena Mára, bohyně mrtvých. — (k; Křístek,
domácí bůžek. — (l) Merot, Radamas, bůh mrtvých aneb vůdce mrtvých.

1)R :z Nebe. .Zbierži. .skálel. .Chassoň. —2)R: Zizlyla..
stratila... begwalau.—3)R; idále: (jjržim, Gjrži.—4)R: 2h.y . niektere.
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Dne 8. májef) v neděli Exaudi, ve všech klášteřlch řehole
kapucínské vyhlášen jest za blahoslaveného Bernard z Ofidy,
jeden z té řehole bratr laik neb, jak řlkáme, frater. On se na
rodil r. 1604 7. listopadu ve vsi Ofidě ve Vlašlch, do řehole

II. Příchod mnichů.3)

1) Oslava blahořečení konala se s gubern. povolením toho dne a
po dva dny následující. (Prager neue Zeitung, 1796, str. 433.) — 2) jako
druhdy patriarcha jakub na útěku před Esauem usnuv na kameni měl
známe vidění žebříku mezi nebem a zemi (viz levou stranu obrázku),
tak prý i český pán Miroslav (viz na pravo) povzbuzen byl ve snách
zvláštním viděním založiti klášter, jejž prý proto, že usnul tehdy opřen
o sedlo, nazval Sedlec. — 3) Prvnímu opatovi sedleckému, Hořislavovi,
přišedšímu z cisterc. kláštera valdsaského (Devoty překládá: borovan
ského), odevzdává Miroslav zakládaci a věnovací listinu.
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vstoupil r. 1627 15. Febr[uarii],') umřel r. 1694 22. Aug[usti]
tamž v Ofidě, kdež se narodil a v tamním klášteře před smrtí
mnoho let živ byl. Rodiče měl sedlské, polní prací se živící.
Na vyhlášení jeho v příčině mnohých zázraků bulla papežská
Pia v1. dána jest v Římě 1795 19. máje.

Toho dne v Praze na kámen umřel a dne 10. téhož
pohřben byl hrabě Franěk Pachta, u regimentu Michal Wallis
sovského *)obršt neb nejvyšší hejtman. Byl upřímný Čech, dobrý
a milostivý pán, jak od vojáků, tak jiných lidí,' kdo jen ho
znal, oželenf) [ já sám taky [jlsem s ním mluvil v olíně r. 1789.

[297] O třech, jenž se oběsili a čtvrtý chtěl viseti, což
v Praze v.málo dnech tohoto měsíce stalo se, napíši jen
zkrátka:

První byl rozený z města Žatce, z rodičů potřebných,
ale jeho vtip dopomohl mu !( veliké učenosti, že nejprv zde
v Praze u král. gubernium ") v písařství dobrou partii obdržev,
potom i do Vídně k císařské buch[h]alterii se dostal, kdež tak
vysoce prospěl, že od samého císaře na slovo vzat byl a ob
z[v]láštní lásku sobě u všech získal“) i tam znamenitou roční
službou obdařen byl. Když pak onehdy litoměřický krajský
hejtman, pan baron jan Václav Rajský z Dubnic[e] umřel,7)on od
samého císaře za téhož krajského hejtmana jmenován iposlán
byl. Dne 4. máje do Prahy přijeda 6. téhož přísahu u guber
niaB) vykonav, do svého hostince 9) přišel avpokoji tom, kde
bydlil, sundav 10)zrcadlo se stěny na ten hák ve zdi vražený
se oběsil v domě . . .“) jmenoval se lan Karlu)

Druhý byl zámečník a sice tovaryš,'3) ten dne 11. máje
plné kapsy kladiv &těžkých věcí nabrav, v verkštatě neb dílně
též na hřebík ve zdi vražený se uvázal a život sobě odňal.

Třetí dne 17. máje jistý vzhledný pán přijeda ve Vídni

1) To již složil sliby; do řehole vstoupil právě o rok dříve. —
2) R: Wallissowskýho . . . Neywižssi. — 3) R: Lidu. — 4) Kramer. Nov.,
1796, str. 178. píši: „V Praze 13. máje. Dne 8. umřel zde vysoce uro
zený p. František sv. ímské říše hrabě Pachta, svobodný pán z Ray
hoflen, cis. král. komorník, obršt a komendant pěšího regimentu Mi
chala Wallisa, v 46 letech svého věku, kteréhož jedenkaždý pro jeho
dobrotivost, a zvlášť regiment, jemuž rávč jako otcem byl, s slzavýma
očima oželel. Dne 10. odpoledne se v i vojenskou cti a slavnosti a při
množství shromážděného lidu pochován byl.“ — 5) R: Gouvernium. —
6) R: Zegskaí . . . Lithomieržický. — 7)Om l! Nezemřel, nýbrž byl jmeno
ván skutečným radou guberniálním v raze (Prager neue Zeítung,
1796, str. 249.), kdež zemřel 14. února 1803. (R: Reisky.) — 3) R: v Gou
wernim. — 9) R: Lozumentu. — 10)R: swundaw . . . ze Stieny . . . haak.
— 11)V R nedopsáno. — 12) Dle zprávy z 13. března (Prager neue
Zeitung, 1796, čís. 22.) „Direktorialhofsekretár ]ohan Anton Karl, in
gnádigster Riicksicht auf dessen vieljáhrige ausgezeichnete Dienstleistung
und dabei erwíesene vorzůgliche Fáhigkeiten“ byl jmenován hejtmanem
kraje litoměřického. O jeho smrti však v novinách neni. Hejtmanem
litoměřickým po něm jmenován byl guberniálni rada Prokop hrabě La
žanský. — 13)R: Thowariss.
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na jednu hospodu ihned žádal hausknechta, aby mu přivedl
kata, a od cesty mu zaplatil; který když přiveden a do pokoje
k němu puštěn byl, pán ten zamknul pokoj a maje již na
stole 2 nabité pistole a 20 dukátů, ptal se [298] kata, umí-li
věšeti, kterýž odpověděl, že umí ; iřekl mu pán, aby ho ihned
v tom pokoji oběsil a za to těch 20 dukátů sobě vzal, což
jestli neučiní, vezma pistolevruce, že jej hned tu zastřelí. Kat
zděsil se nad tou žádostí a pravil, že on takové lidi nemá do
voleno věšet, ale jen ty, kteří k oběšení od práva odsouzeni
a jemu odevzdání jsou. ekl pán, aby ho s výmluvami 1) ne
zdržoval a konečně řekl, chce-li to učinit; jestli ne (měřiv mu
oběma 2) pistolemi k srdci), že jej hned položí a potom sám
sobě to učiní. Kat opět se vymlouval, že nemá hřebík ani
provaz ani nějaké kladivo, nímž by hřebík zarazil, pán ale vše
mu to na stůl, vyložil. Když již kat žádné výmluvy 3) neměl,
připadlo mu na mysl a řekl: „jejich Milost. když tomu chtějí,
já to učiním, ale aby mně v mé práci a jim v jejich smrti
žádná překážka se nestala, ráčejí dovolit sobě ruce svázati,
tolikéž i nohy,“ — což pán již všecken zmatený dovolil. Tot
kat svázavt) ruce i nohy jeho vzal pistole i kord a vyběhna
ven učinil okřik v domě a lidé 5) sběhnouce se odvedli pána,
kam patřilo. Tot od jeho paní vyslanec, jenž ho hledal, přišel
i sama paní a zvědělo se hned, kdo on jest a proč tak náhle
umřít chtěl. Skrze zachování jeho života i jiné zrady a falešné
puntování při našem dvoře na světlo vyjdou; tuť i poznalo se,
proč se v Praze nový pan krajský oběsil.

[299] Pomsta za hřlchem. Dříve než o čtvrtém 6) viselci
napíší, příčinu toho a celou dějinu oznámiti za slušné soudím,
neb to každému za příklad sloužiti může.

Byl v Praze mlynář bohatý a slavný jménem Ligner,7)
maje svůj obz[v]láštní mlýn a) pod Jirchářskou ulicí a dům na
Starém městě blíž masných krámů, jenž slove „u černé čubky“.9)

1) R: Wegmluwaina — 2) R: Obaumi . . negake. — 3) R: Weg
mluvy.—4) R: swjžice.——")R:lydizběhnauce . . . zkrze —6) R: Cžtwrtym.
— 7) Nebylo mi posud možno posouditi přesně, pokud následující, tak ro
mantický příběh zakládá se na pravdě. Snad zatim do dodatků řijdou
mi další doklady. —7) ]an Ligner (v matrikách psáno též Lůgner, ůgler,
Lygler), mlynář v čís. p. (starém) 166.—ll. vjirchářích a měšťan pražský,
zemřel 10. ledna 1776. Manželka jeho byla Veronika a měli více dítek:
R. 1751 dvojčata Terezii Annu a _losefu Barboru, r. 1755 [osefa Ant.,
r. 1758 jana Křt., r. 1764 Antonií a r. 1765 Michaelu (a o jedné z těch
dvou se dále asi jedná), r. 1768 Vojtěcha a r. 1771 lana Nep. Dědicem
mlýna byl Vojtěch, oddaný s Alžbětou z Lehio Zweitenfeldu, jenž r. 1791
při zápisu o narození dcery Veroniky uvádí se již jako mlynář v čis.

B. 166. a měšťan pražský. Dále ještě zapsáno narození děti jeho: r. 1795ojtěcha a 1797 Anny Magdaleny. jiných zápisů v matrikách fary svato
vojtěšskě o rodině Lignerově vůbec není. (Sdělil vld. p. farář jan Brejla.)
V seznamu domů pražských z r. 1805 uveden ještě týž Vojtěch Lůgner
jako majitel č. p. 243. (dřive166.) v lirchářích. — 8) R: Mle n . . Mass—
ných. — 9) V seznamu domů z r. 1805 uvádí se jakožto majitel čís.
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Ten v roce 1776 umřel, vdovu, syna a dceru po sobě zane
chal. Dostala pak vdova mlynářka dobrého, svědomitého, v práci
pilného a vletech mladého stárka, kteréhož skrze to do lásky
vzala a aby vtom stálejší byl, i manželství stou svou dcerou
mu slibovala. Ačkoliv pak ta dcera pro svou na zdraví iobličeji
chybu nehrubě od koho jiného lásky nadít se mohla, přece stárek
vidal) bohatství, k vůli tomu vždy ve všem pilný byl a jako
hospodář celých 12 let mlýn dobře řídil a netoliko v domě,
ale i u všech .p. mlynářů i každého, kdož ho znal, lásky
sobě dost nazískalř) Roku 1788 syn na vandr odešel a matka
nechtíc“) již déle upřímného stárka zdržovati, zvlášť když vi
děla, že on taky od svých rodičů 1000 zl. přinese, stouž svou
dcerou ho zasnoubila a davši ohlášky na svatovojtěšskou4)
faru, den svatby jmenovala, stárek pak odešel k svým rodi
čům, aby i na svatbu je pozval i peníze přinesl.

Zatím, když odešel stárek, jistý právní advokát, Josef
Mertl, vůbec Mertlík, kterýž krom svého umění tolik měl, že
s chudobou všranclch zápasilf) a věda, že by nad chudobou
[300] zvítězil, kdyby tu dceru (ač pak svyžraným nosem) do
slci mohl, a již dřív několikrát jí svou falešnou lásku zjeviv,
nyní směleiik tomu přikročil a matce tolikéž svůj oumysl zjevil.
Matka doktorátem raněna jsoucí a že dcera hned jemnostpanP)
bude a kdo ví, co dále z pana doktora a z její dcery pojíti
může, na stárka zapomněly (ba nezapomněly, ale falešnou cti
světa vedeny7) jsouce stárka zavrhly) a se panem doktorem
smlouvu manželskou učinivše, s povolením na ten čas admini
strátora svatovojtěšského, p. Václava Rokosa, spolu kaplanaf)
tak vše sklepaly, že prohlásivše9) všecky tři ohlášky najednou
v jeden den, v druhý den hned oddavky i svatbu vykonalim)
a tak s pospícháním, než stárek přišel?) všecko odbyli.

Když přišel nebohý stárek,
dcera měla již svůj chládek

a pan advokát zvítěziv nad chudobou, brzy právni doctoratus

p. 633.4. v Týnské uličce jan Lůgner. „U černé psice“ neb „u černé
čubky“ (R: Cžupky) nebo též „u červené lišky“ jmenoval se dům čís.
p. 553.-ll. na býv. Dobytčím trhu (nyní Karlovo náměstí).

1) R: pržedse . . . widauce . . . wzdy . . . Mlegn. — 2) R: nazegskal.
—3)R: nechtice . . . wzlásst.—4) R: dawsse . . . Swato Wogtiechskau . . .
Swadby. . . Swadbu.— 5')R:jozeíf . . . zapassyl . . . switiezyl . . . Nossem.
— 6) R: GeWnost Pani. — 7) R: wedenj. —-8) Václav Rokos byl u sv. Voj
těcha kaplanem od 1. července 1780 do 29. května 1786 za faráře Anto
nina Dan. Dvořáka, který 29. května 1786 zemřel. Rokos pak faru ad
ministroval do září téhož roku, kdy přišel nový farář Math Frant.
Kroillor, a Rokos byl tu opět kaplanem až do r. 1791, kdy v červenci
byl již farářem u P. Marie Sněžné. (Sdělil vld. p. Jan Brejla) R: S:
WOgtiechskyho . . . Rokossa. — 9) R: Prohlásyc wssecky lll. .. . Swadbu.
-- 10)Ani o svatbě této není v matrice svatovojtěšské ničeho. Kniha
prohlášck je zachována teprve od r. 1835. (Sdělil vld. p. Jan Brejla.) —
") R: pržigssel.
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obdržel, ano i ten dům „11černé čubky“ 1) skrze zápis se svou
mladou paní dostal.

Až potud 2) vše nahoru jako po stupních šlo, sám nebohý
stárek dolů svržen, ouzkostmi svlrán, vysmán, usmrcen, po
smrti ortelován, katům v ruce dán a za pověst v celé zemi
učiněn, což takto se stalo :3)

Když stárek od svých rodičů, jichž nemálo svým *) bu
doucím manželstvem potěšil, do Prahy se navrátil a též [s] sebou
peníze hotové i zápis na ostatní dědictví přinesl,

již jeho panna nebyla sama;
zhynula jeho pokora
[301] a vzešla vzhlednost doktora.

Chodil on všecken smutný a zarmoucený, při tom přece zase
v témž mlýně 5) sloužil a pracoval. Za 4 dní po jeho příchodu
stalo se, že ten stárek v pokoji tom, kde p. doktor se svou
paní ležel. nalezen-byl mrtvý a sice hlavu roztlučenou a všecko
tělo nožem zpíchané a ruce zhmožděné mající. Ráno teprva
stal se okřik, že stárek na p. doktora jda“) zamordovat ho
chtěl, ale p. doktor že se mu obránil a háje T) života svého,
jeho života tak, jak mohl, zbavil. Bylotě na to dost komisí,
toť sám každý pomyslit může, zvlášť když se vědělo, že má
p. mlynářka bílé i červeně růže. Tělo jeho bylo do rathouzu
starom[ěstského] přinešeno, pilně visitirováno, vše ostře exami
nirováno, aačkoliv p. doktor mládka a děvku domácí za svědky
vystavil a ti ostrou přísahou stvrdili, že se Stárek v noci na
doktora dobývalf) hned ale vůbec se mluvilo, že [jjsou dobře
uplaceni, a snad i znáti bylo na přisahajícich, že křivě mluví.
A poněvadž imagistratus9) věděl, že matka a dcera všeho
toho největší příčina a původ byly, usouzeno bylo, aby stárek
po své smrti na káře skrz katy kpopravišti vezen a tam kolem
lámán a s ním vyzdvižen byl a paní mlynářka z jedné a p.
doktorka, její dcera, zdruhé strany káry aby až kmlstu to tělo
vyprovázely, což však 4000 zl., jakž vůbec mluveno bylo, tak
spravily, že se to nestalo. [302] Toliko sám stárekna též káře,
však upřítomnostipřevelikého množství lidu, že jedva na třech
jiných popravách tolik lidu kdy bylo, vyvezen a za Novou branoulo)
u šibenice kolem lámán, do něho vpleten a s ním vyzdvižen
byl. Kolik těch lidí“) bylo, tolik snad nad ním bylo lítosti a na
mlynářku i dceru hořekování a hned každý stárka nevinného
býti pravil, zvlášť když ještě za 4 neděle po popravě z těla

1) R: switiezyw . . . Cžupky. — 1) R: podtud . . . na horu. — 3) Na
okraji str. [299] řipsáno později v R: „Smrt toho stárka byla asi
dva dni před sv. etrem-Pavlem roku 1786.“ — *) R: se swym . . . hot
towe. — 5) R: pržedse . . . Mlegnie. — 6) R: gdaucy. — 7) R: hágic . . .
bylo tie . . . Comissi wzlasst. — 3) R: dobegwal. — 9) R: Ma'istrá
tus . . . Popraszsti . „. wizdwjzen . . . zprawily. — 10)T. ]. Prašná rána.
Popraviště bylo na Zižkově u Olšan (Sibenični vrch). — 11)R: Mnoz
stwi .. . lydu . . . wzlásst.
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jeho čerstvá krev kapala, a po svém zamordování za týden 1)byl
odpraven, an již velmi smrděl. Nesměla mlynářka ani dcera
hrubě po ulicích choditi, kterak na ně veřejně se křičelo i ka
mením házelo a jinak ze všech stran neveselo bylo. Až pak
zase všecka ta rychlá radost obrátila se v žalost a žádost cti
s falešností zase shůry dolů ne tak po stupních scházely, jako
dolů hlavou letěly. Slyšiž. jak:

Předně, peníze a zboží skrze pilnost stárka nashromážděné
hned o tě a po té popravě skoro byly na dary vydané a tak
mu přece k jeho aspoň funusu sloužily a málo z nich matka
sdcerou užily—a co ještě ostalof) to se těm, jenž doctoratus
dávají, dostalo.

Za druhé, za týden po popravě mládek, jenž prvním byl
svědkem, první také zahynul, neb dostav se pod mlýnská 3)
kola tam se utopil. Děvka pak za “třičtvrti léta, sloužíct) na
Spálené ulici v domě „u římského císaře“,5) tam krk břitvou
sobě podřezala a tak zhynula.

[303] Za třetí, pan administrátor, vysoce učený a slavný
muž, za 4 neděle po popravě vnoci zbydlištěB) svého oknem
s hořejšího ponebl dolů skočil a nohu sobě zlámal. Fantasie
nějaká mu přišla, že se naň zloději dobyli a jej zabit chtějí,
což však nebylo, až když po hlasu poznán a domů od mno
hých lidí doveden byl, teprv v té rumleji a zlodějů po faře
hledání na čisto okraden — a tut stalo se, že zloděje zloději
hledalif) t. j. ti, jenž zloděje hledali, sami kradli.

Za čtvrté, prve než rok minul, doktor Mertel maje dům
„u černé čubky“ sobě připsaný, takový bez vědomí své man
želky i tchýně“) mlynářky za 9tisíc prodal, ktomu ještě ostatky
své tchýně a sice čtyři tisíce zlatých z truhly jí vzal; při tom
svou paní i tchýni přemluvil, kterak ve Falknověg) jeden slavný
a bohatý proces právní agiruje, za jehožto přlčinou tam jeti
musí a za mnohodenl zdržován bude, aniž ví, jak brzo se vrátí,
protož aby paní vezmouc 10) své nejlepší šaty, šperky a jiné od
zlata, stříbra, porcelánu etc. svrchky, klenotyapovlaky, tolikéž
s ním jela, což ona ráda učinila a s ním na cestu se vydala,
čemuž i matka povděčna byla, nebojiž i taky hlasyostárkovi
drobet popřestávaly, a své koně, kočár i vozku na cestu jim
dala. [304] Hned na prvním noclehuvnoci, prve než byl den,
doktor nechaje svou paní spáti, vozkovi zapřáhnouti poručil

') R: Tegden . . . newesselo...z hůry. — 2) R: naschromaž
diene . . . pržedse . . . íunussu . . . znjch . . . wostalo . . . doktoratus. —
3 R: 2.he . . . Tegden .. . Mlegnske. — 4) R: 3/, leta, slaužice. — E>)je
to čis. p. 78. (dříve 367.), nym majetek Spolku pro vystavění akademi
ckého domu. R. 1786 koupil dům ten Mat. Doležal, r. 1805 uvádí se jako
neobydlený. — 6) R: za 111.. . . bidlysstiete . . . antasiae negaka . . . hlassu.
— 7) Další dodatečně připsáno. — s) R: za lV. Cžupky. . Thý
nie. — 9) R: thýnie.. .Thýnj . . . Falkenově. — 10) R: wezma . . . Por
cellanu . . . Hlassy.
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a se vším tím zbožím a penězi do země saskél) ujel, odkudž
dosavad ještě se nevrátil. Paní doktorka, když ráno vstala,
neměla se ani do čeho obléci, protož tu vhospodě seděti mu
sila, až jl matka z Prahy šaty a fůru poslala, — a tak bylo
a je dosavad po procesu i po radosti.

Za páté, tatáž paní doktorka, jsouc 2) již 7 let bez manžela
abez radosti, letos dne 11. máje do dvorce a vinice své matky
za Koňskou bránu 3) — slove „na stromkách“ — na procházku
vyjdouc a tam ve vinici sama chodíc, na stromu štvestkovém *)
se oběsila a pošla.5) Zůstává ještě matka živa a mladý pan
Ligner, který však na vandru v čas toho běhu jsoucí v tom
všem nevinný jest.“)

[305] Dne 15. máje byl hod slavný Seslání Ducha svatého a sice
letos v ten právě den, v kterýž se bylo skutečně to seslánl po umu—
čení a vzkříšení a na nebe vstoupení Pána našeho stalo. V pondělí sva
todušní, svátek sv. jana Nepomuckého, v ty dní Praha převeliké množství
poutníků, zvlášť cizozemců, viděla, ač pak samé vlhké7) studené a po
šmourné časy a zlé cesty trvaly.

Obilí se platilo: Pšenice 3 zl. 45 kr., žito 2 zl. 54 kr., ječmem 2 zl.
í taky 1 zl. 54 kr., oves l zl. 45 kr.

Dne 26. máje, na den Božího těla, byl [jjsem vjisté dů
ležitosti na Horách Kutnýchf) kdež z obz[v]láštni lásky tam
ního jednoho vznešeného měštěnína, urozeného p. [losefa]9)
Hořického, spolu zlatníka, a veleb. pana pát[era] Františka
Švendy králohradeckého, byl [jjsem naskrz proveden vchrámu
sv. panny Barbory a sice vnitř i zevnitř po obojích pavláčkách a
kranclích okolo střechy, kdežto i nápis na onom nejkrásnějším
a nejvyšším pilíři, jenž jest proti východu, [jlsem četl ipřepsal.

NB. Toho pilíře svršek někdy upadl a protož roku 1734, když tu
P. Fabianus Veselý,10) rozený Moravan, jehožto kázání [306] nedělní a
sváteční in folio a postní in quarto čteme,") když tu, pravím, rektorem
byl, zase jej opraviti a ještě o jednu korunu přistavěti dav,12) na něm
nejvýš v té straně ke střeše tento nápis vysekati dal takto: 13) „Ao.“)

1) R: Sasske . . . odkudcž . . . Processu. — 2) R: za V. ta Taž P.
Doctorka, gsauce. — 5)Bývala, kde nyní stojí Zemské museum. „Stromky“
jsou usedlosti u Strašnic, naproti olšanským hřbitovům.— 4) R: stest.
kowym. — 5) Ani v Olšanech, ani v Michli není o úmrtí tom matričního
zápisu. (Sdělili vld. p. Ferdinand Koula a Ludvík Toman.) - 6) Zbytek
str. [304.] nep0psán. — 7) R: S: Dussnj . . . mnozstwi . . . wzlásst . . .
chhke. —3) R: kuttnách. — 9)V R místo pro křestní jméno vynecháno.
R: Horžickyho. —-10)Narodil se v Hradišti na Moravě r. 1684, vstoupiv
do řádu jesuitského působil dlouho jako vynikající kazatel v Praze v Týně
a u sv. Klementa, pak byl rektorem v Kutné Hoře, za něhož provedena
oprava chrámu sv. Barbory, a zemřel na Sv. Hoře u Příbramě r. 1729.
R: Neywízssim . . . Wesselý . . . Rectorem. — 11)Kázání jeho vydána byla
v Praze a to r. 1723 Kázání na každý pátek v posté, r. 1724 a 1730.
Kázání na svátky, r. 1725 a 1738 Kázání na neděle. -- 12)R: dadauc . ..
neywess. — 13)Opis Vavákův, otištěný tu beze změny, není zcela správný.
Přesné znění víz u Braníše, „Chrám svaté Barbory“, str. 103. _—1') T. j.
Anno:Roku.
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1734 hat Herr R. Pater Fabianus Wesseli diesen samt íimstehenden
Pfeíleren die Obertheil nett aufgerticht, durch Johan Peter Baumgartnerf)
kóniglichen Steinmetzer meister in Prag“.

To se mrzím, že německý jest ten nápis v zemi čechský
a na tak slavném stavení, které hned není k spatření.
Když to čistí cizozemec bude, mnohý hloupý Němec,
usoudí, že to stavení německé ruce stavěly,
an zatím tehdáž Němcové byli Čechů otrokové;
když se stavěl ten slavný chrám, tehdáž Čech Němci neřek': pán.
I ten oprávce Čech pravý byl, rodilý z města Prahy,
a pater rektor Fabián byl jest 1) rozený Moravan,
anoť své kázání všecky kázal, vydal v řeči čechský, —
cožť pak se minul s češtinou, že to dal napsat němčinou?
Vědělť bych já, co s tím mínil: aby se s tím někde líbil, —
ale že již v zemi hnije, necht to klubko, kdo chce, vije.

Česky takto se může rozuměti: „Roku 1734 dalť jest veleb. p. pater
rektor Fabián Veselý tento spolu s ostatními3) sloupy jich svršek v nově
vystavěti skrz Jana Petra Baumgartnera, králov[ského] kamenického
mistra (neb rypáka) pražského.“

[307] Byl [j]sem též od nich uveden na děkanství, kdež
tamní jemnostpán4) arciděkan Ferdinand Housa ochotně rád
mne spatřil. Odtud šli jsme do Vla[š]ského dvora, kde někdy
mince bývala, kdež zůstávajlcl pan perkmistr5) i tamnl králov
skou kapli i radní světnici mně k vůli otevřlti poručil i sám
s námi chodil.

Nad hlavními dveřmi kaple, nimiž se z pavlače do ní chodí, jest
obraz starožitný velmi krásný, na němž malování jsou sv. Ladislav,
král uherský, a sv. Václav, král český,“) a pod nim nápis v latině, jenž
na česko takto zní: „Ke ctí sv. Ladislava, krále uherského, a sv. Václava,
krále českého, za Vladislava krále panujícího posvěcena jest tato kaple
léta P MCCCCXCVII7)dne XX. juli od Gabriele, biskupa poznaňského.“ 3)
Z toho znáti, že tu Vladislav král isám přítomen byl, neb často v Hoře
býval, a poněvadž Polák rozený byl, protož při sobě vždy polské bi—
skupy a panoše míval, když ovšem taky tehdáž v Čechách žádného
arcibiskupa ani biskupa nebylo od roku 1421 až do roku 1561, celých
140 let, a protož i taky,

kdo chtěl z Čechů knězem býti,
ten musil do Říma jíti.

odkudž i přísloví povstalo a ještě se časem proslýchá9): Do Říma
pro pleš.10)

1) U Braniše: Paumgartner. — 1) V [? někdy zkratka: gt (s háčkem
nad g). -— 3) R: Cžechský . . . Wessely . . . Ostatnjma . . . Prazskeho. —
4) R: Gew. Pan . . . Hausa . . . mnie. — 5) Dle schematismu: Ian Kristián
Fischer, král. hormistr a hornický soudce (Bergmeister und Ber richter).
_? R: Cžechský...Cžechskeho...Letha.—-7) R: Omylem:MCC CXCV.— ) ? V originále jest: „episcopum Boznensem“ a vůbec jest nápis na
obraze delší. R: Poznánskeho . . . wzdy. —9) R: odkudcž . . . proslegchá.
-- 10)T. 1. pro kněžskou tonsuru (postřižíny), pro svěcení.
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V té kapli jak dveře, tak i všecko jiné tu dosavad [j]soucí svým
stářím rovněž na .ten rok a věk ukazuje. Což [j]sem s obz[v]láštním
potěšením spatřil, na velkém 1) [308] oltáři jest velmi umělou řezbou
učiněna jako klenutá kaplice, v nížto vedle sebe stojí?) též rytinou dě
lané, vtip i ruku subtilnou vyzrazujíci i penzlík malířský v jasnosti barev
izlata dost, až tlustě, ukazující dvě postavy okolo 2 loket zvýší, z nichž
jedna jest sv. Ladislava a druhá sv. Václavaf') Nevím, proč tu sv. La
dislav i v jménu i na oltáři předním jest, snad proto jako host, aneb
že tu mnoho stavů uherských při králi Vladislavovi dvorem bylo a sta
vové čeští jim k libosti to učinili, item 4) že snad iv Uhřích někde sami
Uhři aneb i naši nějaké založení ke cti sv. Václava učinili.

Má ta kapla ještě jiné dva malé oltáře, kunstovné klenuti na
dvou 5) tenkých sloupích svedené a má také kruchtu a také oratorium
pro krále. Tut' já si tě všecko prohlédna rozjímal [j]sem sobě i hlasitě
před p perkmistrem mluvil, jak [j]sou tu někdy naši milí předkové,
p.p.čeští stavové se . svými králi v lásce
amilosti bývali, zde česky se modlívali
a zpívali, z pokladu toho horokutenské
ho a z krále tu pří- tomnéhose radovali
& Pánu Bohu čest a chválu vzdávali.

NB. Máš vě- dét,čtenáři,žečasto
královétu na Vla[š]- ském dvoře zůstá
vali a při nich p.p. stavůjak domácích,
tak přespolních až " někdy na sta, i le
gáti cizozemští, pro spatření tu všeli
[ký]ch věci bývalo a Hora Kutná tím
převelice bohatla. Onde i onde po tom
Vla[š]ském dvoře rozličné erby sta—
rých rodů českých se [309] spatřují.
Nyní na témž Vla[š]- ském dvoře má mě
sto Hora Kutná také svou radní světnici
a všecky potřebné . . kanceláře; jest tu
též ouřad solni i Ferdina'řálgšťšfgkžmděk“ ouřad horní všeho
toho, což se tu je- ště dosavad pávuje ;
nebo že v roku 1770 dne 10. srpna slavný rathous kutnohorský i se svými
archivy shořeIU) a nyní na tom místě plac dlážděný i o jarmarce trh
dobytčí jest, to jest vůbec povědomo.

Co [j]sem více napad' v Hoře,
to též můj pluh nezaořef)
ale pro vás, moje děti,
vplšu do těchto pamětí.

U pana joseia Hořického, zlatníka, nachází se kniha psaná
in folio, kterouž byl psal za svého živa a všeliké pěkné paměti

*) R: Welkym. — 2) R: stogegi . . . 2ha. — 3) Tyto právě sochy
nejsou staré, nýbrž až asi z počátku 18. století pocházející. (Pam.
Archeol. XXI'., str. 147.) — 4) R: 1. t. . . . negake. — ls)R: dwauh . . . Perg
mistrem. — G) R: schoržel. — 7) R: nezaworže.
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do ní vnesl urozený pán Mikuláš Dačický z Heslova, měštěnln
horokutenský, od r. 1570 až do r. 1626.') Zlatá věc, paměti
spisovati! Tu též napadl a Vypůjčil jsema) se Historii kláštera
sedleckěho, kterouž byl sepsal kněz Evstachius Kapihorský,
mnich téhož klášteraf) od roku 1143 až do r. 1628, in folio.
z kteréžto o jarmarce kutnohorskémf) jenž se v pátek po
Božím těle drží a kterýž i já letos [j]sem viděl, toto sem při
sadití za slušno uznávám:

Bývala 6) na Horách Kutných za starodávna slavná a hlučná procesí
na den Božího těla a skrz celý oktáv, na kterážto procesí lidé na mnoho
mil chodívali (a) „a pobožnost svou vedle obyčeje křesťanského skroušeným
a úpěnlivým srdcem vykonávali. [310] To vídouce Horníci a, že by zna
menitý užitek při té processí míti mohli, uznajíce, žádali krále (Vladi
slava),6) aby jim třetí jarmark, kterýž by se po vykonané processí
(v pátek po Božím těle) držel, uděliti a užitku, kterýž by z něho vy
cházel, příti ráčil. Král k žádosti jejich se naklonil a takový jarmark
k užitku jejich propustil (roku 1479). Ale ubozí Horníci vyhledávajíce
více tělesného a v okamžení pomijejícího dobrýho, v malých letech (b)
tu slavnou processí v hlučnej jarmark obrátili, jejž až do léta 1622 bez
processí vykonávali. Ale dá Pán Bůh na potomní časy (zase) po processí
vykonávati budou“. Až potud kronika.7)

V té knize rukou psané od p Mikuláše Dačického napadl [j]sem
pamět takovou, že onen slavný řezbář [311] Jakub, měštěnín pražský a
kutenský, jenž okolo roku 1506mnoho práce jak v kostelích, tak rathouze
kutnohorském podělal, o čemž i Kořínek v Pamětích kutnohorskýchs)

(a) Odtud slovo od slova z té Historie [str. 56.
(b) Horníci k vůli Pražanům katolické náboženství zavrhli a s nimi

husitské drželi a protož na den BOŽlhOtěla místo procesí jarmark drží
vali, což se až do rok-: 1780 protáhlo, kteréhožto roku císař iosef ll.
všecky jarmarky nn neděle a svátky držené zapověděl a zrušil,9) a tak
od toho roku zase se ten jarmark v pátek po Božím těle drží. Letos
byv 10)já na tom procesí [viděl jsem, že] ještě 14 praporců cechovních,
z nichž někteří muziku měli, neseno bylo a při každém 6 tovaryšů
v bílých kápich po starodávnu šlo; havíři pak, jichž bylo asi 150, v čer—
nému) oděvu v perkytlích a kašketích se svým krásným praporcem
nejzáze až po řeznících šli, což znamená, že tu havíři nejvetší přednost
a všecku podstatu maji. Evstachius uhodl, že se ten jarmark zase po
procesí v konávati bude.

1) ento rukopis, jejž Vavák viděl u Hoříckeho, dostal se pak do
majetku Svendovi, po němž jej dostal josef Liboslav Ziegler a ten r. 1827
daroval jej knihovně Ceského musea. jeho použil Ant. Rezek jakožto
hlavní předlohy ke svému vydáni „Paměti Mikuláše Dačického z Heslova“.
(Viz tamtéž v předmluvě str. 59.) — 2) R: wypuczil sem — 3) „Hystorya
Klásstera Sedleckého . . . Sepsaná a wydaná Prácý K. Symeona Ewsta
chya Kapíhorského, téhož Ržádu Cystercyenskeho, na ten čas Děkana
Panstwj Chlumeckeho. Wytisstěná v Starem Městě Pražském, v Pawla
Sessya, Léta Páně: 1630“ — 4) R: Mnjch . . . Kuttnohorskym. — 5) R:
Býwaly . Kuttnách . slawne a hlucžne Processy . kterežto Pro
cessv . . . mjl. — 3) Slova v závorkách vložil do textu Vavák. A věta
„Král k žádosti“ atd. má zniti: „To uslyšav král, k žádosti“ atd. — 71R:
podtud. — 8) V „handštánu 13.“ na str. 204 (R: Prahsky a Kuttenský. ..
Kutnohorskym.) — 9) Byly zapovídány již od r. 1770. — N) R: bywsse . .
Processi, gesstie. — 11) R: Cžernym.
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píše, tentýž že měl dceru Reginu a ta se za manželku Danielovi Ada
movi z Veleslavína, tomu slavnému Čechoslavovi a impressorovi, dostalaJ)

O Kořínkovi. jan Kořínek, narozen v Čáslavi r. 1626 12. Februari,
do Tovaryšstvaa) ležíšova vstoupil r. 1641 5. Octobris. Malé školy učil
5 let, filosofii 5 let, kazatelem byl 7 let, v seminarium rektorem 5 let,
v Litoměřicích rektorem byl 3 léta, tam ho Angelum pacis — Andělaa)
pokoje nazývali. Umřel v Praze u sv. Klimenta 1680 12. Augusti. Psal
knihu Paměti kutnohorské, která jest tlačena roku 16754)

0 nynějším p.p. biskupovi hradeckémz5) Maria Thadaeus hrabě
z Trautma[n]sdorfu z linie štýrské, kanovník olomoucký a děkan v Ho
lešově, za biskupa hradeckého jmenován od Františka 11. roku 1794
30. srpna, od Pia Vl. prohlášen a potvrzen 1795 ]. Juni, v Olomouci od
arcibiskupa Colloredo posvěcen roku 1795 8. září, do Králové Hradce
přijel 2. října, první mši tam sloužil 4. téhož. R. 1796 měs[íce] dubna
v Kutné Hoře byl a tam chrám sv. panny Barbory vnitř i zevnitř i po
těch klauzách 6) a kranclich nejvyšších prošel a prohlídl. Vůdcem jeho
byl v[elebný] pater Švenda králohradecký, kterýž i mne 7) vodil.

[312] V klášteře sedleckém. Kostnice i s kaplou Všech svatých,
jenž nad kostnicí stojí, nyní ale pustá jest, to oboje jest obnoveno
roku 1661 za času opata Hilgera v klášteře sedleckém;3) sám [j]sem četl
nápis v latině v též kapli dne 26. máje 1796, vten den Božího těla.

Pamět 2 Historie kláštera sedleckého: její autor, Simeon Evsta
chius Kapihorský, první mši svou sloužil na Horách Kutných 9) v kostele
sv. jakuba obyčejem římským, vedle kteréhožto od mnoha let sloužena
nebyla, za prvního po obnově katolického arciděkana, klněze] Matouše
Aplpliana, roku 1624 o masopustě.10)

L. 1625 ten den před slavností P. Marie nanebevzetí čeládka
klášterská orajícilj) na poli blíž Malína tam zlato rostlé vynašla.12)

L. 1626 Simeon Kapihorský z kláštera sedleckěho byl dán za dě
kana do města K0uřima a toho i následujícího roku všichni obojího
pohlavi, muži, ženy, mládež 1 čeládka odřekli se sekty husitské a při
jali viru katolickou tam v Kouřimě.13)

1) Zde jest omyl. Regina, dcera jakubova, byla matka Daniele
Adama z Veleslavína, nikoliv manželka. Veleslavín oženil se r. 1576
s Annou, dcerou liřika Melantricha z Aventínu, jehož stal se pak spo
lečníkem i později vůbec tiskárnu jeho převzal a proslavil. V Rezkově
vydáni jsem však tohoto místa, Vavákem uvedeného, nenalezl —
2)R: Thowarizstwa. .filozofij. ..Rect— 3) R: LithomieržicychRecto
rem. ..letha .Angela. — 4) „Staré Paměti Kuttno-Horské. Pod Figurau
Dwacýti drahých Rudnjch Kamenů (gimž Hornjcyr Handsstány řjkagj)
wyobrazené a wypodobněné: Prácy jana Kořinka.. .Wytlsstěné w Starém
Městě Pražském, v Giřjho Cžernocha. Léta Páně 1675.“ — 5) Všecka
data o něm tu uvedená má iŠvendův „Čtvrtý hliněný obraz“ souhlasně.
(R: njniegssim. ..Hradeckym.. Thadeus. .Stirske. .Hollessowíe.
Kollcredo) 0)Klauza (z lat. clausa) zde :těsný průchod, soutěska.—
7,kR. mnie. —)3)j F. Devoty: „P0psánj. .býwalé řehole Cystercyen.na swatém mjstě weleslawného vdolj Sedleckého. .V Praze,
1824.“ (Na str. 232. a dále.) — 9) R: Author. .K.utnách .Katholi
ckeho. .Massopustie. — 10)Hist. Sedl, str. 111. — 11) R: woragicy. —
") Hist. Se,dl. str. 111. — 3) Hist. Sedi., str. 1.13
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L. 1627 1. února nad městem Kouřimem tři slunce viděna byla?) —
12. února Karel kníže z Liechtenšteina, vítěz bělohorský a mnohých
panství, zvlášť smiříckých, zásadník, umřel v Praze, odtud do Černého
Kostelce přenesen a dne 12 dubna skrz Kouřim do Rakous vezen byl. —
30. dubna veliké množství 2) sněhu okolo Kouřima napadlo. — 2. září
téhož roku 1627 chasa sedlská od Janovic v noci na zámek Svojšice
přitekla, tam pannu Dorotu šlechtičnu Mrackou z Mrače vyplundrovala
a mimo zboží atd. i koně ze dvora vzala. — [313] 15. prosince téhož
1627. roku císař Ferdinand ll. byl v Poděbradech. — 25. prosince na
hod Boží vánoční veliké hromobítí a blýskání bylo v české zemi.

L. 1628 dne 8. ledna bylo opět veliké hřímáni a po něm duha
jasná spatřena. — Toho roku3) dne 30. dubna město Brod Ceský všecken
vyhořel, kdež Martín Papoušek, ouřadní servus, matku svou nemocnou,
aby neshořela, vynášeje, od plamena zachvácen i s ní uhořel. — Toho
roku byly v Čechách vlhké časy a mokra, že obilí na polích na větším
díle všecka 4) lehla a shníla a malý užitek přinesla (totiž r. 1628).5)

L. 1620., když po bitvě bělohorské Uhři domů utíkali, v městečku
Malíně u souseda H0moláka vylíhlo se kohoutě,'kuřátko, a hned hlasem
kokrhati počalo, čímž snad neštěstí t0mu hospodáři předpovídalo, neb
on sám brzy byl zastřelen, manželka jeho hořem umřela, dům shořel,5)
a dítě u ohně ležící divnou Boží ochranou neshořelo. — Téhož roku po
té bitvě císařští vojáci město Poděbrady vypálilí.7)

R. 1621 dne 28. února hlavní kostel pražskýB) od poškvrněnosti
kalvínské očištěn a oltář velký posvěcen od arcibiskupa jana Lohelia,
jenž byl taky opat strahovský a tam také odpočívá, jehožto hrob blíž
velkého oltáře na straně evan[gelní] já taky spatřil [i]sem roku 1792.

[314] L. 1614 v české zemi mor divný slepičí byl, nebo 5, 6, 7 a
více k sobě se sešly, hlavy mezi sebe vstrčily a tak všecky padly a
umřely. — Toho roku držán byl sněm zemský v městě B-dějovících
Českých za času císaře Matyáše; 9) též dřív roku 1529za Ferdin[anda] ]. 10)

L. 1615“) Zdeněk z Lobkovic založil v městě Roudnici klášter
bratrům kapucínům na tom místě, kde synagoga židovská stála. 12)Že
syna dědice ", dosáhl, to modlitbám kapucínů připisoval a za tu odměnu
klášter ten tak opatřil, že bratří ani nežebrají. — Toho roku 19. února
bylo v Čechách veliké zemětřesení mezi 9. a 10. hod[inou] v noci. —
Toho roku mlynář jeden při městě Kouřimě chtěje svůj kunst ukázati,
u rybníka velikého pod Kouřimem do trouby hlavou napřed vlezl s tím
doložením, že se tam obrátí a zase hlavou napřed ven vyleze, ale že
„kdo miluje nebezpečenství, zahyne v něm,“ „) takž i on nahmoždiv se

1) R: widiene byly . . . Knize z Lichtensstegna . . . wzlásst. — 2) R
mnozstwi . .. Chassa . . . mýmo . . . Prasynce. -- R: t. R . nescho
ržela. — 4) H: wssecky lehly a schnily...pržinesly. — 5) Citáty až
potud jsou z Hist. Sedl., str. 113. a l14. — 6) lt: hlassem . . . schoržel
neschorželo. — 7) Hist. Sedl., str. 108. — 8) R: Prahský. — 9) Hist. Sedl.,
str. 95. (B: C. Mathiasse.) — 10) Hist. Sedl., str. 67. — ") Hist. Sedl.,
str. 95. — ") Další o Roudnici přidává sám Vavák. — “) It: Sínagoga . . .
diedicže . . . pržipissowal. — 14) V orig. je místo toho: „ale že člověk
samoděc neštěstí svého vyhledávati nemá“. \
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dosti až i udusil aneb vaz zlomil a tam zůstal, až jej potom vodou
vyraziti musili. lá přidám, že snad to byl rybník Hrázský, při kterémžto
za dnů našich dva kusy stalě tento spis napřed v sobě má.')

L. 1616 bylo v Čechách veliké sucho a parné časy, tak že se místy
země sama znímala a hořela; od toho také ouroda obilní velmi malá
byla?) Tak se stalo i r. 1791 a 92.

[315] L. 1591 v městě Kouřimě začal se stavět kostel nejsvětější
Trojice Boží a na kostele hlavním sv. Štěpána krov nový udělán a ci
hlami přikrytý)

L. 1596 sedláci v Rakousích zbouřili se proti vrchnostem svým,
až jich bylo pohromadě 18.000; ale byli všichni od vojska poraženi,
zjímáni a všelijak trestáni. 4)

L. 1601 dne 27. dubna umřel v Olomouci doktor Václav Šturm,
jesuita, kterýž proti pikhartům psal a jehožto 3 knihy já [jjsem četl.5)
Ten v Vltavotýně 6) rodič byl, v Římě od samého sv. Hynka 7) řeholu
jesuitskou přijal. Když jako majstr ponejprv kázati měl, do záchodu se
skryl, hledán a nalezen a potom slavným českým kazatelem byl; ně
mecky neuměl, jakž to sám o sobě v jedné své knize svědčí.

L. 1606 pan Karel Mracký z Dubé koupil zámek a panství Svoj
šice [za] 22.000 kop grošů m1š[enských],3) to učiní 25 666 zl. 40 kr.
rýnských. 9) Nyní za 4 statky sedlskě v Chotouni, od někdy Antoně Du
beneckěho v jedno spojené a držené,10) dávají 27.000 21. a bylo za ně
již dáno taky 22.000 zl. 11) a taky od jistého p. Jiřího Novoveského
26.000 zl.'2)

Nechme již ty staré hlasy
a vizme letošní časy.

[316] Dne 29. a 30. máje bylo deštivo .a při tom velmi studeno;
prosa, která 13)vycházela, tím samým sežloutla a zhynula, že zaorána
býti musila. Takž i já celý korec setého prosa zaoral ") [jjsem a jiné sil
dne 23. ]uni, ten den před sv. janem Křtitelem.

Při konci máje obilní cena již valně dolů šla: Pšenice měla 3 zl.
15, 18 a 20 kr., žito 2 zl. 16 kr., ječmen 1 zl. 36 kr., oves 1 zl. 15 kr.,
hrách 4 zl., sena cent. 36 kr. i taky 30 kr.

Od začátku června začaly se vlhké IE')časy a při tom teplejší dnově

') Viz napřed str. 24. a Pam. II. 1., str. 26. — 2) Hist. Sedl., str. 96.
— 3) Hist. Sedl., str. 89. — ') Hist. Sedl., str. 90. Následující však zápis
k roku 1601 o Šturmovi v Hist. Sedl. není. — 6) Pam. 1. 2., str. 18. a 46. —
6) R: Jezuita . . . Wltawote nie. — 7) T. j. sv. Ignáce L. (R: Hinka . ..
]ezuitskau . . . Maistr.) — 3) ist. Sedl.,str. 92.— 9) T. j. počítána 1 kopa
grošů za 70 zl. R: Regnských. — 10) Viz. Pam. 11. 1., od str. 5. —
") Pam. II. 1., str. 10. — 12) Pam. III. 1., str. 64. Po jiřím Novoveském
koupila grunty ty r. 1800 Emanuela, ovdovělá Zádubská ze Schónthalu
za 32.500 21. a hned r. 1801 prodala je Dominiku Pospíšilovi za 63300 zl.
a téhož roku za tutéž cenu převzal je JUDr. Sebastian Oechy, za něhož
byly opět statky rozděleny, jednotlivě odprodány a majitelé jejich od
té doby častěji se střídali. (Bernau, Plaňany s okolím, str. 83.) R: Du
beneckyho. . . Nowoweskyho. ——13)R: které wycházely . . . sežlautly a

Íz_hynuli/... zaworane . . . musyly. — “) R: zaworal. — 15) R: wlchke1 dále .
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od čehož osení začalo se spravovati a trávy na lukách i obcích dobře
rostly a sena všudy hojně bylo.

V těch dnech stal se hlas, že pan administrátor všech
panství císařských, lan josef Erben, dostane se do Vídně za
dvořskou radu 1) a protož on sám nabídl našeho poděbrad
ského pana vrchního, lana losefa Baierwecka, aby o ten ouřad
administrátorský žádal, což se i stalo. K tomu clli vysvědčení
jeho zásluh na našem panství skrze 22 léta pan sirotčí in
originali sepsal a já zas takové na žádost p. vrchního na ] zl.
papíru štemplovaném9) na 2 arších v jeho pokoji [j]sem pře
psal dne 14. luni. Potom dne 16. téhož byli povoláni všichni
rychtářové z panství, před nimižto já všecko [j]sem přečetl.
Pan sirotčí “adva radní z města Poděbrad byvše při tom tá
zali se rychtářů, jest-li to všecko pravda, což oni vše stvrdili
a na to se jich asi 20 podepsalo.

[317] Okolo sv. jana Křtitele zas byla pšenice za 3 zl. 30, žito
za 2 zl. 30, ječmen 1 zl. 36 kr., oves l zl. 6 kr. Mezitím vlhké časy
stále trvaly, že již obilí na polích lehalo, dob're odkvésti nemohlo a od
země hnití začínalo. Sklízení hojného a pěkného sena nemohlo se dobře
vykonávati, neb ani jeden den bez deště neprošel. Přes „celý měsíc
červen 4 dní teplé a běz deště byly.

Jak měsíc červen dokonal, tak zas červenec nastal a samé vlhké,
zamračené, pošmourné i studené dni dával. Dne 10. Juli pšenice ješté
kvetly a žita zelená byla,3) an loňského roku již od dne sv. Prokopa hlavní
žně jsme měli, a toho dne ačkoliv slunce svítilo, ale vítr velmi studený
províval. Obilí se platilo: Pšenice 3 21. 30 kr., žito 2 21. 30 i taky 2 zl.
36 kr., ječmen 1 zl. 36 kr.. oves 1 21. 6 kr.

14., 15. a 16 července byli jasní, teplít) a létu svědčící dnové, že
takového druhu ještě letos žádný den nebyl. .

[318] Posloupnost opatů kláštera sedíeckého, vytažená z kroniky
téhož kláštera od Simeona Evstachia Kapihorského, téhož kláštera řádu
cistercíenského mnicha, sepsané a roku 16305) vytištěné.

Než se dáme do žní, pokud jest za možný,
přečtém památku, která sedleckého kláštera
představí nám opaty, z nichž někteří [j]sou svatífi)

Léta Páně 1143, za kralování Vladislava I., krále českéhof) a Otty,
biskupa pražského, založen jest klášter Sedlec od nějakého pána českého
jménem Miroslava, jenž tu v lese na sedle spal a vidění viděl (a ne
Daniel, biskup pražský, jakž Hájek píše), a od toho sedla nejprv Sedlo,
potom Sedlec, naposledy Sedlice klášter ten se jmenoval, jehožto první
opat z kláštera Waldsassena) s několika bratřími do něho uveden a

1) R: Raddu . .. Bajerwecka . . . Žíadal. — 2) R: sstemplowanym.
— 3) R: Zelene byly...Lonskeho. — 4) R: byly Gasne teple. —
5) R: 1629. — “) V dalším srovnávám jen výpisky Vavákovy se zněním
tištěné kronikv, uvedených však údajů zde neopraVuii. (R: Opattu...
Zamožný .. . Opatty.) — 7) Letha . . . Cžechskeho . . . Prahskeho . . . Ne.
gakeho . . . Cžechskeho . . . Lesse. . . Prahský. — 3) V Bavorsku, poblíž
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jmenoval se (1143) 1. Hořislav; umřel 1169, řídil 26 let. 2. (1169) Pauzanias,
ten od královny Jitky svržen a 3. Expolt dosazen; nato na biskupství
pražské vzatl) a Pauzaniáš zase opatem zůstal. 4.(1173) Lokskalkus.
5.(1176) Dyryslav. 6.(1177) Bouslav. 7. (1178) Valerián. [319] 8.(1178) Leo
nard neb Linhart. 9. (1209) Albert. 10. (1222) Volfgang, česky Volgo i taky
Volek.11.(1265)Krist1an neb Kříšťan. 12.(I287)Bartoloměj I. 13.jindřich ].
14.(l288)]indřich il.; ten byl 1. 12902) Václavovi, synu Přemysla Ota
kara, krále českého, kmotrem. 15.(1311) Mikuláš ]. 16.(1320)lindřich III.
17.(1324) Fridrich, Frýda. 18 (1331) Ulrich neb Oldřich neb Orchirius.
19.(1337)Ortvinus, Ortvín. 20.(l338) Mikuláš 11.21. (1350)jan ]. 22. (1362)
Václav. 23. (1369)Jan 11.24. (1375) Theodorik. 25. (1384) Vit. 26.(1401)]an lll.
27.(1406) Petr. 28.(1413)]akub !. Za něho zkáza kláštera skrze Žižku
roku 1421 na den sv. Marka, ač kronika praví, že Pražané v týž den od
Hory k Chrudimi táhnouce klášter zapálili.3) \

[320| Po zkáze kláštera a zmordování všech kněží statky jeho byly
od světských pánů rozebrané, sám klášter v pustinách mnoho let ležel
jakož i ten slavný kostel, kterýž ještě dnes vidíme; pak dosazen zas
1. opat (29.) roku 1436, Pavel. 30. (1459) Theodorik ll., rodič horokuten—
ský. 31. (1465)]odokus neb Jošt. 32. (1481)Ekkard. 33. (1484)Řehoř. 34. (1496)
Klement. 35.(1521)jiři. 36.(1548)Antoň. 37.(1553)jakub ll. 38.(l564) Adam.
39 (156510ndřej, Vidmon. 40. (1568) Ondřej lI. 41.(1582) Bartoloměj ll.:
přijmim4) Makeš. 42. (1587) jiřík ll., příjmím Taxerus. 43. (1595) jan lV.,
přij[mím] Macer. 44. (1596) František neb Franěk, Pecelius. 45. (1598) Va
lentin z Šenbeku, stavu rytířského, Pl ušák, ten nejprv dobře, potom zle
opatoval. 46. (1609)]an V., přijmím Hartman. 47.(1610) Matouš Sartorius.
[321] 48.(1612)Jan VI., Radotínský, ze vsi Radotina rodič, umřel téhož
roku. 49. (1612) Michal Cuculus, rodem Srb. 50. (1613) Bartoloměj lll., Pika,
Jindřichohradecký. Za něho r. 1618 měsíce ledna klášter sedlecký od
vojáků nekatolických, které direktorové čeští proti králi Ferdinandovi
drželi, vybrán a všecken vyplundrován izpuštěn byl. 51. (1625)Michal ll.,
Trbuštic příjmím, za opata 28. září volen, ale on to na sebe přijíti ne
chtěl. 52.(1626) lan Vli., Greifenfels, rodič plzeňskýf') Až potud vypsána
jest posloupnost z Kroniky kláštera sedleckého.

Nyni následuje z rukopisu téhož kláštera, který“) mně poslal dů
stojný otec, pan Ferdinand Housa, posledni téhož kláštera probošt a
nyní arciděkan horokutenský: 53.(1631)Kryštof 7) Methudius. 54.Jiří lil.,
Salseldt. 55. jakub Ill., Vrchota příjmim. 56.(1640) Mikuláš lil., SpergerP)
57._lakub lV., Martini de Prabek. 58.(1653)_liři IV., jinak Oldřich ]unkero)
z Oberkunreitu. [322159. Hilgerus Burghof. 60. Vojtěch Gams. 61.(1685)
Jindřich lV. Snopek. 62.(1709) Bonifacius Blahna. 63.(l719) Otto Zahráde
cký, rodič broumovskýJO; 64. (l731)janVIll. Reichknecht,") za toho správy

našeho Chebska, k němuž a s nim k Cechám druhdy i sám klášter cister
ciácký (od r. 1803 zrušený) náležel. (R: Waldtsachsen.)

1) R: Prahske . . . Dyrislaw. — 2) R: Bartholomieg. .. 1270. ..
Ottaga. — 3) Hist. Sedi., str. 42. R: skáza . . . Skáze. — 4) R i dále tu:
pržigmin. — r>)R: Greifenfeltz . .. Plzenský . . . podtud. — 3)Rukopissu . . .
kterau. — 7) R: Krystof . . . Salseldt . . . Wrchotta. — 3; R: Sperber. —
") R: Junxer. — 10) R: Braunowský. — 11) R: Raiknecht.
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roku 1743 18. srpna a skrz celých následujících 8 dní konala se v Sedli
cich šestistoletá jubilací od založení téhož kláštera. Kázání o té slavnosti
tam činěné jakož i celý běh četl [j]sem.1) 65. (1753)Jakub IV. Růžička,
1- 1759 21. srpna. 66. (1759) Franěk Xaverius Freisaf a ten roku 1764
doíraisafoval,

když nejprv naplet' dluhů,
vpad' do děvčiho bludu,
jezdil, hrál a turnýroval,
klášter zticha ruiniroval, 2)
pak odjel pryč s děvici,
vzal berlu i čepici.

Hle, světa rozkoše co neučinily, co mnozí opati těžce způsobili a skrz
mnohá léta pilně pracovali, klášter z rumu, z dluhů [j]sou vyzdvihovali,

tento rozkošníček všecko to promlsal,
co bujný koníček z Čech s děvkou uklusalř)

Přestalo na něm opatství a dle tam užívaného 4) titule probošství u sv.
Martina v Kouřimě zvolen za ředitele kláštera a probošta [>)[323] r. — 1765

1) Bylo to zároveň slavně uložení těl římských mučedníků, sv. Fe
lixe a Vincence, jejichž ostatky byly kostelu sedleckému věnovány. Ká
zání o této jubilejní slavnOsti proslovená uvádí Devoty v „Popsání . ..
bývalé řehole cistercienské“ na str. Bl.—84. tato (opravuji dle toho ně
která data Jungmannova a lirečkova): ]. Od jesuity Leopolda Svojského
(Swoyský), nedělního kazatele u sv. Barbory v Kutné Hoře, chvalořeč:
Sedleckého Cystercu ehole neyswětěgssj“ atd. („Sedlecensis Cistercii
eligio sacerrima“ atd.), vytištěná v Praze 1743. (Jungmann, čís. V, 970.)

2 Od Antonína Jarolíma Dvořáka, faráře u sv. Jindřicha v Praze: „Diwo
tworné wjtězstwj swatěho Bernarda nad hrůzoplnau smrtj“ atd.
V Praze 1743. (Jungm., čis. V, 1004. Avšak u tohoto čísla uvádí se ještě
druhé „Kázání šestistyletě památky sedlecké,“ dle všeho omylem; je to
jeden a týž spis.) 3. Potom kázal Kvido Bleiweis (Quido Bleyweyz),
„řádu sv. Otce Františka, menších bratrův, reformátorův, na ten čas
kazatel nedělní v ZáSmukách“ (Devoty, str. 83.): „Swatý řád Cystercyen
ský po šestém wěku w swatém audolj Sedleckém slawný. Skrze sen
wyobrazený.“ („Cistercium post bis tertium saeculum gloriosum. Per
somnium adumbratumf') V Praze 1743. (Jungmann má o něm chybně
dvě čísla: V, 475 a 1001 a různá léta vydání, Jireček nesprávně nazývá
Bleiweise cisterciákem sedleckým a píše o něm, že „o klášteře svém
1743 vydal zprávu historickou „Cistercium“. Omylem se tu opět latinský
titul chvalořeči pokládá za nové dílo.) 4. Dále jesuita Jan Svoboda, tehdáž
sváteční kazatel u sv. Barbory v Kutné Hoře, konal chvalořeč, „v tisici
exemplářích tisknutých pobožnému přítomnému shromážděni rozdanou“
(Devoty, str. 84.), s nápisem: „Chwálo-Sláwa, čjm starožitněgssj, tjm
nowěgssj“ atd., jež vyšla rovněž v Praze 1743. (Jungm., čís. V, 1003.)
5. Jungmann (čis. V, 1005) uvádí k této slavnosti ještě jeden tisk, z Kutné
Hory r. 1743, s titulem: „Eucharistica Sedlecensis Cistercii. Díkočinná
pobožnost kláštera Sedleckého“ To by snad dobře mohla býti úvodní
reč proslovená od Mikoláše Wonsydlera, tehdy sedleckého podpřevora,
o které však Devoty určitěji se nezmiňuje. (Následujicí v R 4 letopočty
připsány později, r. 1812.) — 2) R: Rugnirowal . . . spusobily. — 3) VIZ
Pam. ll. 1, str. 31. — 4) R: vžjwagicyho Probozsstwi...Wintr. —
5) Následovalo dále: „1765 ]. probošt Ferdinand Housa. Za něho klášter
roku 17.. zrušen, mniši rozpuštění a on učiněn arciděkanem na Horách
Kutnách.“ Potom vše přetrženo a připsáno: „viz níže a [na] druhé straně“.
Pozdější ten dodatek následuje nahoře po pomlčce.
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[. probošt Henderyk Winter, z téhož kláštera profes, 1-1777 v klášteře
žďárském. II. (1777)Beneš Heller, profes žďárský. III.(1781) Ferdinand
Housa, bývalý tu převor. Léta 1783') klášter ten k zrušení přišel a probošt
Ferdinand Housa zvolen jest od města Hory Kutné za tamního arci
děkana, kdež jest ještě tohoto roku, když to píši, l812. živ a já jej znám

Chrámsv.BarboryvKutnéHoře.

A toho 1786.?) roku prodalo se všecko z obou 3) kostelů i z kaple Všech
svatých, jenž jest nad kostnicíf)

1) R omylem: 1786. —C2)Viz pcznámku předcházející. Prodávalose postu—p.ně %R :Ku ttn . Obauch. .Wssech S. S. genž gt. —
4) Ostatek str. [323.] i celá str. [3?4.] nepopsány.

Paměti Vavákovyvm.,1. 3
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[325] Osmnáctého července žita dostávaly žence
zde, též i okolo Prahy, avšak byly sotva zralý.

Když tak až dosavad takměř od Veliké noci formani pro obilí do
vesnic nejeli, protož byli lidé nuceni1)v nedostatku peněz až i ze
vzdáli do Prahy s obilím na trh jeti, jakož pak odkud nikdy nejezdívají,
jako od Kolína, Hory Kutné, Ledče, Vlašimě, od Rožďalovícř) Mladé
Boleslavě, Mělníka, Mšena. Z našeho panství i z Opočnice, Podmok,
Čiňovsi nyní do Prahy jeli, od čehož i v Praze láce povstala; co tam
kdo za obilí sám dával, za to je 3) doštal. Dne 19. července i já sám
žito nejpěknější za 2 zl. 24 kr. tam v Praze [j]sem dal, an jiné tenčí za
2 zl. 12 a 15 a 18 kr. bylo. Pšenice pěkná měla 3 zl. 15 kr.,taky 3 zl. 12
a 6 kr. i taky 3 zl. bez 2 grošů, ječmen měl 1 zl. 30 kr., l zl. 24 a 20 kr.,
oves 1 zl. 6 kr., sena cent[nýř] 45 kr.

Příčina, proč tormani do vesnic nejeli, byla ta, že hned loňského
1795 roku mnoho obilí ze Slez[s]ka a Lužice v lacinější ceně než zde
do Čech se dostalo, nímž hory se založily, nebo z ohledu tak velikého
zde magacínu, aby tu snad drahota a nedostatek v chlebě nebyl, do
volilo se z těch [326] sousedských (ač někdy z našich) zemí obilí sem
vézti, skrze což ve všech tržních horských městech 4)-lacínějibylo nežli zde;
protož formani sem jetí přestali a raděj z dobrého platu magacíny z místa
na místo převáželi. My pak s tím dovolením chtějíce se louži vyhnouti, do
bláta [j]sme upadli; neb co po vojně ještě peněz v zemi zůstává, takové
za to obilí ven se vydaly, a my [jlsme tu na holečkách i s naším obilím
zůstali, neb mimo to, co v městech a vesnicích obilí jest, některé vrchnosti
na svých sýpkách |5)ještě sobilím ani nehnuly. Z toho se vidí, že ne na
darmo za Josefa II. dávali jsme každoročně poznamenání sklizeného a
k potřebě i k prodaji zůstat majícího obilí, dle čehož seznalo se, jak
mnoho přes potřebu domácí mohlo by se ven ze země propustíti, aneb
v malém sklízuňku doma zanechati, aneb v nedostatku odjinud přivéztifi)

Dne 19. juli jeda 7) já z Prahy k Vyšerovicům viděl [j]sem, an
mrak nestrašný a k krupobití nepodobný od Říčan přes Brandýs k Mladé
Boleslavi táhl, z něhož však okolo Hradiště veliké krupobití spadlo, osení
v nlc uvedlo, škody veliké na staveních, stromích i lesích učinilo.

[327] Když tak letos nežli vloni o jednu víc počítáme,
tak taky v ourodě polní všeho více znamenáme
na zrno, též i na slámu, — bud' chvála našemu Pánu!
Ač pak že místem roviny, oužlabíny aneb rokle
mnoho [j]sou neurodíly, neb byly z jara vymoklé,
však vrchnější země místa nahradila 8) to dojísta.

Žita, ječmeny, pšenice jsou i na pohled pěknější,
korčejí9) místo měřice, v mouce mnohem námelnější;
dlouhá je dost žitná sláma, povřísla 10)i došky dává.

1) R: nutcenj . . . Horykuttny. —2) R: Kuttny . . .Rozdialovic. — s) R:
Ge .. . Lonskeho. — 4) R: Miestách. — 5) R: mjmo toho . . . Míestech [sprá
vně . . . Segpkách. — 6) I?: pržiwesti. ——7) R: Gedauce . . . Brandegs . . .
less ch. — 8) R: Nahradily. — 9) „Korčiti : na korec sypati. Obilí korčí,
když mandel dává na korec.“ (Slovník ]ungmannův) — 10,R: Pobržjsla.
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Hrachy, vikve ač ležejl, avšak maji huste lusky,
v velkém zrostu se těšejí, že nepřišly na ně mušky,
řepky, konopě též i len vábějí hospodáře ven.
Proso kdo sil v polou máje, taky ho 1) hojně naklidi,
kdo sil před tím aneb dále, jen trávu (prosa nic) vidi,
kdo zaoral2) a sil jiné, taky se s užitkem mine.

Bože, kterýž každoročně uprostřed rozličných časů
řídíš všecko, vládneš mocně a naděluješ nám klasů,
z kterýchžto nás živíš vždycky, chvalmež tebe srdcem všicknil

Ženci letos od hor metou, snukli se s svatou Marketou,
však když přišli na roviny, třeli prázdné makoviny;
myslili, by je zavedla (a), ale ona je podvedla,
co jindy činí namnoze, nechala to Symforozesl)
[328] Symforoza nezhrdala, druhý den Rufinu vzala
a třetí den Eliáše a dali nám srpy naše.
Horáci se radovali, že ještě dýl nečekali,
ač několik dní chodili, Marketu z čáky vinili.
Sešlo se jich tenkrát dosti, měl jich, kdo jen chtěl, v hojnosti
od Semile, _lllemnice, od Pacova, od Vožice, —
u nás se právě spojili, jedni druhym se divili,
podle kroje, podle řeči nasmáli se mnohé věci:

„Hej, Daňku, je neděliště, půjdeme do kosteliště,
nech doma střevičišťata, v cestě nejsou strhnišfatal“

Daněk tak bos leze z hůrky, pobízí za sebou Důrky,
Důrka volá na Bětuši: „Podej mně moji loktušil“

Václavka hledá svůj bruslek, mní, že mu ho ]anda uSmek':
„Kýž tě šlak hned na mák zdrtil, co sem se v slámě nakutill“

„Taťku, hned jak slezeš z hůry, vytáhni ze studně vůdy,
at se hned mohu umejti a dřív v kostelišti bejtif'

„Pod svou duši, Daniheli, ani sme nic nevěděli,
že tenhle minulej pátek byltě naší Maří svátek (b).
Jak sme tam 11kříže žali, byli bychme ji svázali,
třebas se všecka schvítila, až by se nám vyplatila.“

„Blázne, co pak by ti dala, sama by krahulce vzala;
kdyby cestou něco 4; měla, chlibať by na nás nechtěla.“

„Ach, Káčo, pohled' na hory, jak se tam u nás mrholíl“
„Ba, nu, & zde to sluňátko jak pěkně svítí, chuďátko!

Ach, kdy dočkáme tu chvíli, až půjdem zase k Semili,
aby tak parno nebylo a tak se nemrholllo“

Špičníkz5)
„Ba, nechtež toho hlídání a žněte cvalem za námi, —
čertať ste, ženy, pojedly. že se vám tak řeči zvedly“

(a) Do žeti, neb Marketa zavádívá žence. — (b) R. 1796 bylo

sv. Maří Majgd.gv pát ek1)1'?-—2) Ř: zaworal. ..wzdycky -—3)Svátek 18.července.
— 4) R: nietgcog. mrholly. — 5) Špičník=přední sekáč. (Viz právě
v otištěné částce Vavákova spisku zde na str. 25.)

*
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[329] Hned smutná zase novina, —
přeškoda města Kolína!

Dne 24. července v poledne chlapec jakýsi stříleje na
vrabce, jenž na střeše seděli, takovou zapálil blíž brány Kou
řimské na předměstí; odtud vítr vnesl oheň přes zdi městské 1)
do města a tu on se tak rozmohl, že celá ta strana počna od
Pražské brány na pravo, celé židovské město až k bráně
Kouřimské, od té až k bráně Čáslavské, odtud zase až k bráně
Labské, mezi tím slavný chrám sv. Bartoloměje, jenž jest na
způsob kutnohorského staven a roku 1360 *) založen, též na
předměstí Čáslavském klášter kapucínů. od Lenory hraběnky
Nosticovy, rozené Lobkovskéf) léta 1627 4) založen, též dll toho
předměstí ohněm zkaženo jest. Vyhořelo ve všem 152 domů.
Na samém chrámu farním, jenž byl kamenem přikryt a dvě
věže měl, na nichž vysoko most z jedné na druhou byl a ten
za nejvyšší v Čechách se pokládalý) počítá se přes 100.000 zl.
škody. Roku 1597 6) měsíce Februarijij tolikéž skrze střílení
chlapce město Kolín vyhořelo, ale chrám zůstal. — Dne XXílll.
CžerWenCe, Město KoLln, skrze ohňoVe Nesstěsfí thbeno.

Z některých bližších měst jako z Kouřima, Kory Kutné,')
z Čáslavě, Chrudimě, Nymburka, Poděbrad almužnu v chlebě
a vařsení tam brzce poslali, jenž vděčně a s pláčem přijata
byla. )

[330] Dne 4. a 5. srpna celé ty 2 dni pršelo a poněvadž i dříve
vlhké časy byly, protož pšenice iječmeny pozdě, až íokolo svátku
Nanebevzetí Panny Marie se klidily. Obilí nové, jakožto v jádře zdár—
néjší, mělo větší cenu nežli staré a prodávalo se zde vrchovatá a v Praze
rovná míra: Pšenice 4 zl., stará 3 zl. 30 kr., žito nové 2 zl. 30 kr., taky
36 kr., staré 2 zl. 24 kr., ječmen l zl. 45 kr., oves [ zl. 12 kr.

Dne 11. srpna mračna bouřlivá 9) s velikým- deštěm počna v be
rounském kraji přes Prahuw) až k Nehvizdům, odtud přes Brod a Kostelec
až k Čáslavi došla, z nichžto tu itam rozličné hromové udeřeni a škody
se staly. U Mníšku z pěti sekáčů na poli hrom dva zabil, dva omráčil
a pátý, jenž podál byl, dočista zdravý zůstal.

Okolo svátku Nanebevzetí Panny Marie smutné a strašlivé
hlasy se rozléhaly, že Francouzové již až k hranicím české 11)

1) R: Miestke . . . Prazske...Bartholomiege. — 2) R: 1310. —
3) Lobkowský... skaženo . . . Neywizssi. -- 4) Omyl! Stavba začata až
roku 1666 a jednalo se o zřízení kláštera již od r. 1661. Vedle zmíněné
Eleonory hrab. Nosticové_přispěli i jiní dárcové. — E')Dalo to podnět
k hádance: Který most vCechách jest nejvyšší? („Prager neue Zeitung“,
1796, str. 715.) — 6) R: 1697. — 7) R: blizssjch . . .kutny . . . chhke.—
8) V Kramer. Nov. (str. 274.) jest o požáru tom jen první krátká zpráva
z 29. července, k podrobnější však nedošlo. Tu viz na př. v „Prager
neue Zeitung“, čis. 61. z 8. srpna (a v dalších jsou výkazy darů a sbírek).
—9) If: bauržliwe . . beraunskym...dossly. ——10)V Praze byla toho
dne neobyčejná silná průtrž mračen, jaké prý nebylo pamětníka. (Viz
Pr. n. Ztg., str. 761.) — 1') R: Hlassy.. . Cžechske . . . pržinessau.
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země dorážejí a nedaleko Chebu [j]sou, což však pravda byla,
ale že naše armáda u Plzně již stojí, to pravda nebyla.
Všichni šlechetnl, moudří a zbožní lidé. se rmoutili, ale mnozí
nemoudří a nešlechetní a právě nehodnl vlastenci tajně se ra
dovali a bláznově mluvili, že Francouzové svobodu přinesou
a robotu aneb za ni plat roční že zruší.

[331] Ovšem se zrušením toho bylo by zrušeno mnoho,
statky naše, ženy, dítky, dobytek, všecky nábytky, '—
uchovej Bůh v naší zemi spatřit těch nepřátel dřeníl

Dne 21. srpna u města Schwarzenfeldu v říši, 5 mil od
českých hranic malá bitva se strhla, v nlžto naši s pomocí
Božl zvítězili a Francouzové po ní začali zpátkem ustupovatii)
NB. Všelikých příběhů v těchto dnech stalých mně není možné
vypsati ; nejhlavnější kusy v novinách čísti se mohou.

Tolikěž dne 21. srpna odjel [jjsem z domu a 23. toho
přijel „jsem do města Českých Budějovic pro syna svého 2)
Vojtěcha, jenž tam 31/9 léta německy se učil a u jeho Důstoj
nosti pana kanovníka ]osefa Pingasa druhoval.

Dne 25. toho s tlmž panem kanovníkem vyšli jsme pěšky
do Doudleb, IV, míle od Budějovic, kdež starožitný obraz
Panny Marie v kostele farním sv Vincencia, mučedlníka, a
divné položení té celé vsi iřeky Malše 3) tudy se točící [jjsem
spatřil. Doudleby někdy město bylo a patřilo Slavníkovi, otci
sv. Vojtěcha. (Hájek.)t) Odtud ve 2 hodiny s poledne 5) přišli
jsme do ímova, V, míle vzdáli, a tu [j]sme obědvali i noco
vali. V lmově, dokud krumlovským jesuitům náležel, byl
jistý toho řádu bratr laikf) [lan Gurre],7) rozený Moravan,
roku 1676;“) ten vida 9) okolo Římova tak skoro jako okolo
Jerusalema země, vrchů a potoků položení, z almužen lidí přl
chozích 10) vzdělal tu mnoho kaplí, a sice ve všem 25 zastavení
neb štací, v nichžto celé umučení [332] Páně. počna od loučení
se Pána ježíše s Pannou Marií až do pohřbu jeho, v velikých
rytých obrazích se představuje. ledna štací od druhé tak na
kroky podle jerusalemskě cesty umučení vyměřena jest a rovněž
ty indulgentiaen) jako v lerusalemě putující zde dosáhnouti

1) Kramer. Nov., 1796, z 3. září, str. 317. (R: starcenfeldu . ..
Cžechskych . . . swjtiezyly . . . spatkem. — 2) R: Cžechskych . . . meho . ..
Pingassa. — 3) R: Molcže. — 4) Kronika Hájková. str. 91. v. — 5) R: z Po—
led. — “) R: [ezuitum... Legk. — 7: V !? zůstalo místo pro jméno
prázdné. lan Gurre, rodem z Brna, působil 40 let v kolleji krumlovské
jako lékárník. Zemřel r. 1680 a pochován jest pod římovskou Lorettou.
— 8) Omyl. Stavba kaplí byla dokončena r. 1670. — 9) R: widauc . . .
]eruzaíema. — '0) Gurre vystavěl kaple na svůj náklad, věnovav na to
celé své imění, a rovněž sám vypravil svého přítele kapucína P. Anselma
do Palestiny, aby pečlivě vyměřil vzdálenosti jednotlivých míst z křížové
cesty Páně. Kaple římovské jsou pak dle toho vzdáleny od sebe tolik
kroků mužských, kolik honů stojí od sebe v ]erusalemě. — 11)T. j. od
pustky. R: jeruzalemske . . . lndulienliae . . .Jeruzalemie.
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mohou. Ty všecky štace [j]sem já taky sešel. lest též při ko
stele sv. Ducha Loretta s ambity 1) na způsob hradčanské.

Dne 26. Aug[usti] šli [j]sme odtud do Oujezda, německy
Steínkirchenf) tut jest kostel farní Všech svatých. Tut byvše
viděli [j]sme. an kurfiršt bavorský v pěti kočářích po 6 koních,
ve všem pak v 96 koních přes Budějovice do Prahy a odtud
do Drážďan se stěhuje,3) jeho pak paní kurfirštovna o týden 4)
Spíše tudy jela.5) V Budějovicích obědval a koně přepřahali.
Tím tu byl přístrach z blížícího se nepřítele rozmnožen. Z Ou
'ezda jdouce přešli [ijsme řeku Vltavu “) a přišli jsme do Bor
ova, kdež iest starožitný kostel farní sv. lakuba a farář ci

sterciák z Višnova Broduf)
V Budějovicích natret'il [j]sem psané některé skutky, smrt

a pohřeb Petra Voka z Rožmberka, posledního pána z toho
rodu, které někdo hned po jeho smrti v městě Třeboni, kdež
on zůstával i umřel, sepsaíř) Bylt [j]sem vždy žádostiv něco
více otom pánu zvědět, — nu, tut [j]sem právě dosyta zvěděl,
jen že pamět moje stačiti nemůže, abych 7de vše vypsal, a
tam něco ztoho vypsati neměl [j]sem času, vypůjčititl) pak
se to sepsání nebylo možné, neb to bylo také z Třeboně vy
dlužené.

Co pamět má ještě v sobě,
to napíši v této době.

[333] jméno to Petr Vok nesl od sv. Petra v žaláři okovaného
aneb v okovách, tehdy říkali vokovy, vokovaný, v vokovách — a protož
Petr Vok._10)MB. Nejprv o tom rodu něco z Paprockéholl) oznámím

a potom s Petrem Vokem
zavru své psaní skokem.12)

Paprocký v kronice své počátek rodu toho rožmberského klade
od hrabat Libickych a sice od Slavníka, otce svatého Vojtěcha, jenž

1) R: Ambjtami. . Hradssanske. — 2) T. j. Kamenný Újezd. R:
Ssteínkirch. — 3) Dle „Prager neue Zeitung“ (1796, str. 817.) dne 27. srpna
přijel kurfiřt Karel Theodor se svou manželkou (Alžbětou Augustou) a
s četným průvodem do Prahy a usídlili se v král. hradě. Dne 30. odjeli
do Drážďan. „Za svého krátkého pobytu několikrát právem se obdivo
vali skutečné majestátní vyhlídce z král. hradu, jejž obývali, rovněž ne
pokrytě chválili zamecký chrám, malostranský kostel sv. Mikuláše a jeho
nádheru, jakož i„prohlédli si strahovský kostel klášterní, v němž právě
věhlasný hudebník pan Kuchař [josef, známý hudební skladatel] hrál na
pověstné varhany, umělé to dílo pražské, hodné vidění islyšeni, po prvé
opět po dokončeném jejich zdokonalení.“ (Str. 825.) — 4) R: v 5ti . ..
tegden. — 5) Omyl! To byla Maria Anna, vdova po bavorském kurfiřtovi
Maxmilianu Josefovi, zemřelém r. 1777. jim v hasía větev wittelsbašská
& nástupcem jeho stal se ialcký kurfiřt Karel heodor (viz poznámku S.).
Přijela do Prahy 14. srpna a 17. odjela dále do Drážďan. (Prager Ooer
postamtszeitung, 1796, čís. 67.) — s) R: Whltawu . . . gt. — 7)T. '. z Vyš
šího Brodu. — 8) Myslí tu Vavák asi některý rukopis Václava řežana.
(Viz předmluvu k tištěnému r. 1848 „Zivotu Viléma z Rosenberka“.) —
9) R: wzdy . . . nietco . . . nietco . . . Wypucžiti. — 10) Výklad ovšem po—
chybený. --—11) R: nietco z Paprockyho. — 12)R: Zawržu me.
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nesl v erbu svém růží; od té růže sloulí za starodávna a Rosis — od
Růže. Slouli také jiným příjmím Vítkovcové, potom Rožmberkové aneb
z Rožmberka t. 1. z Růžové hory. Rod tento vždy nejpřednější a nej
slavnější v Čechách býval, nejvíce panství a statků držel a knížecím')
právě řádem se choval a živ byl; sám také své služebníky a poddané
lidí za jich vlny k smrti orteloval. Někteří z nich královské, markra
bovské a knížecí dcery a vdovy za manželky měly. Napadneš to, kdo
kroniky čteš?)

[335] V těch dnech poslednlch srpna přišel patent, dle
kterého kdo chce dobrovolně na vojnu jíti, aby se dal zapsat,!
s tím doložením, že nikoliv k regimentům vojanským žádný
nepůjde, ale toliko na hranice země“) lá dověděv 4) se toho
ve Vožici, jeda z Budějovic, 28. srpna, zajel [j]sem do Vlašímě,
nebo i z té příčiny z vesnic vlašimského panství lidé do zámku
vlašimského povolání a tam, kdo' chce dobrovolně jít, tázáni
byli ; když pak velmi málo bylo těch, jenž by dobrovolně šli,
protož některé schopné bezděk zapisovaliň) Bylo tam lidu veliké
množství. lá maje tam známého direktora, pana Hynka Fišera,
jenž někdy na Radimi bývalý) protlačil [j]sem se k němu,
kterýž mne 7) rád spatřil, posaditi se velel ai k obědu pozval.
Kníže Aueršperk E')právě tu zůstávaje, obětoval se, že ten lid
sám povede; dal pak napřed od svého dvora 4 lokaje, 2 reit
knechty a 12 myslivců; tamní kancelářský sám se dal pod
husary.9) Bylo jich poddaných do oběda zapsáno 100 osob a
dvě vesnice zůstaly až po obědě, po němžto já jel [j]sem od
tud.10) Tu již také toho dne ráno přinesen byl patent na Land
mílitz t. j. zemský íid,") jejžto [j]sem tam četl.

Dne 29. srpna přijev 12) já domů, hned 30. téhož v Po
děbradech byl [j]sem a tu zvěděl, že již ta dobrovolnost na
vojnu jíti's) přestává, ale landmilic že jltí musí a sice z našeho

]) I?: wzdy . . . Knjžetcym . . .Winny . .. Knjžetcy. — 2) Tato po
slední věta dopsána později; ostatek str. [333.l a celá str. [334.] zůstaly
prázdné. — 3) Oba cís. patenty, první daný ve Vídni ll. srpna 1796
o dobrovolnících (z těch, kteří „dle pravidla militárniho popisu a při po
řádném hájeni od vojenského stavu pod názvem vyjmutých osvobo
zeni jsou,“) a druhý z 21. srpna o „postavení zemského vojska (Land
milic),“ k němuž „po celé zemí od stavu národní lidnatosti 20tá hlava
zapsána býti má,“ uveřejněny jsou v Kramer. Nov., 1796. čís. 36. Patent
o zemské obraně, o jehož provádění Vavák dále píše, otisknu v dodat
cích pro jeho zajímavost se zřetelem k nynějším poměrům. — 4) R:
dowíediwssi . . . gedauc. — 5) R: Genzby . . . bez diek zapissowaly . . .
mnozstwí. _ '3) Viz str. ll. — 7) R: mnie. — 8) Vilém kníže Auersperg.
— 9) R: Cancellaržský...hussary. — 10)Dle „Prager neue Zeitung“
(1796, str. 833.) a „Prager Oberpostamtszeitung“ (str. 569.) mělo vlašlm
ské panství dodati 12 (v druhých novinách stojí: 40) rekrutů, avšak na
osobní vybídnutí knížete Auersperka přihlásilo se 99 dobrovolníků a 6 zá
meckých písařů a l ranhojič (Chirur iesubjekt). Pisaři, jež kníže sám
pro dobrý příklad za dobrovolníky ur íl, obdrželi darem čtvrtletní služně
a_všichni dobrovolníci byli do Prahy dovezeni. ——") Z 21. srpna 1796.
Viz pozn. 3. ——') R: pržlgedauc. — '“) Dle patentu z 11. srpna 1796.
Viz pozn. %. '
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poděbr[adského] panstvl 125 osob (z mužského pohlaví dva
cátá osoba).1) Z té příčiny 31. srpna všichni rychtářové byli
do [336] zámku povolání a po přečtení toho patentu a dání
ho každému rychtáři s sebou tázáni, aby mimo ty osoby,
ježto jsou v konskripci9) v první linii vepsanl a k regmentu
vlastnlmu patří, pojmenovali lidi, třebas podruhy a baráčnlky,
jenž by pod tu landmilic jlti mohli To ale mně se nelíbilo,
neb [j]sem pomyslil, když pro takové lidi potom cedule přijde,
že budou rychtáře proklínat, což se istalo všem těm, jenž tak
někoho tam zapsati dali. já ale [j]sem se zámku odešel s tím
oumyslem, když cedule přijde, že všechen lid z vesnice vezmu,
aby si z něho vybrali, koho budou chtlti. A tak se taky stalo.

Dne 6 září ti zapsani lidé povoláni byli do zámku, odtud
z Milčic pak všichni, z nichžto všech vybrali tři a sice: lan
Vrána, syn Václ. Vrány, souseda, nr. 13,3) liřl Nol, čeledín
v nr. l.,4) liřl Svoboda, čeled[ln], nr. 12.5) Nato hned 7. ráno
všichni z celého panství do zámku sejíti se musili, odkudž
Vrána (že jiných dost bylo) zas domů přišel, a dali [j]sme jim
od obce na cestu každému 1 zl., v jedno 3 zl.

Dne 8. září šli všichni houfem z Poděbrad do pevnosti
Plesu, jinak josefovaf) a dostali po 7 kr. na den. Do též
pevnosti takoví lidé z těchto krajů se sešli a tam téměř
všecka7) místa naplnili: bydžov[ského], hradeckého, čás[lav
skéhoj, kouř[imského], tábor[ského], budějov[skéhoj,*prácheň
ského, boleslav[ského]; [337] z ostatních krajů zase do Tere
zlnas) se sešli. V těch pevnostech měli se trochu ve zbrani
cvičiti ač pak se tu při lidech takových nic výška “) osoby, ani
výborné zdravi, ani léta atd. nešetřilo, a měli, jakž v patentu
znl, jen na hranice jlti a takové hájiti, aby vojsko od armády
rozcházeti se nemusilo, aneb zajaté voditi, aneb ve špitállch
sloužiti.

Ale dne 12. září byli všichni zase domů propuštěni, tak
že z nich někteří 4, 3, 2 a 1 den tam byli a mnozí vzdáleni
ani tam nedošli, a to z té příčiny, že naše vojsko, které sice
od jara přes celou říši od řeky Rýna “) až po samé hranice
české a k městu Chebu couvalo, dne 21. srpna u města
Schwarzenfelduu) šťastně nad Francouzy s Božl pomoci zvltě

,) I?: 20.ta Ossoba. —-2) R: nrjmo tiech Ossob gessto . . . Kons
skripti . . . Lynígi . . . patržegi. — 3)Jan Vrána, syn Václava Vrány a Marie
Magdaleny, narodil se v Milčicích 10. srpna l764. Kmotrem křestním byl
mu Matěj Vavák. (Ze skramnické matriky sdělil vld. p. ]. Lev.) —
4) V čís. ]. hospodařil Matěj Stajner._O jeho čeledínovi Nollovi není zá
znamů. — 5) is. 12. náleželo Mat. Cermákovi. Ve skramnické matrice
jsou z té doby zápisy o dvou Jiřich Svobodech, narozených ve Chvalo
vicích: jeden 21. ledna 1764 a druhý (byl syn Matěje a Ludmily) 18. srpna
1780. (Sdělil vld. p. ]. Lev.) — 6) R: Plessu Ginák jozeffstatu. -—") R:
wssecky . . . Hradeckyho . . . Prachyn. — 9) R: Terezienstatu. — 9) R:
We sska. — 10) R: Regna . . . Cžechske . . . caufalo. — “) Viz str. 53.
R; swarcenfeldu,
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zilo, kdež 8 tisíc nepřátel na místě zůstalo, 15001) zajato“ bylo
a ostatní armáda francouzská tak se rozplašila, že po houflch
rozdílnými misty zpátkem spěšné utlkali, —a protož pro uspo
ření nákladu ten lid zase rozpuštěný byl.

Mezitím šli taky na vojnu myslivci ze všech krajů a zemí.
Zde v Čechách samých myslivců sebralo se 14 set; mezi ně
se dávali i jiní rozličnl lidé, jako zámečíí písařové, méstštl“)
synové imnozl měšťané, takže všech bylo přes 2000 mužů.

losef Antonin rytíř Riegger.

V ČeskémS) Krumlově dalo se samých gruntovních měšťanů 35,
kteří když i se zbraní do Budějovic přišli, šli zrovna do hlav
ního kostela; tamní [338] pan biskup, hrabě lan Prokop Schaff
gotschf) hned se tam odebral, jim po mši svaté slavné po
žehnání udělil, dříve ale taky pěknou jemnou řečí k bojování
pohnul a na druhý den je všecky k svému obědu pozval.
Dávali se potom mezi ně i budějovštl a jiní — skrz která “)

)R: swjtíezylo. .1500 set. .spatemk. — 2) R: Seíh.
Miesstj. — 3) I?: Cžeskym. — 4) R: Ssafgotcž. — 5) R: ktere.
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města šli — měšťané. Tak mně otom psal důstojjný] pan ka
novník Josef Pingas pod datum 14. Septemb[ris] 17963)

Když pak dne 3. září zase u Wůrzburkua) naše armáda
nad nepřáteli slavné druhé vítězství obdržela, po kterém i město
říšské 3) Frankfurt a jiná od nepřátel opanovaná města v říši
osvobozena, jakož město Mohuč a Mannheim 4) těžkého obležení
zbavena byla?) tuť zase mnoho těch myslivců a měšťanů, kteří
ženatí a zdětilí byli a kteří sami domů jíti chtěli, rozpuštěno bylo.

Mezitím a v tom již tak strašném0) čase vojsko jak regu
lirované, tak dobrovolné z Polska, Uher, Sedmihradska, z tu—
reckých hranic ustavičně přes Prahu k Plzni a Chebu ve dne
v noci maršírovalof) někteří ve dne šli a v noci dostávali vozy,
jiní l/g, kompagnie šlo a V., na vozích se vezlo, — kteří ve
dne se vezli, v noci šlí ; jíní zase 2 dni maršírovali a když
třetí den měli Rasttage) (odpočinutí) míti, tehdy místo odpoči—
nutí na vozích se vezli, po 10 i 12 na jednom voze; na štacích
pokrmem se jen posilnili a hned zas maršírovalí. Co při tom
města a vesnice při silnicích ležící ve dne v noci přetrpěti a
sedláci v nejpilnějším času žnl a setí torování a přípřežídávati
musili, to není k vyslovení.

[339] Dne 24. srpna bylo v Praze rozepsáno 300 tůr neb
vozů, které měly jen do samého zámku pro knihy jeti a takové
někam ze země vézti. Toť pomysliti můžeme, co by také jiné
knihárny pražské, jako velkokolejská neb karolinská, co jesuit
ská (nyní císařská), co dominikánská, augustiniánská u sv. To
máše, křižovnická u mostu, minoritská u sv. Jakuba, bene
diktinská v Slovanech, maltézskág) a strahovská byly spotře
bovaly vozů k odvežení svých knlh.10)Sama strahovská knihárna,
kterou [i]sem sám viděl a v ní od tamního podbibliothekáře,
pátera Bohumíra Dlabače,") proveden byl, dle katalogu má
knih 12) přes 40.000 kusů. '

_ 1) Delší zpráva o krumlovských dobrovolnících jest v „Prager
Oberpostamtszeítung“, 1796, str. 639. a o budějovických v „Prager neue
Zeitung“. str. 928. a 936., kteráž je dokonce ve formě dopisu dávnému
obhájci Prahy za vpádu švédského, jesuitovi jiřímu Plachému, rodáku
budějovickému. („An Georg Ostermann Blachy v. Tržebnitz ins Elisium.“)
— 2) Wircpurku. — 3) R: szzske. — *) R: gine...opanowane...
Oswobozene . . . Manhegm . . . zbawene byly. — 5) Kramer Nov., 1796,
čís. 38. — 6) R: strassnym. — 7) Kramer. Nov., str. 326. — 3) R: Roz
taag . . . 12.ti. — 9) R: Prazske . . . Wolko Kolegska . . .jezuitska . . . Mal
tegzská. — 10) )?: Kníeh. — 11) ]an Bohumír Dlabač, narozený r. 1758
v Cerhenicich u Plaňan, dokončiv studia podporou strýce svého, Boh.
Jana Becka, převora dominik. v Praze, vstoupil do kláštera strahovského
a byl r. 1785vysvěcen na kněze. Vedle jiných byl tu pomocníkem biblio
tékaře Ad. Václ. Urbana a Kašp. lana Bouška, roku pak 1802 stal se sám
ředitelem knihovny strahovské, té doby velice zvelebené o atem ]. V.
Mayerem (1-r. 1800), a zůstal jím až do své smrti 4. února ] 20. Dlabač
zasloužil se jako horlivý sběratel památek uměleckých a literárních., jako
spisovatel jak odborný (dosud je velecenný jeho „Allg hist. Ktinstler
Lexicon“), tak lidový (zvláště jeho „Krátké vypsání Českého království“
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leště krátce dotknu, že v Praze biskup a kníže wůrzburský 
se svým zbožím, jenž na 50 vozich po 6 koních přivezeno
bylo, biskup bamberský v Postelberku 1) neb v Postoloprtech
v zámku knížete z Schwarzenberku “) zůstávajl.'; Co jiných říš
ských vrchností, panstva a zboží jejich, co isamých francouz
ských kněží a jiných možných měšťanů, kteří ze země své odešli
a potud v říši se kryli a tak vždy dále ustupujlce až sem se
dostali. Tolikěž ze zámků a měst českých při hranicích ležících
lepší věci již se odvážely.

Zajisté pro zpohanilou bezbožnost toho národu franskéhof)
kterou páchá jak v přeukrutném íoupení a rabování, nesnesi
tedlných daní ukládání a obzvláště ženského pohlaví zprzňování.
již [jlsme všichni hrůzou a strachen izde obklíčeni byli. [340]
jak z novin)) tak z rozličných psaní víme, co zlého a nad Turky
horšího činí; mně není možné zde vypisovati.

Bylo by také dlouhé vypisovánl, kterak myslivecké spolby,
když se z krajů do každého krajského města sešly, pokrmem
i nápojem uctění a musikou obveselení a s takovou i množ
stvím“) panstva a měšťanstva všudy, kady šli, vyprovázeni
byli, což všecko v novinách radostně čteme. Přece aspoň
0 hradeckých a bydžovských dotknuz7) '

Myslivci z kraje hradeckého, když se do Hradce Králové
sešli, dne 11. září z lásky tamního p. krajského hejtmana,
Antoně Hanische z Greifenthaluf) a mnohých p.p. měšťanů
měli zadarmo veselý bál. Dne 12 téhož ráno v 5 hod[in] sešli se
do kostela hlavního, kdež kněz Hynek Schallamayerg) česky řeč
k bojování přiměřenou jim učinil, nato následovala slavná mše
s[vatál. po nížto zase kněz jan Schirsch “') v němčině takovou řeč

došlo velikého rozšíření i obliby), jíko pěstitel hudby (řídil i pěvecký
kůr strahovský), i jako upřímný vlastimil a podporovatel snah probuze
neckých. l s Vavákem zůstal v přátelském styku. — 12)R: Cathalogu . ..
Knieh.

1) R: Paslberku. — 2) R: starcenburku . .. szzskych . . . pod
tud . . . wzdy. — 3) Vavák se spletl. Wůrzburský biskup přijel (asi v po
sledních dnech července) s četným oním průvodem do ech a usadil se
v Červeném Hrádku (Rothenhaus) u Chomutova (Kramer. Nov., 1796,
čís. SZ); bamberský biskup přijel 8. srpna do Prahy a ubytoval se ve
Vratislavském domě na Malé Straně. („Prager Oberpostamtszeitung“,
čís: GS.) Domů se vrátil 9. a 12. září. („Prager neue Zeitung“, čís. 74)
— 4) R: Zagistie . . . franckého . . . Obzlásstnie. . . wypissowati. -—5) Snad
má tu zvláště na mysli list v Kramer. Nov., 1796, str. 4_ll. — 6)R: Wi
pissowáni...Mnozstwjm...pržedse. — 7) Zpráva o nich v Kramer.
Nov., čis. 39. z 21. září, rovněž v ob0u citovaných novinách německých
(všechny ste'ného znění, tedy asi úředně dodávané; Kramerius všude
zdůrazňuje český ráz, na př. pouhé Volk, Nazion překládá: český lid,
český národ atd.). Avšak Vavák má některé podrobnosti íodjínud, z do
slechu. — 8) R: Hanisse z Graiíenthallu . . .za darmo wesselý. — 9) Dle
schematismu byl Ignác Schallamayer (R: Ssalamag) \! Hradci Král. kon
sistorní kancelista a listovní. V novinách není jeho jméno uvedeno. —
10)_lan Schirsch (R: Hirsch) byl rovněž konsist. kancelista a adjunkt re
gistraturní. R. 1798 stal se konsist. sekretářem a ještě téhož roku ka
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vykonal, potom dostali požehnání. Nato z chrámu Páně z města
jdoucí vyprovázeli je p. kraj[ský] hejtman s jinými krajskými
ouředníky, osoby duchovní, magistrát 1) a množství měšťanů a
paní s vojenskou tureckou i domácí musikou a 6 městských *)
sládků v zelených šatech čistě oděných táhli za nimi sud piva
až na Kukleny. Tuť byli zase od veselé musiky bubnů a trub
přivítání a množtvím lidu poctěni, [341] kdež vypivše to pivo
a posilnivše se pokrmem, u předcházení pana kraj[ského]
komisaře, hraběte z Šternberkafi) k Praze maršírovali. Když
přicházeli k Chlumci, již před městem čekala na ně chlumecká
výborná muzika, která do města je doprovodivšif) tu na noc—
lehu jim dle vůle darmo hrála; k tomu pokrm inápoj pan
hrabě Ferdinand Kinský 15)jim daroval a ráno dav jim snídaní,
3 touž muzikou a s obětováním svého forštmistra, oberforšta
a [hajného]“) na koních až na Dlouhopolsko, 11/a míle od
Chlumce vyprovodit je nechal. NB. Řekli z těch myslivců ně
kteří v Poděbradech, kdyby to byl neučinil a ten forštmisir
s nimi nejel, že by sobě byli v oboře, vedle nížto téměř V„míle
šli, masa na cestu nadělali.

Ale p. forštmistr rovněž to cítil
a protož se raděj jejich spolby chytil.

K Poděbradům dne 13. září když přicházeli, již muziku
velmi zvučnou, též bubny a trouby před městem měli, v městě
pak pivo a pečitá7) jídla již na ně čekala, načež náklad vedli
jp.3) vrchní, uroz. p. sirotčí, j.p. polesný, p. oberforšt a někteří
p. měšťané; sám p. sládek sud piva daroval. Dne 14. ráno
od panstva a měšťanstva s musikou až do Přední Lhoty vy
provázeni byli. K Sadské 9) když přicházeli, již na sebe očeká
vající [342] musiku z daleka slyšeli, která je skrz a za město
až k Boží Vodě -— vůbec k kapličce — doprovodila.

Rovně tak v jičínělo) myslivci z kraje bydžovského, mezi
nimiž i naši poděbradští byli, dne 13. září nejprv do kostela
se sešli,“) kdež od tamního p. děkana, Fraňka France, důklad
nou českou řečí k věrnosti a udatnosti povzbuzeni byvše mši
svatou slyšeli; po ní slavné požehnání dostavše a z kostela
vyjdouce, před krajským ouřadem 4 tabule pokrmem i nápojem
od piva a vína přichystané měli. jejich 5 vrchních myslivců,
mezi nimiž i pan František Bósser, našeho pana oberforšta

novníkem, ač byl teprve Slet knězem. (Švenda, „Čtvrtý, hliněný obraz“,
rozdíl V., str. 88.) V tištěné zprávě jest jeho jméno správně uvedeno.

1) R: Ossoby ...Majistrat a mnozstwi. —- 2) R: Miestkých. . .
Wessele ...Mnozstwim. —3) Hrabě Leopold Šternberk byl tehdy přes—
početným kraj. komisařem v Hradci Král., asi po 2 letech stal se 4. ko
misařem u kraj. úřadu v Písku. — 4) R: doprowodiwsse. — E')R: Wchin
sky.— 6) R: Goetberaitra [má to býti: Geheegbereiterl . . . Dlauho Pol—
sko . . . Massa. — 7) R: Pecžity . . . Cžekaly. — 8) T. 1. jemnostpán. -—
9) R: Lhoty.. . Sadsky. — 10)R: Gjtcžinie. — ") Bylo jich 95. (Kramer.
Nov., str. 345.)
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syn, 1) byl, přední místo měli, jimžto 5 slečen, pana kraj[ského]
hejtmana, lana Nep. Launaye “) dcery, připravené bojovné zna
mení k oděvu připaly. Tut bylo radostné podívání, jak se na
zdraví našeho milého krále, Františka ll., a jeho bratra, arci
vévody3) Karla, jakožto nejvyššího armády vůdce ustavičně
Vivatl voláním pilo a od množství muziky, bubnů a trub celé
město se rozléhalo. Bylo při tom mimo panstvo, paní a panny *)
převeliké množství lidu a ti všichni s těmi myslivci až do
vsi. . .“) cestu vážili, vyprovázejíce je tímto pořádkem:

Napřed jeli na koních 2 krajští p.p. komisaři, p. baron Karel
Vernier“) a p. baron [Vavřinec] Basellif) za nimi šla hlučná
polní musika, za tou jel na koni pan Franc Bósser 3) z Podě—
brad, vrchní myslivec, po něm šli všichni bojovní myslivci, za
těmi zas 2 vrchní myslivci na koních, které následoval pan
krajský hejtman [343] se svou vzácnou familií, za nimiž mnoho
panstva, paní a panen na kočářích jelo a po obou 9) stranách
vedle veliké množství lidu šlo.

Mnozí páni své myslivce sami ošatili izbraň dali; hrabě
Ferdinand Kinským) z panství svého Chlumce dal dobře oša
cených 20 myslivců. jiné rozličné pomoci jak na zbrani, na
šatech, pláštích,“) penězích, potravě, co mnozí páni a města
až do přestání vojny učinili, co se vše v novinách vypisuje,
mně není možné napsati.12)

1) Fridrich Bósser (R: Peeser, N: Pesner, Pessneru byl nad—
lesním v Poděbradech od r. 1782 do r. 1806, kdy odešel na pensi do
L. Kostelce. Byl dvakrát ženat, po prvé s Barborou josefou. jež ze—
mřela 6. prosince 1795; po druhé oženil se 22. pros. 1796 s Marií, vdovou
po Matěji Kulmůntzerovi, sládkovi v Lorci u Kutné Hory, rozenou Dvor
skou, a ta zemřela 24. dubna 1799 Bósser měl více děti, jež většinou
zemřely v útlém věku. 0 synovi Františkovi, o němž Vavák se zmiňuje
(v R původně psáno: Ferdinand), není zatím bližších zpráv. Dcera
Bóssrova Marie vdala se 22. pros. 1796 za Františka Duška, íořta z Ra
dovesnic, který r. 1805 stal se nadlesním na býv. jesuitském panství
Radimi u jičína. Syn jeho, Frant. Dušek (nar. r. 1797 v Radovesnicích,
zemřel r. 1873 v Czornkovci v Uhrách) byl za uherské revoluce pod
Košutem r. 1848 finančním ministrem. Potomci ve vysokém důstojenstvi
dosud žiji. (Sdělil pan ]. Hellich. Viz i jeho článek „Dušek František,
lesní spisovatel“ v lesníckem týdenníku „Háj“, roč. XXXVllí.) — 2: R:
Lunay. — 3) R: milyho . . . Arcywywody . . . Neywizssjho . . . mnozstwi.
_ ') R: mjmo Panstwa, Pani a Panen . . . mnozstwi . . . Komissarži. —
t') V R nedopsáno. V novinách je: „až do první vesnice.“ — 6)jan Karel
svob. pán Vernler byl tehdy prvním komisařem u krajského úřadu bydžov
ského. — 7) Vavřinec svob. pán Baselíi ze S'ússenberku (R: N. Basseli)
byl tehdy třetím krajským komisařem v Bydžově. Druhým byl jan z Rom
berku. — 3) R: Peesr. — 9) R: Wzátcnau . . . . Obauch . , . mnozstwi. —
10)R: Wchinsky. — ") R: Plásstiech . . . wipissuge. — ") Z Poděbrad
ska uvádějí Kramer. Nov. toto: Komorní panství „18 dobře ošacených,
s ručniceml a všemi potřebami opatřených myslivců postavilo.“ (Str. 346.)
Obec poděbradská „dává každému dobrovolníku 10 zl. na ruku aslibuje,
když šťastně z vojny přijde, každému k napomožení do řemesla 20 zl.
dáti, kterážto pomoc, kdyby z nich který před nepřítelem zůstal aneb
jinak se nenavrátíl, jeho rodičům nebo nejbližším příbuzným zůstane.“
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Jak tito dvojí, hradečtl a bydžovštl myslivci odcházeli,
tak taky iz jiných krajských měst vyprovázeni a hudbou iná
pojem obveselováni byli. Chrudimácí když měli z Chrudimě
odcházeti, přijel tam z Chrasti sám ][eho] Mlilostj pan biskup
hradecký, Maria Tadeáš ') hrabě z Trautmannsdorfu, k nim též
sám řeč českou učinil a je požehnal, po čemž byvše pokrmem,

náplojgemi hudbou obveselení a vyprovozeni, k Praze se odebra i. )
Dne 13. září [když jsem byl] 3) já v Mladé Boleslavi, tam

též myslivci z toho kraje se scházeli, po domlch jako vojáci
losování jsouce;*) mezi ně dalo se taky několik měšťanů měl
nických. Ti dne 22. téhož šli skrz Prahu se čtverbu musikou,
majíce svůj. jakož i měšťané mělničtl taky svůj krásný pra
porec. Pražská střelecká společnost též s muzikou ie'přivltala
u brány Pořlčskéf') odtud skrz Nové a Staré město a přes
most vedla je až na Střelecký ostrov, kdež jidla a pití, [344]
vino, pivo a rosoly6) již připravené měli; tam bylo střelby a
muziky i diváků, že všecko nemůž' být vypravenof)

Mrzim se sám, že vše nemohu psáti,
mé dětí, vám obšírnou zprávu dáti,
neb na krátce mám výmluva) dosti zhojna:
krom vší práce musim orati s volma.

Mezi tím a v tom přístrachu po celé zemí ve všech far—
ních kostellch pobožnosti, zpěvy a modlitby se vykonávaly,
tolikéž procesí. Dne 29. srpna v Praze z kostela týnskéh09)
na hrad pražským) sám arcibiskup procesí vedl, na němž bylo
shromáždění všech p.p. farářů a jiného kněžstva, p.p. stavů gu
berniálnich rad, p.p. doktorů, všech magistrátů „) a měšťanů —
a ačkoliv vlhký a deštivý den byl, žádný se na to nic neoh'tžel,
ale s velikou horlivostí, prozpěvovánlm a modlenlm a mnozí
slzavýma očima v množství 12) nesčíslném kráčeli. Když předek

(Str. 336) Poděbradští „krejčovští mistři v společenství . . . uvolíli se
pro dobré vlasti své 80 vojenských plášťů beze všeho platu zhotoviti,
kteréžto pláště také již, krom vesnických mistrů, dne 25 října podle
svého staršího, Františka Klofce, do pražské ekonomie k své veliké po
chvale odvedli.“ (Str. 423.)

1) R: Thadeus . . . Trautmasdorfu . . . Cžechskau . . . Obwesseleni.
——2) Bylo “ich „s vyjmutím lanškronského panství“ 178. (Kramer. Nov.,
str. 335.) Praze byli 7. září skvěle uvítání, rovněž oddil myslivců
z Kouřimska a Berounska 10. září. „Náš oblíbený hudební umělec pan
Vincenc Mašek složil pro nový myslivecký pluk nový zdařilý pochod,
jejž proslulá dělostřelecká kapela řízením p. kapelníka Langa provedla
za všeobecné pochvaly“ („Prager neue Zeitung“, str. 864) K pochodu
tomu složil vhodnou píseň pan V. K. Anton. (Str. 872.) — 3) R: biwssi
já. — *) R: Losowanj saucy . . . Melnickych. — 5) R: Prahská . . . Por
žicke. — “, R: Rossoli. — 7) „Prager neue Zeitung“, str. 905. Bylo jich
z Boleslavská 148, mělnických 26. — 8) R: Wegmluv . . .Worati. — 9) R:
Processi . . . Teinskeho. — 10)13:Prahsky . . . Processi . . . nemž. . . schro
maždíeni. —- l') R: Kniezstwa . . . Majistratu . . . chhky. — "; R: Pro—
spíewowánjm . . . Mnostwi.
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toho procesí byl již na zámku, zadní ještě ze staroměstského 1)
tržiště nevyšel.“)

Taková 5) procesí tu i tam v městech sobě ustanovovali
a vykonávali, mimo to také z Prahy do Staré Boleslavě a na
Svatou Horu slavná*) & lidnatá procesl se vedla. Přístrach,
kterýž v plzeňskémf') prácheňském, klatovském a loketském
kraji a v okršlku chebském lidé měli, není k vysloveni ; tam
ve dne i v noci kostely 3) otevřené byly, v nich ustavičně lidé
na modlitbách a plsnlch trvali a s pláčem a kvílenlm Pána
Boha za odvrácení nepřátel prosili. Obzvláště pak všudy jednou
mysli a jednim srdcem svatý náš milý Václav, Vojtěch a Prokop
s jinými patrony našimi o pomoc žádání byli. [345] Dne
28. srpna v celém arcibiskupství pražskémf) též v biskupstvi
litoměřickém a hradeckém a dne 4. záři v biskupství budějov
ském pobožnost s vystavenou velebnou svátosti ve všech far
ních kostelícha) se vykonávala; ztoho přístrachu velmi mnoho
lidu všudy celý den v kostelích se nalézalo.

A zajisté všemohoucl9) Pán Bůh nepochybně skrze pří
mluvu Pani naši české, Panny Marie, Matky Boží, a sv. Václava
i jiných patronů našich a všech Boha v nebi i zde milujicích

echův ráčil se nad námi smilovati a již od samých hranic
našich zase nepřátele, ježto 10) se na loupení a drancování
izkaženl země naši velmi troštovali (a), zase zpátkem obrátiti,
na různo rozplýliti a strachem jakýmsi až k řece Rýnul') za
hnati ráčil; nebo ovšem z našeho vojska nepřátelé hrůzu a
strach míti nemohli jakožto dobře vědoucí jejich počet a sílu,
ale Pán Bůh sám našemu vojsku síly dodal a nepřátelům ji
odňal, je zastrašil a ve dvou 12) bitvách potřlti je nechal, nebo
není Pánu Bohu nemožné dáti mnohé v ruce nemnohých.

Tolikéž měsíce srpna stal se hlas v Praze, že by onen kůň,
na němž jest sv. Václav vyobrazený, na Koňském trhu stojící,
zařičeti měl, [1] což strážný blíž odtud na stráži stojici &jeden
měšťan slyšeti a to i přísahou 13) stvrditi měli. Tolikéž v oné
vítězné bitvě u Schwarzenfeldu 1*)že někteří oficlři a množství
sprost'ch vojáků viděli sv. Václava na koni v blesku nad nimi
se sn šejiclho a nepřátele porážejlclho.

[346] již jsme se dlouho zdrželi v samé přeSpolnosti, —
abychom 15)se nezmrzeli, čtěme domácnosti:

(a) Poněvadž ta vojna pod jménem krále českého a uherského se
vede, a ne pod jménem císaře římského.

1) R: Staromiestkyho. — 2) Kramer. Nov., str. 322. — 3 R: Ta
kowe . . . Mjmo toho. — 4) R: slawne a lidnate . . . wedly. — 5) : Plzen—
skym Prachynskym, Klatowskym a Loketskym . . . Chebskym. — 6) R:
Kostelowe . . . Lydi. — 7) R: Obzlásstnie .. . Prahskem . . . Lithomierži
ckem. — 3) R: Kostelu. — 9)1?:Zagistie Wssemohautcy. — 10)R: gessto . . .
skaženi . . . spatkem. — 11) R: Regau. — 12)Myslí bitvy u Schwarzen
ieldu a u Wiirzburku. (R: dvauch.) — 13)R: na nemž Gt .. .s pržisahau.
— ") R: Onne. . .starcenfeldu . . . mnozstwi. — 16) R: Abychme . . .
Bartholomiege.
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Okolo svátku sv. Bartoloměje obilí mělo cenu: Pšenice 3 zl. 15 kr.,
žito 2 zl. 24 kr., ječmen ! zl. 54 kr., oves ] zl. 6 kr., hrách 3 zl. 30 kr.
Při tom dobytčí cena spadla, že vůl, jenž byl prv za 30 zl., nyní za 25
i lacinějí, tolikéž i konina, ale vepřový dobytek na velké peníze vzešel.
jarmarky, jenž—v tom přístrachu nepřátel tu itam v městech držané
byly, za mnoho nestály, neb ani dobytek, ani šatstvo, krom co kdo nej
víc potřeboval, lidé nekupovali.

Dne 28. srpna u večer dešť přišel a nepršelo potom skrz celý
měsíc září.

Dne 29. srpna jest svátek a památka Stětí sv. Jana Křtitele.
Že pak pod tím jménem založen jest velmi starožitný kostel
škramnický, ku kterémuž moje vlast Milčice od starodávna
patří. tam též já na službách Božích bývám a svého ') pastýře
rád slyším hlas, tu též moji předkové v naději Boží odpočí
vají a já tolikéž s nimi (což doufám) odpočívati budu, —
z té přlčiny byl [j]sem od mnoha let žádostlv věděti, zdaliž kde
ještě a kolik kostelů v Čechách nachází se pod tím jménem,
a tohot [jjsem sytě letos v Budějovrcích dosáhl a vypsal, což
vám, mě děti, taky zde s radostí zanechámf)

[347] KosteLoWe poD Stlěťl S: Jána KržtlteLe W KráLoWsthj
CžeskeM.

V kraji kouřimskěm:
1. Ve vsi Škramníku, panství černokostelecké 3)knížjetej z Lí[e]chten

šteina, 5 mil od Prahy, jest od starodávna farní.
2. Ve vsi Hostivařích, farní, panství nejvyššího purkrabí praž

skéhof) R. 1132 Přibyslava, manželka blahosl. Hroznaty, darovala tu ves
s lesem k špitálu sázavskěmu sv. Prokopa, těž ves Bosákovíceý) Tatáž
paní s biskupem pražským Meinhardems) a jinými putovala do ]erusa
lema a šťastné se domů vrátila.

3. Ve vsi Cvrčovicích, panství Vinoř hrabjětej Černína, a ten jest
nyní filiální.

V kraji rakovnickěmz7)
4. Ve vsi Ořechu,8) farní, k statku Chrášťanům kapitule pražské

patřící. Ta ves náležela r. 1398 p. Bočkounoví z Vršce9) a r. 1401 p.
Petrovi, purkrabímu na Přimdě.

5. Ve vsi Hořelicích, farní, na panství tachlovském, knížeti z Wal
deku 10) patřící.

6. Ve vsi Vlňovsí, farní, na panství Dolních Beřkovic, knížeti
z Lobkovic náležející. Německy slove Weisskirchen.

1) R: ameho . . . tutež. — 2) Soupis je snad podle kněžských
schematismů. Později sestavil si Vavák ve zvláštní knize podobný „Rej
střik abecední“ všech českých kostelů, jejich titulů atd. s historickými
přípísky. — 3) R: Cžernokosteleczky. — 4) R: Neywizssiho Purgkrabi
Prahskěho . . . lessem. — 5) R: Bosakonik. (Věnování bylo vlastně hospi
tálu sv. Jana Křt. na Sázavě.) — 6) R: Prahskym Maynhardem . . .Jeru
zalema. — 7) R: Rakovnickym. — 1*)R: Wořechu . . . Capítule Prazske . . .
Purgkrabjmu. — 9) R: Boňkovi z Wrsslc. — 10)Kníže Waldeck=říšský
kníže (vévoda) Přalz-Birkenfeld-Zweibriicken.
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[348] V kraji hradeckém: .)
7. V městečku Solnici, farní a nyní velmi krásný a pěkný. Býval

statek karmelitánů bosáků, nyní od r. 1784 císařský.
V kraji chrudimskémz2)
8. V městečku Tejnici nad Labem, král. komor-[nímu] panství par

dubskému patřící, jest farní. Nyní přiobnovení kostela chybně misto obrazu
sv. _lana stěti jest sv. jan stojící a stětí jeho toliko v stínu se spatřuje.

Budějovický biskup Schaffgotsch.

V kraji prácheňském:3)
9. V Česticích, farní, jest sídlo a panství p.p. Malovců z Chýnova

a Vimperkad) od Prahy 15 mil. Obraz tamní od slavného malíře Luxaf')
malován jest.

10. V městečku Záblatech'i) nad řekou Blatnici; farní, od Prahy
17 mil, panství vimperskému knížeti ze Schwarzenberku7) náležející.
Tam Buquoy Mannsfelda porazil r. 1619 dne 10.8)_luni.

1) R: Hradeckym. — 2) R: Chrudimskym. — 3) R: Práchinskym.
— 4) R: Chegnowa a Wimberka. — l5) František Julius Lux, v Plzni
usídlený, známý tehdy malíř, od něhož pochází obrazová výzdoba více
kostelů, zemřel r. 1764 ve věku 62 let. — 6) T. j. Záblatí (Sablat) u Pra
chatic. — 7) R: Wimberskemu, Knjzeti ze starcenburgku . . . Buqvog
Mansfelda. — 3) R omylem: 2.



66 Rok 1796.

V kraji litoměřickémzl)
11. Ve vsi Tichlovicích, farní, panství děčínské, hraběti Václavovi

z Thun[ů]2) náležející.
V kraji žateckem:5)
12. V městě královském Kadani, při tamním městskémt) špitálu

od starodávna stojící.
[349] Znátl jest, že hned prvotní církev a snad sami apoštolové

památku stětí sv. jana nařídili, když tak starodávné5) kostely a tolik
v Čechách pod tím jménem vidíme, ano také v oné nejstarší bibli, jenž
jest r. 1488 v Praze tištěná, epištola a evangelium na ten den již jest
vysazeno.

K tomu přidám, že jest kostelů v Čechách:
sv.Václava: sv. Vojtěcha: sv. Prokopa: sv. Ludmily: sv.lzidora:

V kraji:
kouřimlskéml . . 15 6 5 l ]
rakovni[ckém] . . 14 5 6 l 2
plzeňskémB) . . 12 4 3 — _
beroun[ském] . . 6 2 2 1 —
boleslavlskéml . . 20 2 3 2 —
bydžov[ském] . . 14 3 8 — —
hradeckém7) . . ll 1 4 — —
chrudim[skéml . . 13 1 — — —
čáslavlském1 . . 23 2 2 — _
budějo[víckém] . 7 — 2 — —
prácheňskémB) . ll l 4 —- —
táborlském] . . . 8 — 2 1 —
klatov[ském] . _. 12 6 3 — —
litoměřickém . . 16 2 3 l —
loketskemg) . . . 6 2 2 — —
žateckém . . . 14 l 3 —- —
okršlku chebském 2 — —— — .—
; ceszemin- 204 38 52 7 „“$—*—

[350] Okolo svátku sv. Václava převeliké bylo sucho. že již ani
orat'o) se nemohlo. Do toho dne sotva kdo pšenice zasíté měl; čekali
jsme vždy na déšť, ale dočkat se nemohli. Co kdo po Narození Panny
Marie sil, řídce velmi vycházelo a hned spolu zelenost žlutá se viděla.

Pří konci září obilí mělo cenu: Pšenice 3 zl. 18, 21 a 24 kr., žito
2 zl. 15, 18 a 20 kr., ječmen l zl. 45 a 48 kr., oves ! zl. 6 kr.

Švestek místem bylo dosti pro domácí i pro hosti,
vzešly až na starou stopu, dávali za krejcar kopu.
Hrušek všudy málo bylo, jablek více se zrodilo;
len, konopě, řepa, zelí příjemný užitek měly.

') R: Lithomieržickym. — ') Tehdy polní podmaršálek &přísedící
vojenského soudu v Praze. — 3) R: Ziateckym. — 4) R: Miestkym Spi
tallu. — 5 R; starodawnj . . . Onne. — 6) R: Plzen. — 7) R: Hradeckym.
— 8) R: rachin. — 9) R: Líthomierž. . . . Loketskym . . Žiateckym. . .
Chebskym. — 10)R: worat. . wzdy.
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Brambory 1) taky kdo sázel, hojně jich v zemi nacházel;
i vinice kde těžeji, s užitkem z nich se těšejí.
K tomu Francouz pryč utíká, — budiž z toho Bohu díkal

Na den milého našeho dědice 5') a orodovnlka, sv. Vá
clava, Praha vděkem a radostí oplývající, že nepřátelé zpátkem
ustavičně utíkají, na poděkování Pánu Bohu a sv. Václavu
i jiným patronům českým *) ustanovila a vedla slavné procesí
od statue sv. Václ[ava] na Koňském trhu 4) až na hrad pražský.
Takové vedl sám kníže arcibiskup při shromáždění všech pre
látů, kanovníků, farářů, doktorů, mistrů, bakalářů, guberniálnich
rad, magistrátůf) ouřadů, študentů a převelikého množství
lidu, že všecky všudy ulice, most a Malá Strana naplněné byly.
Začalo se v 7 hod[in] ráno a trvalo až přes polednef)

[351] Skrz celý oktáv pobožnosti skrze zpěvy a modlitby
ve dne i v noci u té statue se konaly a procesí z vesnic, nej
více v malých dětech pozůstávající a praporečky třebas papí—
rové nesoucí, ustavičně sem přicházely. Milo bylo na ty děti
patřiti, jak horlivě zpívaly, v krásném 7) pořádku šly a zas
tak odcházely; "málokdo byl, aby tak z těch dětí obražen jsa
nebyl plakal a srdce své jináč než prv spořádal. Mnozí p.p.
Pražané z lásky těm dětem pokrmů i nápojů poskytly.

Vedli také Pražané procesí na Svatou Horu 13. srpna a
do Staré Boleslavě 10. září a mnozí na takové veliké náklady
vedli; na boleslavské procesí jedna paní darovala 600 zl. Když
z Boleslavě to procesí do Prahy přicházelo, nebyl ani jeden, kdo
by byl zrovna domů se odebral. ale všichni v krásném po
řádku šli na Koňský trh k té statui sv. Vác[lava] a tu vyko
navše 8)pobožnost šli zpátkem k sv. lakubu, kdež bylo požehnání
a odtud domů se každý vrátil.

Na počátku října obilí se platilo: Pšenice 3 zl. 30 kr., žito 2 zl.
30 kr., ječmen 1 zl. 45 a 48 kr., oves 1 zl. 15 kr., hrách 4 zl.; řepa a
zelí dosti laciné, za ] zl. 30 kr. celý sud zelí a za tolik také i 10 kop
řepy dostalo se.

Dne 9. října zamračilo se a začalo zticha pršet, 10. téhož pršelo
celý den a tolikéž dílem 12. a 13. října, až z toho hojná vláha v polích
vzešla, — nepršelo bylo od dne 29. srpna. [352] Po tom hojnem9) za
vlažení nejlepši setba ozinmího obilí nastala, na již dávno zasetých a

1) R: Erdteple. — 2) R: Francaus . . . diedicže. — 3) R: spátkem . ..
Cžechskym . . . Processi Ii dále] . . . Prahsk . — 4) Procesí bylo opět
z chrámu týnského. (Rulík, Kalendář hist., 1., str. 263) — r') R: schro
maždieni . . . Radd, Majistrátu . . . mnozstwi. — '6) Dle zprávy v „An
hang zurPrager neue Zeitung“ nr.78. několik pražských měšťanůdalo sochu
sv. Václava obnoviti. „V předvečer jeho svátku byla ijemu vzdána obět'
díků procesím, jež vedl pan farář od sv. jindřicha za doprovodu ostat
ních novoměstských p. farářů. Osmdesát zcela bile oděných dívek ozdo

bovalo průvod, který se bral od sv. šíndřicha ke zmíněné soše. CelýKoňský trh byl večer osvětlen“ O dal ích pobožnostech, jež Vavák po—
;pisuje, není v novinách zmínky. — 7) R: krásny-m. — 3) R: wykonawssi.
-— 9) R 16 hogným.
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zelených polích hrudy jsme rozvlačovalí a tuť hned před sv. Václavem
zasité pšenice a žita teprv vycházeti počínaly.

Oheň v Radovesnici. Dne patnáCtIho Ržlgna, Ves RaDo
VesnlCe, prVDkostl Ohně a WIětrV WlhoržeLa. Všech sta
vení a numer vyhořelo tam 34; skrze veliký vítr málokdo co
mohl vynésti & krom stavení ina zahradách a stromlch velká
škoda se stala. A poněvadž o všecko obilí obyvatelové přišli,
protož hned almužna po celém panství našem jim se sbírala 1)
a z této strany Labe, aby pohořelým cesty uskrovněno bylo,
odvezla každá ves svou almužnu na panský špejchar do Po
děbrad, kdežto po rozdělení každý z nich isemllti bude moci.
Naše ves Milčice dala té almužny tak, jak kdo co dle své
vůle dáti chtěl, což vše iinde psáno jest, v spolku: Žita 2 korce
11/2 věrt., ječmena též 2 korce 11/2 věrt.

Dávání této almužny na pohořelost a potlučenost založil
zdejší pan vrchní řiditel, jan josef Baierweckf) a pan sirotčí,
Vojtěch jan Marle, roku 1779 a tu nejprv dostal Karel ,Zubik
v Chotouni, když mu po žníchs) [353] stodola shořela. Ze pak
on z celého panství almužnu dostal a po prvé to bylo, skrze
to nejen hlavní zděnou zase stodolu vystavěl, chlebem isetím
a obrokem až do žní zaopatřen byl, ale i své některé staré
dluhy vyplatil a nad nouzí zvítězil. Nebude snad zlé, když, co
[|]sme my z Milčic od toho času kam té almužny dali, tutu
přisadlm:

žita ječm[ena] sena slámy
Léta ' do vsi: str. věrt. su. věrt. centn. mand[el]
1779 Chotouně (l vyho[řel]). 3 2 6 3 4 10V.,
1782 Vestce (2 vyho[řelil) 2 1 3 1 1 4 /,
1785 Chleb (4 vyhořeli) 3 1 \3 — — 8
1791 Libice (4) 1 3 1 —- — 2
1792 Chot'ánek (3) 1 3 l 1 — —
1792 Pískové Lhoty (4) l — 3 B“., — GV,
1793 Pátku (4 vyho[řeli) . 1 1 1 2 — 2'/.,
1794 Křečkova (1) . . . . — 3 1 3 — —
1795 Kostomlátek (cizí panství) 1 1 1 2'/., — 4',
1796 Radovesnice . . . . . 2 1'/., 2__ 155.. ___ ___—
Do r. 1796 v spolku 19 '/, 26 1 ], 5 38 V,
17974) do Poděbrad 1 2 2 1 — 3

Potomci naši
v budoucí časy:

jakou mírou měřiti budete, takovou vám zas bude odměřeno.
Buďte milosrdní, jako Otec náš nebeský milosrdný jest.

Co se dnes stane bližnímu,
zejtra snad i mně samýmu.

1) R: zbjrala. — 2) R: jozeff Bajerwek. — 3) R: Žniech . . . scho
ržela . . . Zdiennau . . . swjtiezyl . . . Lhotty. —-') Připsáno později.
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[354] Onino myslivci a jiní městští lidé, jenž proti nepřá
telům Francouzům k obhájení hranic země české dobrovolně,
jak výš v tomto spisu oznámenof) šli, bylo jich v počtu z celé
země 1708 mužů; poněvadž ale v nepotřebnosti jich zase
zpátkem domů z Chebu propuštěni byli, z nich 53 ohlásilo se
až před tvář nepřítele na vojnu jíti. Ti všichni dali se k pluku
neb regimentu Mahon“) ostrostřeleckému n[eb] myslíveckému,
jejichžto jména, jak v novinách nr. 46. postavena 3) jsou, k je
jich cti také tuto pokládám 4)

Z kraje čáslavjskéhol: ]. Antoň Herman z Heralce ; 2. Franěk Po
děbradský z Stříteře;5) 3. Franěk Pekárek z Ledče; 4. josef Valda z ja
novic; 5. los. Trojan, 6. Franěk Tyl, 7. Václ. Bureš, 8. 105. leřábek,“)
z těchto posledních 5 v Hoře Kutné se dobrovolně dalí.7)

Z kraje chrudim[skěho]: 9. Vácí. Kryšpín z Chrudímě.5)
Táborlskěhol kraje: 10. josef Fišer z Votic.
Z boleslav[ského] kraje: 11. Karel Řeháček, 12. Václ. Střesmák,

l3. Antoň Drážd'ala,9) 14. Václ.10)Vlček z Mnichovic; 15. Hynek Skrnard 11)
z Malého _Skalska; 16. Jos. Nechleba z Velkého Rohozce;12) l7. jos.
Masopust, 18. 105. Vehla, 19. los. Herma, 20 Fran. Worel,'3) 21. Fran.
Ulrich, 22. Fran. Hofman, 23. ]os. Hirbe, 24. jakub Šefer,“) 25. Antoň
Huld, 26. Hynek „Miller, 27. Beneš 15) Knobloch, 28. Hynek'HeikJG) 29.
josef Burda,l7) 30. Augustin Fait,'3) 31. Hynek Wagner z Ceské Lípy ;
[355] 32. Ferda Novák z Housky; 33. Václ. Mazoun z Frýdlandu; 34. jan
Hauzenblas z Jabloně;'9) 35. Václav Rabinský z Mallěho) Čeňtíšku;20)
36. Václ. Mareš z Vel[ikého] Skalska; 37. jan Paul, 38 Vojtěch Kešek,2')

1) Str. 57. R: Cžechske . . . Spissu . . . spátkem . . . tij. - 2) Hrabě
Vilem Mahony uvádí se („Militaer-Almanach fůr das Jahr l795“) jako
majitel a velitel pluku polních myslivců od r. 1793. Majorem byl hrabě
Rudolf Sinzendorf. Vojáci měli kabáty barvy modrošedě (hechtgiin), žlutě
knoflíky a výložky ocelově zelené (stahlgriin). 3) R: postawene. —
4) Kramer. Nov. (1796, čis. 46. z 12. listop.) mají tu zprávu z „Prager
neue Zeitung“ (čís. 89. ze 4. listop.). Vavák důsledně tu zčešfuje některá
křestní jména; píšet místo Antonín Antoň, místo Frantisek Franěk, místo
Ignác Hynek, místo Benedikt Beneš a místo Ferdinand piše Ferda. ]ině
odchylky v seznamu jmen uvádím tu, jen pokud jsou věcnějši. (Pro snad
nější citaci označují tu dále Kramer. Nov. značkou N a „Prager neue
Zeitung“ značkou Z.) — 5) R: Ssrytensu. N: Strytensu. — 6) R omylem
vynechal další jméno v N: ]íři Fayt (Z: Veit). — 7) (R: Kuttne) V N:
„těchto 5 mužů dobrovolně se postavilo při verbuňku v Hoře Kutné.“

(Z: „Diese 5 lndíviduen sind freywilljs gestellte von der kuttenbergerWerbung.“) — 5) N: Chrudimi. — 9) ( i Z: Draždala.) Po tomto 'sou
tři další jména v Z: Václav Pražák, Dominik 'l'umy z Mělníka; arel
Hartman. V lv jsou omylem vynechána, a proto se Vavák nedopočítal
všech 53 jmen; (viz konec seznamu). Dle toho dlužno i co do bydlišt'
takto opravili: eháček, Střesmák, Draždala, Pražák a Tumy (TůmaP)
jsou z Mělníka, Hartman a Vlček jsou z Mnichovíc vlastně z Mnichova
Hradiště (Z: Míinchengratz). — '0) Z: lan. —“) N: lgnácyus z Skrnard
(Z: lgnatz Skrnard). ——12)Rohožce . . . Massopust. N: Rohosce. — 13)N:
Orel, Z: Worel. — ") R: Sseffer, N: Ssefer, Z: Scháfer. —15)N i Z:
Benedikt. — 16) N: Heuk, Z: Hauck. — 17) N i Z: Burde. — 18) N:
Fayt, Z: Veit. — 1") T. j. jablonně. Z: Hausenblas .. . Gabel. — 20) N:
Čentjssku, Z: Kleíntschentischeck. — 21) Snad ježek? Z: Gescheck.
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39. Václ. Gandaš) 40. Hynek Havlík z Kosti;") 41. jan AlbertB) z Kos
monos.

Z kraje litoměřickéhoň) 42. Fridrich Šnycarb) z Duchcova.“)
Z kraje žateckého: 43. Jan Grunt7) z Kopic; 44. Felix Habertic

z Mostu.3)
Z plzeňského9) kraje: 45. Norbert Ryser 10)z Ulíc.
Z klatovs[kého] kraje: 46. Jan Dvořák z Tejnice; 47. Václ. Vlach

z Planice;“) 49. jan Wolf z Muttersdorfu.
Z budějovs[kěho] kraje: 50. Václ Fric z Krumlova. — Ostatní

3 jsou nepovědomi.12)
[356] Dne 25. října byv 13) já v Budiměřiclch a 26. téhož

u Vyklek blíž Havranska na jakýsi rolní komisi a odtud jda
do Poděbrad, kdež tamní pan vrchní, p. sirotčí a p. polesný
klovu rybníka domeckéhol') pozváni byvše odjeli byli, za ni
mižto i já tam jdoucí na cestě tento chronographicon smysíiv 15)
a tam inkoustem napsav, nahoru, kdež páni obědovali (a již
po obědě byli) 16) [j]sem poslal, po čemž ihned též mezi ně při.
jíti a kafe,") víno, rosoly a pivo s nimi plti (jídlo též dostana)
[j]sem musil. lest pak tento:

KDlž KareL Wltěz WlVlssenl,
sLaWně FranCaVze spatkeM hoňlL,
DoMek, Rlbnlk Wthassenl,
praně W ten Cžas se LoWlL:
TVt' AVržaD PoDlebraDskl a KosteLeCkl,
skrze LaskaWe NaWssleeňl se spoglL.

O ku[n]stovném a obšírněm lovu rybníka domeckého ačkoliv
chutně bych napsal, ale že ne tak z vypsání jako z vidění to seznati se
můž' a blízko od nás jest. zanechávám tak. Letošní lov jeho byl od po
sledního v 10 letech; 8 let se obilím zasíval a 2 léta seděl. Zatim ti,
jenž tomu lovu rozuměli, vymřeli a protož nynější lovcově byli nevě
domcové,13) odkudž lov se prodlil. [357] Rybník ten někdy patříval klá
šteru sázavskému sv. Prokopa; po vojně Žižkovské, nevím jak, dostal
se k Cerhenicům, minulého pak věku, když Li[e]chtenšteinové dosáhlí
Černý Kostelec a to panství právě i neprávě rozšiřovali, jakž to okolo
Kouřima a Brodu Českého viděti jest, skrze hru do zástavy tento rybník
také dostali a jej dodnes drží.

Okolo svátku svatých Šimona a judy
kdo orall9) a vláčel, neměl žádné hrudy,

1) Tak iv N, ale správně v Z: janda. — 2) N: zKostu.(l) — 3) A
i Z: Alberty. ——4) R: Lihomierž. -—Í>)Omyl. N: Ssnycer, Z: Schnitzer.
— “) R i N: 2 Duxu. -- 7) N: Grunt . . . Haberdic, Z: Grund . . .Haber
ditz.— 8) R: Brixu, N: Bryxu.—9) R: Plzenskeho. — 10)Z: Riesser . ..
Fritz. — ") R má dále hned číslici 49. Tím dostává stejný počet jmen
jako v N. (Viz. pozn. 8. na str. 69) — 12)Totiž v N jmena ta chybí,
avšak v Z 'sou všecka. Viz pozn. 9. na str. 69. — 13R: bywssi . ..
Wiklek . . . akessi . . . Comissi. — 14) R: Polessný . . . Domeckýho. —
15) R: smislywssi . . . lngaustem . . . na Horu. — ll5)Slova v () jsou při
psána po straně. — 17) R: Cafee . . . Rossoli. — lll) R: letha . . . tij .. .
njniegssi Niewiedomcove, odkudcž. -— “') R: Woral . . . worat.
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místem pak, kde byly veliké roviny,
již nemohli orat a sít pro mokřiny.

Při konci října měsíce
žito ječmen a pšenice,
s nimi, jak o Havle, oves
cenu měl a má až podnes. (13. list0p.)

Mezitím od slav. zemského gubernia 1) navržení přišlo,
zda by kdo z ohledu té tak dlouhé a záhubné vojny fran
cou]z]ské leho M[ilosti] císařské buď své zaselé bonifikací od—
pustiti, aneb dobrovolně buďto peníze, aneb obill, aneb koně
atd. darovati chtěl. Sem otom cedula přišla 16. listopadu,
o čemž i noviny každotýhodní vypravujíf) kterak tu i tam v zemi
města, městečka, panství z spolitného snešení peníze, zbraň,
obilí, sukna, koně i voly dávají, jiní opět rozličné vojenské
nářadí a potřebnosti darmo v jistém počtu dělají a sice kováři
podkovy, sedláři sedla, uzdáři uzdy, caňkáři [358] caňky,3)
kloboučnící klobouky a helmy (kaškety) ; soukeníci dávali sukna
na pláště a vtom českobudějovští nejprv začátek učinili a kla
tovští krejčové uvolili se první 200 plášťů vojenských darmo
ušíti. To vidouce pražští *) krejčové, ihned taky sukna na celé
vojenské šaty žádali a takové darmo šili, až potom mnoho
krejčů (neb krajšů) v Praze na mnoho set plášťů, spodků a
kamašlů sukna nastříhali a do “všech měst po'celé zemi roz
posílali a tuť mistři řemesla toho již tak nastříhané berouce,
s radostí a laskavě darmo je šili. Poděbradští krejčové spolu
s vesnickými ušili těch plášťů 80,5) sadští 20. ušité pak do Prahy
poslali. e pak soukeníci rozličné barvy (krom zelené) sukna
dávali, protož taky ty pláště rozličné a nestejné barvy [jlsou
a sice bílé, modré, pomodralé, šedivé, popelaté, brunátné atd.
a odtud pošlo, že nyní u jedné kompagnie kolikeré barvy
pláště k vidění jsou.

Proměna “) barvy a šatu nic vojákům _neškodí,
když jen se v nich proměna mysle a lekavé srdce neplodí.

Dne 26. listop[adu] ze všech vesnic panství poděbradského
odváděli jsme peněžitý dar, co kdo dobrovolně sám dal, ně—
která') pak vesnice v obilí a sice v žitě takový učinila, ves
Velim 17 měřic žita, a takové na panské špejchary odvedla.
Zdejší ves Milčice dala 10 zl. 7 kr., na které kdo co dal, taky
zde přisadím:

[359] Ves Milčice DobroWoLneho DarV na WognV franCaVskaV
z Láskl DaroVaLazs) Nr. 1., Matěj Štajner 15 kr.; nr. 2., Václ. Kvíz

1) R: Gouvernium. ——2) V českých nejsou seznamy tak úplně.
Z toho, co Vavák dále uvádí, patrno, že měl zprávy i odjinud (asi hlavně
ze zámku a z Prahy). — 3) Caňk, caňkyzudidlo na uzdě. R: Cžaňkárži
Caňky. — ') R: Prahsstj. — 5) Viz str. 61., pozn. 12. — 1")R: Sauken
nicy . . Promienna . . Promienna. — 7) R: Nlektere . . . Wellim. — 3)
Tabelka v R upravena tu pro rovnou sazbu.
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30 kr.; nr. 3., Václ. Vozáb 4 zl. 30 kr.; nr. 4., 103. Vavák 10 kr.; nr. 5.,
Franěk Tomek 7 kr.; nr. 6., Václ. Hotovec 1) 15 kr.; in. 7., Václ. šlechta
15 kr.; nr. 11., Matěj Hotovec 10 kr.; nr. 12., Matěj Čermák 45 kr.; nr. 13.,
Václav Vrána 20 kr.; nr. 14., Matěj Brtek 10 kr.; nr. 15., Jakub Brtek
30 kr.; nr. 16., Franěk Vavák 1 zl.; nr. 17., Tomáš Stehlik 30 kr.; nr. 18.,
Matěj Vavák 15 kr.; nr. 19., Jan Šlechta 10 kr.; nr. 20., Pavel Novák
15 kr. Všeho .10 zl. 7 kr. Roku 1793 dne 16. února dala ves Milčice
70 zl. 10'/, kr. a tak v jednom 80 zl. l7'/, kr.

Měsíc listopad dodržel v samé pošmournosti a vlhkosti, jemuž
i prosinec své 2 dní přidal, ale 3. den tuhým mrazem všecko orání2)
i sněhem ovec pastvu zavřel. Do rána na 4. den více sněhu spadlo, do
dne 8. téhož již od mrazu i dobré cesty idělání ledu nastalo a formani
začali hustěji pro obilí jeti, až i pár“) grošů přibylo. Okolo 8. prosince
cena obilná byla: Pšenice 3 21. 14 grošů, žito 2 zl. 14 grošů, ječmen
1 zl. 16, 17 i 18 grošů, oves 1 zl. 6, 7 grošů, tak zde vršitá a v Praze
rovná míra.

[360] Když tak z mnohých vesnic na zdejším panství lidé
stýskali sobě, že z příčiny té nynější láce a k tomu jak málo
zrna z letošní ourody se namlátl (ovšem zrno letos bylo pěknější
nežli vloni, ale sýpka ') z mandele malá), že, pravím, kontri
bucí platiti nemohou, — žádali, aby se něco bonifikací za od
vedený magacín odprodalo. [ našel se hned kupec a sice žid
jeden pražský a chtěl, aby se mu nejen běžící interes z těch
peněz propustil, ale i z každého sta zlatých 25 zl. rabatum
aneb ztráty aby mu zanecháno bylo, to jest, kdo má 100 zl.,
aby vzal 75 zl. Přivolily k tomu téměř všecky vesnice, ale já
a rychtář vrbolhotský přivoliti a takovým způsobem jsme ne
chtěli, až skrz to inelibé oko a dost trpkých slov od mnohých
rychtářův slyšeti jsme musili.

lstalo se, že dne 6 prosin[ce] uroz. pan lanň) Baier
weck, prácheňského kraje krajský komisař,“) byv 7) v Praze,
odsud sem do Poděbrad k svému pantátoví, jemnostpanu vrch
nímu, přijel & v té důležitosti oznámil, že u nich jeden hrabě
kupujíc13) jedno panství takové obligací magacínské kupuje a
sice 21 zl. ze 100 rabatum neb ztráty. To pan vrchní hned
panu sirotčímu'vědět dal 39) on zase některým tu při stavuň
cích přítomným rychtářům, kdež i já byl jsem a tak promlu
vilm) s tlmž panem Baierweckem, který'l) připověděl to na se
vzíti a při svém navrácení domů zjednaje “') to peníze sem po
slati. Na tom tehdy jsme svolili. [361] Ačkoliv lépe by bylo,

1) Pam. III. 1., str. 85. — 2) R: chhkosti . . . Prasynec [i dále) . ..
Worani. ——3) R: paar. — 4) R: njniegssi. . . Segpka . . . Contributi .. .
níetco Bonifikati . . . Magacyn . . . Prahsky . . . stratý. — 5) R omylem:
jozeíf. — 6) Pam. 111.1., str. 78. R: Bajerweck (v schematísmech: von
Baierwek, Bejerwek, Beyerweck de Lauro) . . Prachýnskeho . . . Komíssarž.
— 7 R: bywssi. — E*)R: Gew. P. . . . kupugice . . . Obligati Magazinske . . .
straty. — r*)R: dadauc, On zase. ——10) R: promluwíw. — „) R: Bajer
weckem, On pržipowiediel. — 12)R: zgednawsse.
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kdyby všichni kontribuenti mohli takové peníze čekati, neb by
tu s interesy znamenitá summa peněz v panství zrostla a někdy
samými 1) interesy 1/„léta aneb V, léta kontribuci platila. Zatím
když tak žádná hlavní a veliká věc to štěstí nemá, aby svého
dokonalého cíle dosáhnouti mohla necht ítu mezi ty první
přičtena jest.

Smrt ruské carevny.2) V městě Petersburku aneb Pe
trově,3) kteréž nyní jest sídelní dvora ruského,*) ač někdy ko—
runě švédské—") patřívalo, dne 17. listopadu umřela na šlak
Kateřina 11. Alexievna, ruská císařovna aneb dle jejich řeči ca—
revna,“) narozená dne 2. máje r. 1729; byla dcera Kristiana
Augusta, knížete říšského z Anhalt-Zerbstuf) s Petrem Ill.,
carems) ruským zasnoubená r. 1745 1. září, po jeho smrti za
samou a plnou panovníci přijatá a vyhlášená dne 9. juli r. 1762
a téhož roku 13. září korunovaná v Moskvěf) Zůstal po ní syn
a panovník Pavel Petrovič.

Od dne 8. až do 18. prosíjncel silně mrzlo, že i do chllvů
mráz prorážel, a v ty dni, že tvrdá a dobrá cesta byla, vozili
[jjsme trámy, pouchy a kobyly 10)z lesa Kerska k mostu po
děbradskému po 12, 8 a 6 koních na těch dvou“) hlavních
aneb valních panských vózích, k čemuž mé přičinění začátek
učinilo, též smlouva, co od kterého '") kusu.

[362] Dne 18. pros[ince], v neděli 4. adventní, celý den silně mrzlo,
do rána na pondělí krupky a po nich dešť padal a již ve dne v noci
pouštěla; do dne 20. již bylo dobrým cestám i vožení trámů konec. Na
Štědrý den pomalu vesměs pršelo, v noci k té slotě vitr se přidal a na
jitřni vzdáleným lidem jiti bránil. Od Božího hodu, jenž byl v neděli,
až do konce roku samé pošmournosti a vlhkosti trvaly, dne 27. a 28. pro
s[ince] byly síce mrazy, ale jen drobet cesty v tvrdotě zachovaly; po
sledni den v roce byl celý vlhký 13)a kalný.

Obilí mělo cenu: Pšen[ice] 3 zl. 30 kr., žito 2 zl. 30 kr., též 24 kr.
ečmen ] zl. 54 kr., též 2 zl., hrách 4 zl., oves 1 21. 24 kr.

Dn: 28. prosince dostali jsme poručení, abychom 14)ma
gacín odváděli a sice tu summu jako vioni,"') naše ves Milčice
zita 222 měř., ovsa 195 měř., žito do Nymburka a oves do
Poděbrad. Že pak p. mlynář střebestovský nymburský magacín

1) R: ínteressy . . . samyma lnterressy . . . Contributí. — 2) Dle
Kramer. Nov., 1796, str. 461. (ze 17. prosince). R: Russke Cžárowny. _
3) T. . Petrohrad. tt: Petersburgku . . . nýni . Russkeho. — 4) Od času
cara etra Velikého (1700—1721). —5) R. stegdske. —“) R: Russka. . .
Cžárowna. — 71 R: dczera . . . szžskeho . . . Cerbstu. — 3) R: Cžařem
Russkym. — 9) R: Možkwie. — 10)Dle Jungmannova Slovníku „pouch :
břevno svrchní zadělané na sloupích, kteréž v rovnosti drží a napo
máhá k tažení stavidla, též u jezu a 11 vodní hranice mlýnské; ko
bylazkůl aneb kláda vodní k obhajování před ledem stavení na vodě
stojícího“ — 11) R: Lessa . . . dwauch. — 12) R: kteryho. — 13) R: Wich

ktosti7. . . wlchký. — H) I?: Abychme Magazin . . . Nimburgka. — "5) Vizs r. .

Paměti Vavákovy. in., 1. 4
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taky mele, protož dovolil p. proviant-oficír, aby Milčice a Cho
touň tu v Střebestoviclch své žito složili, což i roku loňského
taky se stalo?)

Od 27. až do 31. prosince voda na Labi zrostla a ledy s sebou
nesoucí u Nymburka most velmi rozviklala i dvě pole zcela roztrhala,
že se tudy ani více jeti nemůže.

[363] Penlze přehořovskéf) Téhož 1796. roku a sice mě
slce prosince onynó penize přehořovské zde na Poděbradště
taky vydávané byly. Ty roku 17773) začaly se nejprv na Par
dubště vydávati, kdež taky roku 1777 jejich vydavatel, komisař
Holfeldf) jehožto někdy otec, pan Krištof Holfeld v Podě
bradech purkrablm býval a roku 1757 5) náhle umřel, že při
vydávání jich taky na sebe pamatoval & mnoho familil, které
ty penize bráti měly, zapřel a jejich penize sobě přivlastnil,
byv 6) potom r. 1787 již u král. gubernia sekretářem, odtud
vzat a veřejně ve dne do novoměstského rathouzu na vězenl
veden byl, k čemuž i já [j]sem se trefil.

Ty penize proto přehořovskéi) se jmenují, že je roku 1701
v čas veliké vojny turecké jistý hrabě Přehořovskýs) ve všech
clsařských zámclch ze sirotčich kas vy[z]dvihova| a na obliga
clch se podpisoval atd. Toho roku z veliké potřeby ito za po
moc proti Turku se vzalo, aby penize sirotčí z kasy neb skládky
se vyzdvihly a někdy budoucně že se i s interesem zase dě
dicům vrátí!) Bylo jich pak vyzdviženo na panstvích pardub—
ském, poděbradském, brandýském 10)a kollnském 130.000 zl.,
jedno sto a třicet tisic zlatých.

[364] Na Pardubště vydáno jich bylo přes 80 tisíc, na
Poděbradště 5100 se jich nacházelo a 117 zl. jich vydáno bylo,
neb zde mnoho familil vymřelo a mnozí živi jsouc[e] nehlásili
se, ač pak k hlášeni rok a den jmenován byl. Vyhledávaly se
taky potomci i ze-starých knih") v zámku jsoucich a dávaly
se výpisy do vesnic a lidem poručeno se hlásiti, přece však
mnozi ,to zanedbali.

Pominul rok a den, komissi vyšla ven,
penize dala jen, jenž pro ně přišli, těm.

Slavné paměti Maria Teresia, královna naše, roku 177719)
hned začátek tomu učinila a takové peníze i se zasezelým in

1)Viz str. 26. R: Profiant . . . Lonskeho. —2) R: Pržehoržowský. . .
Onino . . . Pržehoržowský. — 3)Tento i následující letopočet v R je dva
krát opravován. — 4) Snad Matěj Ignát. (Srov. ]. Hellich: „Rod Holfeldův“
v „Nezávislosti“, roč. l., čís. 15.) R: Honfeld . . . Kristof Honield . . . Purg
rabjm — 5) R: 765. (Viz Pam. 11.2., str. 104. a 165.) — 6) R: bywsse . . .
Gouverno Secretáržem . . . Nowomiestkyho. — 7) !?: Pržehoržowsky . . .
Kass. . . podpissowa1.— 3) František Karel hrabě Přehořovský z Kvase
jovic, nejv. mincmistr, pak nejv. zemský sudí. — 9) R: Kass . . . ln
terressem . . .diedicžum wratiegi. — 10)R: brandegskem. — 11)R: nieh . . .
weypissy . . . pržedse . . . Comissi. — ") Letopočet v R opět dvakrát opra
vován. R: Theresia . . . lnterressem . . . Cassy.
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teresem dávati poručila, potom r. 1786 josef II. je zastavil,
r. 1790 Leopold ll. zas je dávati poručil, po jeho smrti zas se
zastavily a nyní František II. roku 1796 načisto je vydati při
kázal a takové, k nimžto by se lidé nehlásili, polovic do kasy
kontribuční pro všecky kontribuenty a polovic do kasy chudých
složiti poručil. Těch peněz taky po mém 1) pradědovi, Karlovi
Vavákovi, bylo 11 zl. 34 kr., však na 35 dílů v potomcích
rozdělené; dostal [i]sem 58 kr., někteří zadnějšl taky 4, 3, 2
i ] krej[car] dostali. Na všecky ty díly 35 kvitancí“) [j]sem
podpisoval v zámku dne 6. pros[ince] 1796. r[oku].3)

Rok 1797.
[365]PossMaVrno erňl W Rokv Den,
S tepLaV WLChkostl stáLo gen.

Minutý rok a měsíc prosinec, jak se po svých mrazech do vlh
kosti4) unáhlil a až do svého přestání mokval, tak ještě čtyři dni měsíc
leden po něm zdědil. Dne 4. ledna u večer začalo zas mrznouti, tvrdší
i jasnější dnové — právě jako nové — nastaly, dle čehož cesty zase

_lepší se založily.
Téhož dne, 4. ledna, odvedli jsme náš žitný magacln

v Střebestovicích, 222 měř. žita a dne 5. toho v Poděbradech
190 měř. 14 mázl. ovsa.

Mezitím ještě jedno prohlášení přišlo, že staré banko
cedulef) jenž byly od 5, 10, 25, 50, 500 a 1000 zl., jen do
dne posledního února bráti se budou a potom samé jen nové,
které již od listop[adu] měsíce minutého roku mezi lidmi jsou.
Ty nové jsou o něco větší na dýl ina šíř a mají zas takovou
cenu jako staré. Toto jsou již za naší paměti třetí bankoce
dule;“) jest na každé z nich jejich cena desetkrát k vidění a
sice pětkrát viditelně vytištěno a pětkrát v papíře, což proti
oknu se spatří. Ty staré byly od roku 1784 a tyto nové od
roku 1796.

Generalpardon od Nového léta až do posledního října
prohlášen na celých 10 měsíců;7) který zběhlý voják zase se
vtom čase navrátí, nejen netrestána, ale izapomenuta má být
jeho vina.

[366] Na den Nového léta Václav Homola, soused a rychtář
vsi Střebestovic, odstoupiv 8) od švýcarského vyznání, k víře

1)R: mym — *) R: Qvitancy . . . podpissowal. — 3) Následující dva
archy jsou ve vazbě přehozeny: napřed jde str. [SB.—380.1. pak str. [365.
až372.] a potom již správně str. [381.] a další. Vavák sám se tim později
omýlil a na prvních několik listů nadpisoval „rok 1796“,ač 'e to již rok 1797.

4) R: chhkosti. — t>)R: Baňcocedule. ——6) R: aňckocedule . . .
10.krát . . . 5.krát. — 7) Patent z 1. prosince 1796. (Prager lntelligenzblatt,
1797, str. 10.) R: Letha winna. — 8) R: Letha . . . odstaupiwsse od
stegcarskeho . . . Katholicke.

*
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katolické zase se navrátil a v kostele sadském sv. Apolináře ')
veřejně při velké mši svaté vyznání víry učinilP)

Mrazové od 4. ledna ač pak začali zem tvrditi, ale zas 15. toho
musili pustiti; vlhkost zmocnivši se opět mlhami zemí přikrývala. 22. snih
zemi přikryl, ale do večera sešel, čimž3) vic bláta učiněno. Odtud až
do konce ledna samé mlhavé, deštivé, pošmourné a kalné časy bez zimy
a mrazu trvaly, od čehož cesty velmi zlé se učinily, že formani sotva
na lmíli za den ujetí mohli.

Conscriptio militarist) aneb popsání lidu vojenské z po
třeby lidu bojovného hned měsíce ledna se začala. Hluk Michal
Wallisovský, jemuž pod Labe z této strany naše poděbradlské]
panství náležíý) mnoho minutý rok trpěl, až se iod jiných
hluků lid dlužil, a protož letos záhy lidi sobě prohlížel, spiso
val, bral a oblíkat. .

Měsíce ledna obilí mélo cenu: Pšenice 3 zl. 30 kr., žito 2 zl.30kr.,
ječmen 1 zl. 54 kr., oves ] zl. 30 kr., hrách 4 zl., 1 cent. sena ] zl.,
] m[andel] slámy 45 kr., proso 3 zl. 15 kr.

Na den hromnic vlhko, teplo a pošmourno, aten den
konskripcí“) přijevši na noc, dne 3. ráno Pečky a Chotouň a
odpoledne naši ves Milčice řídila. V nebytnosti pak zde a v ne
dostatku mladších a menších oficlrů vojenských byl zde hejtman
Arnolf, starý pán, již 43 léta sloužící a sám mně pravil, že v té
bitvě u Kolína roku 1757 dne 18. Juni již byl. Od první kon
skripcí a r. 17717) nebyl zde žádný hejtman, toliko vyšší a
nižší zástupníci, ober- a unterleitenanti.

[367] Přes celý únor zima mírná velmi byla, někdy malé mrazy,
někdy žádné a všecky dni tak snesitedlné, že bez rukavic oratis) i cestou
jeti se mohlo. Od 20. února již marasty v cestách, louže v polích a
lukách vy'sýchati začaly. .

Dne 9. února odvedl [jlsem v Praze panu profesorovi
[Františku Leonardul Hergetovig) do školy zemoměřičské syna
svého lo)Nojtěcha.

V příčině této tak záhubné vojny francouzské koně zde
v Čechách na velikou a takměř k víře nepodobnou cenu vzešli.
Netoliko z pravdivého slechu, ale i ze svého 11) vlastniho vidění
zaznamenat za slušno soudím, že v tomto měsíci Matěj Šlechtovi
z Ratěnic dávali v Praze za klisnu pětiletou 160 zl. a když ji
dáti nechtěl, přišli až do Ratěnic kupci a dávali 170 zl., on

1)) R: Apolinarisse. — 2) Dle sadské matriky zemřel Václav Ho—
mola v Třebestovicích 28. února 1817. O “eho konversi není zápisu.
(Sdělil vld. p. děkan V. ]elínek.) — 3) R: lehkost. . . scžimž. — 4) R:
Mllitarum. — 15)Pam. 1.1., str. 130. R: Vallissowsky. — 6) T. j. odvodní
komise. R: chhko . . . Conscripti . . . Chottauň.. . Heitman. — 7) Snad
tento rok má Vavák na mysli. V R jest jen: R. 17 . . . (Viz Pam. !. 1., str. 24.
a před tím str. 8.) R: Conscripti . .. wizssi. — 8) R: Worati . . . wyssy
chati. —9) Viz Pam. il. 1., str. 57. R: Professorowi Hergóttowi. — 10)R:
11)Zemmo mieržicke . . . meho. — ") R: z meho.



Rok 1797. 77

ale přeci 1) neprodal. jiný za 2 sobě rovné klisny dostal 315 zl.,
jiný za 1 klisnu 6letou 136 zl., jiný za 1 160 zl., jiný za 2letou
hřebíčku 90 zl., jiný za ročku 80 zl., jiný za 11/2 roku staré
hříbě 110 zl., jiný za roěku 108 zl. atd.

Února měsíce platila pšenice
tři zlaté 1) a půl tolaru a někde 30 krejcarů,

žito 2 zl. 24 kr., ječmjenj 1 zl. 40 kr., oves ! zl. 20 a 15 kr., proso
3 zl. 30 kr.

[368] Dne 22., 23., 24., 25. února tak hustě ve dne i v noci byly
mlhy, že na '/, honu nic vidět nebylo a ztoho jíně neb jinovatka velmí
tlustě na stromy a všecko se nachytala.

Okolo 20. února zemské prohlášení přišlo, že ony 3) staré
bankocedule, jenž do dne posledního února lhůtu k svému prů
chodu měly, zase až do dne posled[ního] máje tohoto 1797. roku
přijímati se mají a budou. ") Příčinu toho každý snadno sám
uhodl.

V těchto dnech veřejně [j]sme se dověděli i v novinách
čtli,") že dne 2. února město a pevnost Mantua neb Mandava,
která s jenerálem polním vůdcem Wurmserem a na začátku
5 25 tisíci“) našeho lidu od Francouzů obležena byla, na ka
pitulací se vzdala. 5 měsíců obležení snášela a nemaje lid
více žádných potrav (neb již i koně jedli), k tomu nemocemi
stížený zhusta velmi mřel a polní armáda naše žádnou pomoc
jim dáti nemohla; protož ta příčina přinutila naše, že to město
nepřátelům pustiti musili. Z vojska, jehož tu zdravého ještě
12tisíc bylo, vybral sobě jenerál Wurmser 700 lidu, 2 hau
bice,7) 4 kusy ajiné vojenské potřebnosti a stím vším v slávě
a muzice vojenské vytáhl; ostatní do zajetí tak dlouhého, dokud
vyměněni nebudou, vešli

Před lety 903) kníže Evgeníus z Savoie, vůdce lidu císařského,
toto město Francouzům mocí vzal a tam Amadea, bratra svého, komen
danta írancou[z]ského, jal a do Vídně poslal?)

[369] W Letossnlj Rok DaW (a) se Množí,
Lká W thostl CIrkeW bož1,"';
hyne všecko naše zboži, však žádný se nic nekoří.
Strom vadne, zmáhá se hloží, svod roste, víra se boří,
kdo s koho může být, moři, — buď utone nebo shoří.
Lid opojený vzteklostí, zpuštěný víry a ctnosti
ani nedbá na milostí, ani na hrůzu věčnosti.

1) R: 5.ti letau. .Rattěnic. .pdsy. — 2) R: Zlatý. — 3) Víz
str. 75. R: Onne .Baňcocedule. — 4) Dvor. dekret z 48. (gubern.

z Bl.) ledna 1797.)%)r. Intelligenzblatt, čís 8.)— 5)Kramer Nov, čís. 8.7. 25. února. — Wurmsserem. ..5251i tísycu. — 7) T. ]. houfnice,
Haubítz. —3) R: OLethy70. —9) Mylné zde historické vzpominky Vavákovy
viz opraveny v dodatcich. — "') Původně tu napsaná řádka: „Letošní
rok strach se množí, hořekuje církev Boží“ je přetržena a nahrazena
oněmi verši letopočetními.
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Konec masopustu trefil se letos dne posledního února a sice
dne 28., o čemž může se takto rythmoul) říci:

Masopust s únorem měly poslední den;
v první den března měsíce měla středa popelnice,
šestnáctý pak dubnový den velkonoci't) jest oslaven,
čtvrtý den června měsíce má svatodušní letnice,
patnáctý pak svůj den zcela má slavnost Božího těla,
třetího prosince máme rorate a advent Páně, —
dejž, Bože, ať ho dočkáme, při tom svatý pokoj máme!

Od Popeleční středy
lide orali,3) seli,

ač pak každodenně mráz suchý byl, že dopoledne nemohlo se vláčeti,
toliko až odpoledne. Mezitím v černých zemích velmi krásně se oralo
a vláčelo, protož dříve do těch nežli do svrchních letos [jjsme sílí, an
někdy do nich až v posledních dubnových a májových dnech síváme.
Ve svrchních zemích nemohli jsme pro mrazy orati. Dne 10., 11., 12,
13. března celét) dní a noci mrzlo, cd čehož polní práce přestala. ll.
12. a 13. tak velmi studený vítr od východu vál, že člověk v cestě neb
v poli zahřítí se nemohl, při tom škodu na zimním i zasetémb) [370]
v nově obilí kořenů a zrna odkrytím znamenitou učin:l.

V čas teť) vichrové sloty
nebylo vidět Lhoty.

Dne 14. února tak jako skrz troubu hlas vzešel, že by
náš jemnostpán vrchní řiditel, jan josef Baierweck, nejvyšším ")
administrátorem císařských panství býti měl, ale žádný v Po
děbradech neopovážil se (jakožto jistinu nevěda) jemu vinšo
vati, až dne 16. do.“) já ze všech nejprvnl jemu [ilsem vin
šoval; on to sice ode mne 9) přijal, ale zapověděl mně, abych
žádnému nic neříkal o tom, dokud dekret nepřijde.'")

Ale nebylo platno nic,
čím dál, vždy měl těch vinšů vlc.

Únor v posledku a březen v začátku
takovou, hle, měli v obilí poplatku:

Pšenice pěkná 4 zl., žito 2 zl. 36 kr., ječjmenj 2 zl., místem 1 zl. 54 kr.,
oves ] zl. 24 kr., hrách 5 zl., proso 3 zl. 36 kr.

Mrazové jak byli v únoru, takovin) zase v březnu trvali, že nebylo

(a) Dav národu — bídy a psoty nejhorší.
1)R: schorži . . . Massopustu . . . Rithmau. — 1)R: Massopust . . . den

s Welkonocy...scela. — 3) ) R: Woraly . . .woralo — 4) R: worati . . .
cely. — 5) R: waal... Zasetym. — 6) R: ty . . . Lhotty. — 7) R: Gew.
Pan...Bajerwek Neywižssim. — 8) T. 1. detto, dito. — 9) R: ode
mnie . . . Decret . . . wzdy. — ') Dekret byl podepsán 3. března. Zpráva
o povýšeni Baierweckově jest v „Prager neue Zeitung“, 1797, čís.-27.
z 3. dubna. V čísle pak 29. je další zpráva, že 12. dubna „nově jmeno
vaný cis. gubern. rada a administrátor komor. statků, pán z Baierwecků
vykonal dnes služební přísahu u slav. c. k. zem. gubernia v plné radě “
Předešlý administrátor _janjosef ;: Erbenů byl již r. 1796 jmenován sku
tečným dvorním radou u c, k. dvorní komory ve Vídni. ——11)R: takowe.
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možné ráno orat 1)a vláčet v žádný den, toliko vždy odpoledne, a při tom
ustavičná zima. Od dne 16. až do dne 24. března velmi tuhé mrazy a
zimy, studené velmi větry trvaly, že jsme ani na pole jet nemohli; 18. a
19. března až i okna zamrzlá byla?)

, Dobytek ovčí zle se měl, neb v domích přestávala pice a pastvy
žádné nebylo, role na zimu zasetá3) se černala — a obce se bělely,
tolikéž luka,azima při tom krutá ustavičně trvala. Cesty byly tak suché,
až dosti tlusté prachu, jako v létě, v nich se nacházelo.

[371] Na den Panny Marie Zvěstování
slunce skvělo, ale zima byla v svém trvání.
Dne 26., v Družebnou neděli,
oblaky dešťové od západu se viděly.
Ráno hned spadla z nich dost malá rosička
a hned zazelenala') se obilička. '
Na obcích travička ze svého úlehliů)
vystřelila se ven hned tak jako jehly.
Potom na den v devátou hodinu
zas vitr přišel maje s sebou zimu.

V pondělí po neděli Smrtné začalo pršet chutně,
nato v outerý celý den padal jest dešt' z oblaků ven
a 6.ho, ve čtvrtek, zas byl jest samý dešťový čas;
potom v pátek teplo bylo, v sobotu též dodrželo.

Dne 2. dubna, v neděli Smrtnou, v Praze bylo slavné
procesí z kostela týnskéh06) na hrad pražský, které vedl sám
knlže arcibiskup, s převelikým množstvím lidu; Pána Boha
Všemohoucího žádali, aby požehnal císařské zbraně a brzce
svatý pokoj uděliti rač1l7) Trvalo od 6 hodin ráno až do
] hod[iny] s poledne. Pane Bože náš, račiž to učiniti!

Neděle Květná pravou květnost měla,
neb ráno mlhou a rosou se skvěla;
pak slunéčko teple svět osvěcovalo,
všecko všudy pěkně až pozlacovalo;
pak páras) co voda po zemi jest plála, —
že bude ouroda, tím naději dala._

Mezitím dověděli [j]sme se, že Francouzové dne 25. března
město Terst 9) dosáhli, ale však největší bohatstvl z něho již

1)R: Worat. .wžadný. .wzd. _*) E: zamrzle byly.—) R:
zasete se cžernaly. — 4) R: Zazelenaly. — 5) Úlehlí, oulehlí (též oulehl,
úlehl a oulehle, úlehle):nezorané pole, lado, někde též: úhor. (Slovnik
Jungmannův.:)R vlehly. ..desst —-“;R: Sobothu. .Processi. .Teyn
skeho. .Prazský.. m.nozstwim —7) Kramer Nov., 1797,str. 122. Další
věta připsána jest v Rdodatečně dole. R: z Poledne. —8) R: Rossau.
Paara. — 9) R: Triest. (Kramer. Nov.: Tryest.)
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přes golfo') neb rameno mořské do lstrie převeženo bylo.“)
To město náleži císaři našemu a jest při něm znamenitý moř
ský přístav neb čerpadlof') Ten jediný přístav mořský na tento
čas [jlsme měli a z dopuštění Božího již taky o něj přišli.

[372] Na začátku dubna aten týden 4) před Velikou nocí obilí mělo
cenu: Pšenice pěkná 4 zl., taky 3 zl. 45 kr., žito 2 zl. 36 kr., ječmen
l zl. 45 kr., 50 a 51 kr., oves ] zl. 24 kr., hrách 4 zl.; sena ] cent. 1 zl.,
slámy 1 mandel l zl., dlouhé žitné5, 1 zl. 15 kr.

Okolo 1/, dubna Francouzové již díl tyrolské země do
sáhšef) až na pomezí země rakouské již zasahovali; naše
armáda stála u Gorice. 7)

Velikonoční svátky ve Vídni byly smutné, neb se odsud
i cís. král. dvůr i všecko vysoké panstvo sem tam stěhovalo,
mnoho taky do Prahy. Dne 19. dubna taky ona královská
princezna, zabitého krále francouzského dcera [Marie Terezie],3)
kterou loňského roku náš dvůr z Paříže vymohl,“) a spolu s ni
všecky král[ovské po Leopoldovi císaři pozůstalé děti přes
Plaňany a Brod eský do Prahy jely.“j)

V pondělí velikonoční, 17. dubna, 12 tisic lidu dobrovol
ného z Vídně vytáhlo.") Můj syn lvan Vavák též mezi nimi
zapsán a cvičen byv,'2) když jíti měl a chtěl, hrabě z Schón
bornu,13) aby na pařeništich “) velké škody neměl, supíiku k je
nerálovi Li[e]chtenšteinoví složil, aby mu toho tovaryše doma ne
chal, což on taky učinil, a tak on v zahradě zůstav15) z Vídně nešel.

V úterý velikonoční, 18. dubna, uroz. p. ]an Josef z Baier
wecku, 23 léta na Poděbradech vrchni řiditeí, zvolen jsa od
císaře za nejvyššího administrátora panství císařských v Če
chách?) toho dne se s námi v zámku poděb[radském] loučil,
já pak učiniv17) mu dík, též [j]sem jej vyříkal a jemu psaný
podal v těchto slovíchfs)

24. dubna, v pondělí po Provodní neděli, přišel mrak od východu,
z něhož ikrupobití spadlo; oseni ač ležet zůstalo, ale zase se spravilo,
a od toho dne začaly býti teplé časy.

1) Slovo italské. R: Kolfo. — 2) Kramer. Nov., str. 117. — 3) Viz
lungmannův Slovník. — 4) R: Tegden. — E*)R: dlauhy Žitny. — 6) R:
dosáhwsse. — 7) R: v Gercu w Gránjch. (Kramer. Nov. píší: Geryce,

- Gerc.) Té doby byla tato francouzská armáda již ve Stýrsku. — £*)V R
zůstalo prázdné místo pro jméno. R: Wyssoké . . . Princesna . . .Lon—
skeho. — 9) Na svobodu propuštěna byla již v prosinci 1795 výměnou
za zajaté francouzské ministry; do Vídně přijela 6. ledna 1796 (Rulíkův
„Kalendář histor.“, 1., str. 246. a 248.) — 10) Kramer. Nov., 1797, str. 146.
— 11) Zřidili se k obraně Rakous a zvláště Vídně. Toho dne vytáhli
toliko před vídeňské hradby ke slavnosti vojenské své přísahy. (Kramer.
Nov., str. 148.) — 12) R: bywsse. — 13) R: Ssenbornu. — 14) I?: na
Treibhausych . . . Thowarisse. -- ll">)R: zustawssi. — "*) R: Viz str. 78.
R: Bajerweku . . . Neywizssiho. — 17)R: vcžiniwssi . . . Osseni. —13)Zmí
něná reč Vavákova v R chybí a snad celá čtyřlistová složka, ježto další,
2. arch roku 1797 byl původně označen jakožto arch 3., třetí jakožto 4.
a teprve nynější 4. má již opět označení původní a nepřepsané. O pře
mistěni těchto archů viz na str. 75. pozn. 3.
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25., na den sv. Marka, taky [jlsem já ještě ostatních
6 fůr dražšího zboží, které [jlsme odtud z Milčic darmo dali,
panu novému administrátorovi do Prahy odvezl a složil.

Při konci dubna cena obilní pořád padla, jakož i cena koňská a
dobytčí: Kůň, jenž o středopostí .) v Nymburce byl za 120, v Kolíně po
Svátosti “) jedva za 60 zl.; vůl, jenž byl za 40 zl., jedva za 25 zl. Obilí
ač mezi lidmi mnoho nebylo, neb málo sypalo, však přeci 3) taky málo
platilo: Pšenice 3 zl. 30 a 20 kr., žito 2 zl. 30 kr., ječ[men] 1 zl. 48, oves
1 zl. 30 kr., proso 3 zl. 48 a 45, hrách 3 zl.

Od 1. máje, že lehké4) deštíky padaly & teplé časy byly, obllí se
pěkně ukazovalo, stromové kvetli a tráva na lukách a obcích hojně
rostla, dobytek dosti pastvy měl.

A mezitím pověst o svatém pokoji se rozléhalař) tak že
veselé a příjemné časy byly. Ale při tom peněz všudy málo;
handlovní lidé si stýskali6) a sedláci neměli čím své daně
platit. Kdo měl obilí, nemohl ho prodat, íormani zřídka jeli a
když který přijel. ještě málo dával; kdo co měl k prodaji,
musil dáti za to, co sám forman chtěl. V Praze trhy ještě
horší byly; řeknu to skrze rythmu:

V Praze sládkové, mlynáři neukázali svých tváří,
jenom vždy dohazovače posílali,") ty plampače;
ti ač dost dlouho smlouvali, však páni ještě míň dali.

[374] Ke dni 16. máje, k svátku sv. jana Nepomuckého,
že taky při tom ten vojenský přístrach pominul a příměří mezi
oběma armádama učiněno a pokoj svatý se rozhlašoval, pře
veliké množství lidu nejen z Čech, ale i z okolních zemí, Bavor,
Rakous, Uher, Moravy, Slez[s]ka, Lužicf) Sasů a říše do Prahy
putovalo.9) Statue sv lana na mostě zase obz[v]láštnl a krás
nější kaplou, než prv bývala, jest ozdobena.

Okolo hodu Seslání Ducha svatého vlhké časy skrz časté deště
trvaly. Žita, pšenice na výškulo) zrostly a pěkný klas k hojné sýpcell)
přistrojily. Ač pak z jara byly žita a pšenice řídké, nyní již vše zhoustlo
a plně záhony všeho narostlo.

1) T. j. středa po 3. neděli postní. V Nymburce byly tehdy jar
marky (a vedle několika novějších jsou dosud): ]. o středopostí, 2. ve
středu po sv. ]anu Křt. a 3. ve středu po Povýšení sv. Kříže. —2) V Ko
líně byly výroční trhy (a vedle několika novějších rovněž až dosud se
tak zachovávají i jmenuji): v ty pondělky po Svátostech, 2. po sv. Bar
toloměji, 3. po sv. Ondřeji, 4. po poslední neděli masopustní, na svátek
sv. Antonína a sv. Františka Seraf. (a před každým jarmarkem v pátek
a v sobotu). Svátek Svátosti ustanoven byl za Karla IV. na památku při
vezeni císařských svátostí (t. j. ostatků, kříže, kopí a hřebu Páně a j.)
r. 1349a slavil se v Čechách „v pátek po slavném ochtábu velikonočním,“
t. j. po ]. neděli velik. (Kronika Hajkova, list 321.) — 3) R: pržedsy.—
4) R: Lechky. —5) Kramer. Nov., str. l24.,148.,158.— 6) R: Wessele...
stegskal . - 7) Rithmu . . . wzdy . .. Possylaly. — 8) R: mnozstwi . . .
Slezka, užic, bavor Sassu. -—9)Kramer. Nov., 1797, str. 183. Arcikněžna
Marie Anna, abatyše u Všech Svatých, pohostila a obdarovala při té
příležitosti 40 poutníků — 10)R: chhke . . . Wegssku. — “) R: Segpce.
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HoD DVCha sWatljho se sLanL, Dne CzWrtYho anll.
Obilí sutě taktohle se platilo: Pšenice pěkná 4 zl., žito 2 zl. 36 kr.,

ječmen 1 zl. 54 kr., oves 1 zl. 30 kr., proso 4 zl., hrách 4 zl. atd.
Toho měsíce luni od časté vláhy husté a veliké trávy na lukách

zrostly, že od mnoha let takové nebyly. Ale že přece časté deště při
cházely, protož bídně se klídlly; někde týden') i víc seno na louce po
sekané zůstalo a-jsouc2) několikrát obráceně a vždy zas zmoklé, protož
zbělelo a silu svou ztratilo. Prosa pozdě v posledních máje dnech
setá3) od té vláhy zkázu vzala. Zelí, řepa a brambory 4) dobře še mělo
a rostlo.

[375] Dne 15. juni

sWateg Wlt na sWVg Den zCeLa,
Měl sWátek Božlho TěLa.

Okolo toho dne již sena se klidila,5) ale pro časté deště mnoho práce dala.
27. juni celý téměř den pršelo, 28. nehrubě byl čas; z rána na ten

den začalo teplo a ticho býti, okolo 10 hod[in] před polednem přišel
studený déšť, po něm dělal vítr své dílo a okolo 3 hod[in] s poledne3)
tak zrostl a se zmocnil, že stavení bořil, v lesích dříví, v zahradách
stromy lámal. ovoce dolů metal, osení všecko položil a škody na všem
zemském svršku způsobil. A v ten den právě byl jarmark v Nymburce;
mnozí lidé ani domů odtud přijít'i nemohlii) Ve vsi Chlebích 4 stodoly
položil a jednu bez rozboření z místa svého po zemi o 7., mlatu dál
odsadil. V Bobnicích též l stodolu, v MečířiB)jednu. '

29. téhož, na den sv. apošt[olů] Petra a Pavla, ve čtvrtek, ještě
vítr a sice ráno velmi studený fučel a tak až do večera trvaje,9) noc
studenou po sobě zanechal. Nato 30. téhož, v pátek, mrazivé studeno
bylo, jakož i 1. juli, v sobotu, tolikež studeno a z toho prosa zname—
nitou zkázu vzala,10)tolikéž konopě; pšenice, které kvetly, rovně zkázu
na zrně mrti budou.

Dne 3. Juli začaly se teplé a jasně časy, ač při tom přece každý
den pršelo.

[376] Dne 4. juli, na den a svátek sv. Prokopa, vlastence
a divotvorce našeho, byl jsem ") já v klášteře sázavském, již
nyní od r. 1785 zrušeném, [a] tam kázání měl velebný otec
P. Stanislav Vydra, filosofie doktor a profesor mathemat[iky]
v Praze?) které bylo staré a římské. Č by tak nynějšl no
váčkovéls) kázati chtěli! Učinil [j]sem mu tam tuto chronogra

1) R: pržedse . . . tegden. — 2) R: saucy . . . wzdy. . . stratilo. —
3) R: sete . . .skázu wzaly. — 4) R: Erdteple. — 5) R: Klýdily . ..daly.
— 6) R: z Poledne . . . Lessych .. . Owotce . . . Osseni . . . spusobil. —
7) Další 2 věty jsou v R připsány dole. R.: Nimburgkce. — 3) U Křince,
ve farnosti bošinské. — 9) R: trwagic. — 10)R: skázu wzaly...skázu...
pržedse. — 11) R: bywssi Já . . . zrussenym, tam . . . filosophíae Doctor
a Professor. — 12)Stanislav Vydra, jesuita, povaha ušlechtilá, vynikající
učenec a upřímný ech a buditel národní, zemřel v Praze 2. prosince
r. 1804.— 15)Odchovanci seminářů josefínských. R; njniegssi... Chrono
graphickau. ' '
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fickou památku, což on i s sebou domů vzal: "ll.“ _lVLl
W Sázaně, HLas WlDrl MlLe sLlssán blL.

Velkou mši svatou zpíval velebný otec pan Daniel Frant.
Weber, farář a vicarius ratajský. Tuť sešel [j]sem se s veleb.
otcem p. Fraňkem vendou králohradeckým, jenž z Hory Kutné 1)
tam přišel. Tamní veleb. p. farář jan Chmela 2) ivšichni ostatní
duchovní, iichž 12 bylo, rádi mne 3) spatřili a u tamního pana
správce, Karla Karáska [j]sem obědval.

V týž den v mé doma nebytnosti přijel ke mně do Milčic
onen znamenitý Čech, velebný pan losef Dobrovský, kterýž
nedávno v zemi švédské 4) v městě tokholmu a v jiných ze
mích za příčinou starých českých knih ") knihárny prohlížel. 6)
S ním taky přijel veleb. pan Tom_áš Weinínger, farář líbez
nick'

Že [j]sem doma nebyl, oba litovali,
svá 7) jména napsaná u mne zanechali.

K tomu p. Dobrovský, co v kostele sadském na onom hrobo-„
vém 3)kameně, jenž před velkým oltářem leží a starou gotickou
a již velmi sešlapanou literu nese, přečetl, to mně taky napsané
zanechal a jest toto: 9)

[3771„Anno Domini Millesimo trecentesimo octuogesimo obiit Do
minus Stephanus miles de Klucžow Sabino ante festum Omnium Sancto
rum, hic sepultus, orate pro co — t. j. Léta Páně tisícího třístého osm
desátého umřel pan Štěpán voják (neb rytíř) z Klučova Sabinova před
svátkem Všech svatých, zde pohřben, proste za něho.“ — „Vyložil napsal
a na památku hospodáři ctněmu zanechal josef Dobrovský v Milčících
4. července 1797.“ — „Přátelské pozdravení. Tomáš Weinínger, farář
libeznický.“

Tak se podepsali. Já s potěšením [j]sem to spatřil a za
dar Božl přijal. Ale ty pány s jakou radostí bych byl v svém
příbytku viděl a s nimi mluvil, historický čtenář usoudl. Pro
památku toto jim zde přisadím a také k nim samým odešlu:

„Pan DobroWskl CžeCh Wlbornl, Jazlka sWeho MlLoWnl,
ACžkoLlW glž WlDleL Mnoho, Wssak Gal. se erzřljt Y toho,
Nljnlegsslho Dost Sprostáka, We Wsl MlLCžlCe —-WaWáka.
TV tež WzaCtneg Dth spoLV gel., WeLebnl ThoMáss Wagnlnger,
Knlez WlemY Vpřanl WžDlel, a farárž Wsl Lllbeznlel.

') R: Kuttny. — 2) jan Chmela, jesuita, po zrušení řádu byl mi—
sionářem (viz Pam. ]. 1, str. 144.,) r. 1792 stal se farářem v Sázavě,
kdež zemřel roku 1817. Byl činný literárně, vydav několik náboženských

spisů polemických aszdělavatelných, přeložil postillu Goffiné--ovu aj. —3) R: mnie. — “iR :.stegdske — %R: Knieh. .Thomáss Wegnin
er. — 6) Zminěnou studijní cestu nastoupil Dobrovský v průvodu _lá

chyma hraběte Šternberka v květnu 1792a vrátil se přes Rusko v únoru
1793.— 7) R: swe. . napsane v mnie. — s) R: Onnom hrobowy m.

Gotttickau . .Letha.- —9) Vyobrazení jest v díle V. jelinka, „Sadská“,\: s r. 20.
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Na Den a PaMath, SWatIho,
Prokopa, Opatta lenáWaCže, a WLastenCe nasseho.

Za to WáM bratržl CžeChoWe,
Wěrno-Laskane Děnge,
k Wlasti vpržimný wzdicky,
Franiek Wawák Mjlcžický.“

[378] O tom hrobovém kamenu v sadském-l) kostele od
svého 2) mládl pověst [j]sem slyšel, že ten nápis na něm žádný
přečisti nemůže; však ale přečetl jej 3) v roku 1786 v. p. lin—
dřich Hille,4) tehdy kaplan, nyní děkan českobrodský, a jej
přepsavf') i mně podal, když tam toho roku o sv. ApolinářiG)
kázal. A nyní opět velebný pan losef Dobrovský. Proč prve
žádný toho přečisti neuměl, znáti, že abecedu gotickou neznal.

NB. Toto []]sem měl napsati hned června měsíce, ale
nevěděl jsem toho, až nyní z novinz7)

Dne 25. luni, v neděli 3 po sv. Duchu, byla slavná in
stalaci") na Svaté Hoře iakožto v památný den korunováni
zázračného obrazu Panny Marie svatohorské. Nynější náš král
český, František II., vyzdvihl tam proboštstvlf) a tak tu první
probošt dosazen a instalován 10)a infulirován byl, důstojný pán,
pan Joachim Čejka z Olbramovic, hrabě, z starodávnlho, někdy
rytiřského rodu českého, skrze vysoce důstojného v Bohu otce
pana, pana") rytlře Václava Chlumčanského z Přestavlk, bi
skupa kanejskéhoJŠ) preláta :: arcijáhna u sv. Vita, a Ot zem
ského král. gubernium za komisaře tam poslán uroz. a sta
tečný vladyka, p.p. Jan losef z Baierwecku, guberniálni rada
a zemských královských statků administrátor, náš bývalý 13)milý
p. vrchni.

[379] Roku 1647 Václav Čejka z Olbramovic od Ferdi
nanda Ill. vyslán odevzdával Svatou Horu jesuitům, od roku pak
1773 byla pod moci příbramského děkana a nyní má svého
intulirovaného probošta. — Na SWate Hoře, PrWňl lanLlro
vanY Probosst, Hrabě loaCthVs Cžegka Dosazen gest —
W NeDlěLl Ill. po 8. DVChV, DWaCáteho V.0 Jan.

Dne 6. července bouřlivá mračna přišlalt) počna od Plaňan přes
Dobřichov, Lhotu Vrbovou, Kovanice a Bobnice [a] až k Mladé Boleslavi
to došlo a místy ouzce, místy šíře potlouklo. Za Pečkami “) jen od mostu

1) R: Sadskym. — 2) R: meho. — 3) R: ho. — ') Pam. Ill. 1.,
str. 116. R: Hýl. ——5) R: pržepjssic. — 6) R: 0 S. Apolinarissi . . . Gotti
ckau. — 7) Kramer. Nov., 1797, str. 236. — 8) R: lnsstelati . . . S. Horske.
— 9) 27. května 1796. Právo užívati infule a berly uděleno prouoštovi
svatohorskému 3. května 1797. — 10) R: Njniegssi . . . Cžechskv . . . Pro
bozsstwi . . . lnsstelowan .. . Olbrámowicz . . . Czechského. —“) Původně
omylem napsáno: „jana Michala Warlicha z Bubna, hraběte“; pak pře
trženo 'a opraveno. R: W socze . . . Otcze . . . Chlumcžanskyho. — 1'-')H:
Kamienskeho. (V novinásh: Kaneyskěho.) — 13; R: Komissarže . . . Wla
dika . . . Bajerweku . . . Radda . . . beywalý . . . Olbrámowicz . . .jezuitum.
— 14) R: pržissedwssi . . . ps Dobržjchow . . Bobnice,až. — 15) R: Pecž
kama . . . Mlegnskeho . . . Rattienicky.
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mlýnského po most ratěnický, tak ouzce, někde ještě oužeji to šlo. Panu
děkanu dobřichovskému všeckal) pole to přešlo & protož škodu ve
likou učinilo.

Dne 10. července začaly se veřejnéž) žně a ty byly v pšenici a
žitě hojnější, v ječmene pak slabší než vlonl. ječmen byl tenký v zrně
a málo sypal, na V, korce a nejvíc na 3 vértele, což učinila veliká3)
parna, jenž od 5. až do 26. juli trvala a zelené 4) ječmeny v náhle usu
šila; čímž rovně i zrna pšeničná zhubena byla,6) že mnoho do zadiny
odešlo, a barvu žlutou nedosáhla.

[380] Obilí nové platilo: Pšenice 3 zl. 15 kr., 20 kr., žito 2 zl.
15 kr., ječmen ] zl. 45 a 48 kr., proso 2 zl. 30 kr., oves l zl. 24 kr.

Okolo sv. Vavřince po celých žněch bylo a každému druhu obilí
o dva groše, tu vic, tu ještě vic přibylo.

Od '/, srpna sucho veliké začínalo býti, neb od 10. lull nepršelo,
tak že se nemohlo orati'5) a první orby neb podvůrky vláčeti. '

Při konci srpna pšenice již dostala 3 zl. 24 kr. i 30 kr., též pěkná
3 21. 36 i 40 kr., žito 2 zl. 30 a 36 kr., ječmen 2 zl., též 2 zl. 6 kr., oves
1 zl. 24 a 30 kr., proso 2 zl. 45 kr. a 2 zl. 54 kr.

Dne 2. září, v sobotu, u večer začalo pršet a nato v neděli celý
téměř den pršelo, po čemž začali [j]sme zoraná7) pole vláčeti a nezoraná
oratí a k setí připravovati. Skrz celé 3 neděle nebylo vidět na poli oráčeLB)

Dne 3. září Ivan Vavák, syn můj, byv 9) od Nového léta
t. r. ve Vídni v zahradě hraběte z Schonbornum) tovaryšem
při Treiberei, t. j. kde se i v zimě zralé ovoce plodí a při—
pravuje, odtud na žádost pana zahradníka z císařské zahrady
z Schónbrunnu,") 1/„míle od Vídně, odevzdán byl tam za to.
varyše. Bud Pán Bůh pochválen!

Tohoto roku žaludy na dubich se porušily a z nich kotvice narostly.
které velmi pěkné a mastné byly. Chutné je lidé v lesích sbirali12) a
rozliční handíiři, židé a koželuzi chutně platili. Nejprv byla ] čtvrtce za
7 kr., poto'm za 8 až za 9 a 10 kr. i taky za 12 kr.; mnozi za ně hodné
penize dostali. Od roku 1778 kotvice na dubich nerostly, celých 19 let. 13)

[381] Dne 10. září, v neděli 14. po sv. Duchu, v Staré
Boleslavi po smrti tamního infulovanéholt) probošta, hraběte
lusta Vilíma Pražmy, jenž byl rozený Slezák a ve Vratislavi
kanovníkem, též v městečku [?]15) farářem, dosazen a in
stalován 16) byl nový probošt, pan losef Maffay_") rozený
z Kraňskafe) jenž skrz některá poselstvím) do Paříže i jinam

1) R: dobržichowskýmu. .w.ssecky —2) R: Weržegný. — 3) R:
Zrnnie. .vcžinilý welyke. .trwaly. — 4)R Zelený. .vsussily. —
15) R: zhubene byly. — 6) R: Worati. . Worby. 7—) R: Sobothu.
Zworane. nezworane Worati. — 3) R: Worácže. — 9) R: bywssi.
letha. —10)Viz str. 80. R: Ssenbornu, Thowarissem. .Zýmie.. .Owotce. .
— 1') R: Ssenbrunu. .Thowarisse. bud. — 2) R: lessych ijraly.
—13) Pam. 1. 1.,str 89.R: leth. — ") R: Intulirowanyho. — 15)V Rzůstalo
prázldné misto pro jméno. — 16) R: lnssteíirowán. —17) R: jozeif Mafee.
— 8) R: 2 Karniolu. — 1*')R:Legati. .Probozsstwjm.



86 Rok 1797.

a skrz cvičení císařských princů tímto proboštstvlm a infulí
obdařen jest. On také jest spolu rytíř maltézský 1) a toho řádu
při vldeňském2) dvoře sekretář.

Pamět: Ačkoliv v Staré Boleslavi při kostele sv. Kolslmy a Da—
miána a sv. Václava jest proboštství 3) velmi starodávné a ta kapitola
kanovnická slove antiquissima t. j. nejstarožitnéjši, ale nikdy dříve pro
bošt a děkan tamní neměli infule, až za dnů otců našich tamní pro
bošt, důstoj. p. [Ian] Fríck,4) byv s lanem Rudulfem hrab. z Šporku,
biskupem, v Římě o svatořečení sv. Jana Nep., tam od papeže lnno
centia Xlll. pro sebe a všecky budoucí probošty infuli dostal; byvb)
potom po druhé v Římě r. 1729, zase od Benedikta Xill. dostal infuli
pro děkana, a tak tu probošt i děkan oba iníulati jsou. Děkan nynější
jest Norbert hrabě z Klebelsberkufř) — W Stare BoLesLan, lll. poD
lntVLl Probosst, lnsstaLljroWanl blL, P. lozeff Mafee — Ctně: W Ne
DlěLl, Xllll. po SW: DVChV, Desáteho Září. — [382] První tehdy in
fulirovaný probošt v Boleslavi byl důstojný pan [jan]7) Frick, r. 1726,
H. hrabě justus Vilím Pražma 1762, H[. josef Maffays) 1797.

Dne 12. září přijel z Feldšperku neb Valdic9) — jest
zámek a panství v Dol. Rakousích 10) — do_ erného Kostelce
kníže Aloysius neb Aleš z Li[e]chtenšteina, a sice na ten čas
dosti vzhlednězu) Vyjeli proti němu na koních rychtářové a
sedláci, též zámečtl písaři — a ti od pražské 12) městské gardy
červené šaty vydlužené majlce pěknězřetelili — až do Plaňan.
Kamžto když přijel, nejprve vel. pan Václav Skřivánek, tamní
farář,13) s velikým houfem dětl, an z nich některěu) tureckou
musiku houdly a všecky čistě ošacené byly, jej vítal, potom
p. inspektor Clawier, kostelecký,15) ale on ani prvního, ani
druhého nehrubě si všimnul. Chtěl taky jeden z rychtářů a
sice rychtář škramnický vítání mu učiniti, ale vida, že na ty
vyšší “) nedbá, nechal tak. Mimo to střílelo se tu : hmoždířů,")
ve třech kůrech 18)se bubnovalo a troubilo, lidí 19)věrných pod
daných veliké shromáždění bylo, každý radost z přítomnosti
svého pána na sobě ukazoval a měl a jeho sytě těšil,

1) R: Maltegzský. — 2) Wjdenskym . . . Secretárž. — 3) R: Pro
bozstwi.. . Probožsst... Probožsst. — 4) V R prázdné místo pro

křestnlJměno. Frick nebyl proboštem, nýbrž děkanem. O užívání iníulemá tu avák opět mylné zprávy jako v Pam. II. 2, str. 85., kdež sou
v poznámkách příslušné opravy. R: Frik . .. bywssi. — 5') R: ro—
božty . . . b wssi . . . po druhy v szmie. — 6) R: Kleberssperku. (V R
dále začal avák psáti zprávu o „veliké partice při ouřadu mincovním
ve Vidní“, přetrhl však dva již napsané o tom řádky a pokračuje 0 St.
Boleslavi.) —- ") Křestní jméno opět v R: nedopsáno. A viz pozn. 13. —
a) R: Maíee. — 9) R: Wálcžic. — 10) R: w Morawie. — 11) V R pů
vodně: „na ten čas triumfálně“, pak toto přetrženo. — 12)R: Aloizius
Prahske Miestke. — 13) Pam. il. 2., str. 82. a 111. 1., str. 21. — 14) R:
níekteržj .. ossacenj. — 15)R: Insspektor Clavir Kosteleczky. (Osoby
nemohl jsem zjistiti; jméno píši, jak je uveden v schematismu na r. 1797
jistý zemský úředník v Praze, snad příbuzný onoho inspektora.)_—1“)R:
wizssj . . . mimo toho. — 17)V R původně „Moždíržu“, pak připsáno
před to .h“. ——13) R: Kurach.——19)R: Lydu . .. schromáždieni.
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ale on — coť se mu zdálo —
ty lidi potěšil málo.

[383] leli před ním v parádě všichni až do Černého Ko
stelce; an se již smrklo, tu opět kosteleckél) měšťanstvo se
skalickým spojeno byvšiť') jakož i mládenci a panny, tolikéž
kovkopové neb havíři skalíčtl s osvlcenými kahánci stojlce špallr
neb kráso-vzhled mu dělali a pan děkan tamní, Frant. Boskov
ský,3) jej jménem všech vltal a to vítání on od něho spoko
jeně a laskavě přijal a nato se všecken lid rozešel a domů
vracoval. Dne 13. toho v oboře u Kostelce 2 jeleny zabil a
odtud zrovna přes Koloděje do Prahy odjel.

Vltáni rychtáře škramnického, jana Kopeckéhof) které
[j]sem já na jeho žádost učinil, on ale ho 5) skrze nedovolenost
knížete neříkal. bylo takové:“) _

„Wasse Knjžetcy Wegwodowská Oschenost. Když tak z Milostí
božj, Racžila sobie oblýbítí, nás swe míle Czechske Poddane spatržíti
a obwesselyti: Mý wssichni wíerno poslussnj poddanj, ztoho na ney
wegss se tíessjme a Radugeme; Wassi Knjzetcy Wegwodowskau Oswj
cenost Gakožto swau Neymilegssi diedícžnau Wrchnost radostně a la
skawie gednotlywym Hlassem a s Ponjženosti wjtáme, vtiessene Zdrawj.
dlauhe a sstiasne Panowáni vpržimno srdečzníe winssujeme, — sebe do
gegich Neywižssi Wrchnostlywe Lásky a Mílosti poraucžjme, a w sobie
vpržimnau wiernost a poslussnau poddanost— dokud Žiwot náss stacžj —
zawazugeme.“

[384] Všecko, co se slyší, vidí, mívá dvojnásobné7) lidí:
jední chválí, druzí haní — buď z oumysla, nebo mani. (a)

Našlít se tu mnozí v Plaňanech, jenž p. faráře haněli, že by tak
s těmi dětmi a svým vínšem byl knížete darmo a bez rozšalnosti za
neprazdňoval a jemu v jeho vysoké knížecís) důmyslnosti překážel a
nelibku činil; že kníže jest kníže a nedá s sebou v cestě dlouho roko
vati a svou vysokou mysl od jednoho faráře svého obtéžkávati; že on
se má při své vůli a vysoké [vznešeností]9) zanechati a že on, byt tu v Pla—
ňanech žádnému svou knížecí důmyslnost nebyl zjevil a ukázal, že přece,
když po silnici naproti Vrbčanům jel a ty všecky jízdné sedláky a písaře
před sebou a okolo sebe i také dva rychtáře, jenž ho sami svými 6 koňmi
vezli, viděl, že se rozveselíl a z toho těšil a. příjevm) do Kostelce jim,

(a) Mani, maně, to slovo pochází od manny, jížto vždy ráno bez
práce a důmyslu nacházell.11)

1) R: Kosteleczky. — 2) R: bywsse. — 3) František Bartoloměj
Boskovský, rodem Pražan, byl farářem ve Stříbrné Skalici, pak ve tol
míří a od 22. dubna 1765 v Čer. Kostelci (od 6. května téhož roku tam
děkanem). Zemřel 23. února 1805 v stáří 89 let a pohřben jest na hřbitově
při kostele sv. Jana Křtitele v Čer. Kostelci (Sdélil vld. p. farář Frant.
Hodlánek.) R: Bozkowský. —4) R: Kopeckýho. — I*)B: geg. — G)Otiskuji
přesné. —7) R: dwognasobný . . . hannj. —8) R: Knjzetcy. — 9) R: wyssoke
Authorítati. 10)R: Knjzetcy . . . pržedse . . na proti . . . rozwesselyl . ..
pržigewsse. — 11)T. j. Židé na poušti. Výklad slova ovšem očividně
mylný. R: Mannj, mannie . . . wzdy.
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až se z Drážďan a Teplic navrátí, tu v Kostelci jednu oszvjíáštní
traktaci neb bál.1) na nižto i se svými manželkami přijíti mají, učiniti
přislíbil.

Jiní opět řekli: Zdaliž vinš pana faráře a plesání těch dítek něco
zlého bylo a zdalíž ta čest knížeti nepatří a jemu více slávy nepřidává
a zdaliž na knížete nenáleželo, když v kolikas letech své poddané uzřel2)
a k nim z daleka přijel a jejich vlnu každoročně střeže a tu je tak
s láskou shromážděné k své ctí viděl, k nim se nachýlíti, lásku svou
jím ukázati, vítání od nich a zvlášť od dětí radostně přijíti a všecky
zase zpátečně potěšiti, čilí až u Vrbčan [385] cestou jedoucí několika
osobám, že ho to těší, teprva říci. Co se mne 3) dotýče, já nic nesoudím,
jen to zde pro pamět píši. Nejlépe rozsoudí ten, jenž srdce knížete
l sedláků i děti i pana faráře v rukout) svých měl a má.

Českoub) vlnu a český chléb všudy rádi mají,
na českou řeč a český vzhled nehrubě co dbají.

Mezitím v těchto dnech ve Vídni při ouřadě mincovnim
a bankálním6) veliká partika na světlo vyšla a dokázána byla
při třech vysokých ouředlníclch, tak že až na 14 milionů se
vztahovala a při držané rychlé inkvisici7) neb prohledu u jed—
noho z nich ještě na hotovosti 8C0.000 se našlo. jména jejich
ještě dnes — vynechámř)

Čím víc od císaře lásky mnozí dosahují.
tím víc talše a překážky jemu způsobují.
Hle, my s duší, krví, tělem císaři Sloužíme,
po pokoji v srdci celém kvílíce toužíme;
ti pak, jenž v poli bojujou neb doma řídějí,
císaře i nás mordujou a zlostně šiděií.
Kteří mají tak zlé srdce, naprav je, Bože náš,
a dej svatý pokoj brzce, neb jej v svých rukou 9) máš.
Clsaře, krále našeho, chraň od rad, vůdců zlých,
víru, lásku v zemích jeho rozmnožuj a shlaď hřích.10)

[388] Okolo času našeho Václava svatého
přibyla cena obilí hned o půl zlatého:

Pšenice pěkná měla 4 zl. i taky 4 zl. 6 kr., žito 3 zl., ječmen 2 zl.
30 kr. i 36 kr., oves 1 zl. 30 kr., — tak Praha rovnou míru platila, zde
pak vrchovatá rovně tak byla. Ale když sedláci pro sucho síti nemohoucí
hustěj do Prahy jeli, zas pražští 11)mlynáři a sládci dávali, co chtěli.

1) R: Tractati neb Baal. — =') R: nietco . . . vzdržel . . . schro
máždiene . . . wzlasst . . . spátecžnie . . . Ossobám. — 3) R: mnie. —
4) R: Knjzete . . . Rukauch. — £')R: Cžechskau . . Cžechský . . .Cžech
skau . . . Cžechský. -- “) R: Baňkalnjm Míllionu. — 7) R: lnqvi
siti . . . hottowosti. — a) V novinách mně přístupných není otom zpráv.
— 9) R: rukauch . . . Radd . . . schlaď. — 10)Na následujících dvou strán
kách v B jsou náhrobní nápisy, jež Vavák složil pro paní Alžbětu
z Eisensteinu a na hrob Alžběty Marlové, manželky poděbradskěho si—
rotčího. ležto bylo pro nedostatek papiru nutno částku sazby vypustití,
podám vše tu vynechaně v dodatcích. ——11) R: Prazsstj.
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Nežd měsíc září pominul, zase o 5 l o 6 grošů pšenici, žitu a ječmenus a lo.
p Mezitím sucho veliké bylo, zasitě osení velmí řídce a mdle vy

cházelo; jiné, pozděj, okolo sv. Václava seté v zemí jako v rumu leželo
a nevycházelo. Ostatní žádný více ani nesil, čekaje na deštiček.

V prvních října dnech v Praze takto obilí se platilo: Pšenice 3 zl.
15 kr., 20 kr., 24 kr, a 30 kr., žito 2 zl. 39, 40 a 45 kr.. ječmen 2 zl. 9,
12, 15 a 18 kr., oves 1 zl. 24 kr. a 21 kr.

K tomu také v tomto roce
zřídka kde bylo ovocezl)

jablka, hrušky větší 4 za 1 kr., malých 6, 8; švestky syrové 30, 25 a
20 za 1 kr. Vína prostředně bylo. Hrách 3 zl. 30 kr., čočka 4 zl., proso
3 zl., brambory2) 1 zl. měly.

Náhodou dnes napadl [jjsem v jedné knize pamět takovou: L. 1694
byla drahota z neúrody pošlá: Korec žita platil 6 zl., ječmen 4 7.1.30kr.,
oves 2 zl. 30 kr., pšenice 7 zl., jáhly a krupice 8 zl.

[389]Léta 1680 v Nový rok 0 koledě vyšla hvězda kometa s dlouhým
ocasem3) na východu, dala se vidět 3 neděle. Nato přišel veliký veřejný
mor a vojna s Turkem.

L. 1693 po sv. Vavřinci ten den přiletěly kobylky k Božejovu a
položily se za velikou míli délky 4) až k Prasetinu; bylo jich tak tlustě,
až se pod nimi stromové 5) větve lámaly. Potom sem tam po české zemí
létajice obilí, trávu, ovoce a stromy pojedly a zhubily. Pán Bůh ukázatí
ráčil, že by taky těmi kobylkami aneb velikými muchami svět zkaziti
mohl. Až potud z té knihy paměti na desce6) psané. — Městečko Bo

žejov jest nyní v kraji táborském blíž Pelhřimova. Psáno 1. října.
Dne 6. října byv 1) já v Praze, tam náhodou u p. Kra

meriusa sešel [j]sem se se panem janem Rullkem, pražským
měšťanem, jenž jest náš výborný český vlastenec a letopisák
a vydal nám tohoto roku 1797 znamenitou knížku „Kalendář
historický“, od r. 1780 do r. 1796 ty nejznamenitější paměti,
v který den se co v zemi stalo, v sobě obsahující. 8)

Z novin dne 7. října vydaných: ) Na den sv. Václava
pan hrabě joachim ejka z Olbramovic, 10) první infulirovaný
probošt na Svaté Hoře a letos tam ínstalovaný,“) držel slavně
druhou svou primici 1“) v 50 letech svého kněžství v kostele
sv. Václlaval na Mníšku, kdež on taky svou první primici měl
a dřív před tím taky toho v nově staveného chrámu první zá
kladní kámen položil.

[390] Okolo sv. Havla pro vláhu dne 13. a 14. října spadlou nej
výbornější setí ozimního zrna bylo i taky na trhách připlatilo: Pšenice
3 zl. 45 kr. itaky 48 kr., žito 3 zl., ječmen 2 21.24 a 27 i taky 2 zl. 30 kr.

1) R: Owotcze. — 2) Erdteple. — 3) R: Letha...0cassem —
)R dýlky. — 15)stromowý. ..Owotcze — “) R: podtud... dessce.

7) R: bywssi. .Krameriussa. .P.rahskym ..Cžechsky — 3) Vy
šelv 5 dílech, z nichž poslednir. 1806— 9iKramer. Nov., 1797,str. 356. —
10)Romylem: Obrawowicz.—11) Viz str. 85. R: lnsstelyrowaný. — 12)R:
Primitij.. .Kniezstwi. .Primitií.
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Od 20. až do 26. října, že lidé vesničtí za příčinou dobrého setí
tak hustě do Prahy s obilím nejeli, Pražané připlatíli a dávali za pšenici
4 zl., za žito 3 zl. 6 a 9 kr., za ječmen 2 zl. 36 a 39 kr., oves 1 zl. 27
a taky 30 kr. Proso bylo zde za 2 zl. 30 kr. Zelí a řepa, též bram
bory,1) vše laciné bylo, 1 záhon řepy na hony za ] zl. 30 kr. i taky za
] zl. 15 kr.

Ovoce pak zralé všecko bylo drahé,
neb ho všelíký druh spolu skrz suchotu spadl dolů;
čtyry skrovná2) jablka, hrušek malých deset
dávali za jeden krejcarš) švestek pak jen třicet.

„ Dne 24. října držána byla konsistoriální komíssí ve vsi
Ciňovsi na panství poděb[radském] mezi tamnlm panem farářem
[Františkem Wentzlem]4) a p. kaplanem Celestýnem Rubri
ciusem a celou obcí. Vrchní místo zastával 5) 1. důstojný pan
Emanuel Bohm, císař[ský] kaplan a děkan v Holohlavech, a
s ním 2. velebný pan Josef Šoufek, první farář vrbický a ad
ministrátor vikářství poděbradského, 3. vysoce uroz. pan jan
Karel svobodný pán z Verni[e]rů, kraje bydžovského I. krajský
komisař, a 4. uroz. pan Franěk Viktorin Křepelle, důchodnl
poděbradský a tamního vrchnořiditelstvl administrátor.“)

[392] V první den listopadu pršelo odpoledne, nato 50. téhož, v ne
děli, pršelo celý den a tu již docela zem namokla a ozimní obilí7) za
seté pěkně vycházelo. '

Od 9. až do 17. lístop[adu] byly velmi hustě a tmavé mlhy skrze
celé dní a při tom vlhkosti.

V noci mezi 29. a 30. října ve dvoře někdy panském
v Poděbradech oheň vzešel, žádný neví jak. a tři familie a
celé velké stodoly i [s] tamnlm obilím strávil.")

Dne 10. listop[adu], v pátek po neděli 22. po sv. Duchu,
urozený pán Jakub Fridrich Schmidl, vrchní ředitel kollnský a
již nyní poděbradský, po odstěhování všeho svého zboží se
svou paní a dltkami mými čtyrmi koňmi do poděbradského
zámku přijel a nato 11. toho, v sobotu, panství naše řiditi
začaL

Kterémuž, Bože, rač dáti šťastně a dlouho řídíti,
jeho i nás zachovati vždy v pokojném živobytí,
aby vždy z jeho řízení a z naší pak poslušnosti
byly tvé chvály viděnyg) a rozmáhaly se ctnosti. 10)

1) Erdteple. . . Owotce. — 2) R: skrowne. — 3) R: Gregcar. . .
tržldcet. — 4) V R místo pro jméno nevyplněno. It: Rubriciussem...
Emmanuel Bém . . . Comísarž. — 5) Následujicí jednotka je v R až za slo
vem Bóhm. — 6) Ostatek stránky [391.l prázdný. 7 7) R: od Poledne .
Obíle . . . chhkosti. —3) V Rulíkově Kalendáři histor., ll., str. 141. o tom
takto: „Dne 27. vyšel oheň v městě Poděbradech, kterýž 12 domů strávil.
Přitom smutném příběhu garnyson vojenský znamenitě se zachoval.“ —
9) R: Sobothu . . . Wzdy . . . wzdy . . . widiený. — 10)jednotlivé řádky ná
sledující hříčky, zde pomlčkami naznačené, jsou v R psány pod sebe.
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[393]Dne, Desáteho Listopá - Du, Roku - Dewa —Desateho se - Dmcho,
vrozený Pan jakub Fri -Drich Schmi—DlWrchnj Spráwu Panstwi Po - Die—
bra - Dskeho pržígal, ataky O - Dnás wssech Po - DDannych, Laskawie prži
gat gest. Ro- chž z Ni- Drlan-Du. (Dle počtu abecedního a gabalisti
ckého písmena D má počet 4. Když se 16 D čtyrmi rozmnoži,1) ku pří
kladu 4krát 16 činí 64, — a tolik jest j.p. vrchnímu let.

[394] Dne 17.2) listopadu v městě říšském Rastattu 3)učiněn,
zavřen a podepsán jest mezi naším cls. král. dvorem a Fran
couzy dávno žádoucí, milý a svatý pokoji) Clánky jeho, jichžto
jest [25],5) já zde pro obšlrnost napsati nemohu. Tolikéž co
se se svobodnou benátskou obcí v této nešfastné'3) válce při
hodilo, kterak ta ochuzena, divně roztrhána, zloupena a v nic
uvedena, dílem pod Francouze, dllem pod císařské panování
podřlzena a to vše skrze samou francouzskou chytrost, faleš,
podvod a lest učiněno jest, psáti pomljím. Toto jen přidám,
že Francouzové po sebránl převeliké summy kontribuce a vy
drancování všech domovních mohovitosti a po odvezeni všech
jejich kun'stovných a krásných věcí, obrazů, štatuí, kostelnlch
pokladů a přivlastnění sobě nejlepších jejich ostrovů mořských
ještě taky vzali z jejich zbrojnic při konci tohoto měsíce listo—
padu 6000 větším dílem mosazných 1) kusů a jedno sto tisíc
ručnic, též jiné zbroje a prachu, co není možné ani sčistif')
V novinách jakož i v Krameriusových kalendářlch, kdo je však
zachovává, tam se, potomci, dočísti můžete. Tolikéž něco o té
francouzské válce najde se v „Kalendáři historickém“,") od
pana lana Rullka, měštěnlna pražského, letos vydaném.10)

Dne 7. prosince usnul v Pánu vel[ebný] v_Kristu otec,
pan Leopold Frólich, farář vitický, od r. 1420 první, byvll) tu
od r. 1750 47 let. Kněžem byl 58 let, věku měl [84léta].1“)

[395] Přes celý listopad měsíc lidé orali,13) sell,
pro častou vláhu ovce síc nedobro'u pastvu měly;
jsouce hned v jaře raněné mokrou pastvou nejvíce
nyní jsou v játrách zkažené skrz živé motelice.

Obllí mělo cenu: Pšenice 3 zl. 36 kr., žito 2 zl. 24 kr., ječmen
2 zl. 15 kr., oves 1 zl. 24 kr., hrách 3 zl. 15 kr., sena 1 cent. l zl.,
v Praze seno 1 zl. 6 kr. ,

'l'oho měsíce listop[adu] dávali [j]sme zas magacín na

1) R: 4mi rozmožj . .. iGStnáct . . . Leth. — 2)12,18. — 3)V severním
B_adensku.R: szzskem Rasstattu . . . Francausy . . .Ziádaucy. (Vavák tu
vsak _vlastně mysli mír v Campo Formiu tehdy uzavřený. Do Rastattu
byl Ujednán sjezd, na němž se měly hlavně umluviti zmeny držav v ně
mecké říši.) — 4) Celé „Porovnání 0 pokoj“ viz v Kramer. Nov., 1797,
ČlS. 46. z 18. listOpadu. — 5) V R vynecháno. ——“) R: Nesstiasne. —
7) R: Mosazazných . . . tisycz. —5) Kramer. Nov., 1797, str. 449. a 451. —
9) R: Kramenvssowých . . . Nietco . . . historitskym . . . Prazskeho. — 10)
V l díle od str._27l. jest „Poznamenáni hlavních bitev“ atd. — “ .
Prasynce . . . Frelich . bywssi. 12) V R nedopsáno. Viz Pam III. 1.,
str. 38., pozn. 2. -—15) R: Woraly .. .skažene.
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rok 1798 a sice dne 18. toho odvedli [jlsme v Poděbradech
ovsa 190 měřic 3 m[ázlíky] a dne 23.1istop[adu] žita v Střebe
stovicích 222 m[ěřic] 4 m[ázlíky].

Od 25. listop[adu] začaly se stále vlhké 1)časy a trvaly jednak přes
celý prosinec, až z toho i cesty zlé nastaly. Formani pro obilí nejeli a
v Praze dávali, co sami chtěli. Okolo 112prosince až do konce roku pše
nice měla 3 zl. 15, 18 a 24 kr., žito 2 zl. 15, 24, ječmen 2 zl. a 2 zl.6 kr.,
oves 1 zl. 18 kr.

Dne 13. prosince Francouzové v Benátkách vzali také
ony 2) 4_ mosazné koně 11 velikosti živých koní se zpínajících
a na zadních toliko nohách stojících, jenž před hlavním ko—
stelem sv. Marka na zvýšených sloupech stály a přes půl šesta
sta let ten plac nadmíru krášlily,3) o nichž více dočísti se může
v knize Putování Harantového v dílu [

[396] Dne 23. prosi[nce], bylo v sobotu, arcikníže Karel,
císaře a krále našeho Františka Il. vlastní bratr, nyní nejvyšší 4)
vojenský vůdce, do Prahy od Vídně přijel a tu velmi slavně
jak od všech měst pražských, tak od vojska, též od slav. gu
bernium a nejvyššího purkrabího. též od arcibiskupa a celé
slavné vždy věrné kapitoly spolu s proslýcháním“) hlučné
střelby přivítán byl a v královském hradě zůstávati začalf')

Dne 24., v neděli, začalo mrznouti, avšak jen do sv. Stěpána to
trvalo, potom zas pršelo.

WanoCžnl boží HoD, W PonDěLI se sLanL, bez Desstě ] take
bez Wssl Gasnostl.

Od dne 27. až do konce roku samé vlhkostii) deštiky a pošmour
nosti trvaly. _

Toho roku měsíce máje pan Frant. Halíř, měšťan podě
bradský & sanytrník, maje zde svůj verkštat neb dílnu od
měsíce máje roku 1796 a vybrav 3) zem všudy, kde se mu co
šikovalo, však málo zavězti dal, a nemaje kde co bráti, odtud
do Peček se přestěhoval, sem pak ze Sadské ") přibral se.

Předtím nebyl zde sanytrnik jak v roku 1729 a dělal pod vsí
u struhy při dobytčím mostku, kudy se do Kavanstvi jezdí. A toho roku
dne 1. ledna po celé zemi české rozhlásilo se pozdraveni „Pochválen
buď ježíš Krístus“; nařízeno od Benedikta XIII. r. 1728 a v Moravě hned
toho roku o velkonoci rozhlášeno a přijato jest.

1) R: chhke . . . Prasynecz li dalej. —2)R: Francosowe . . . One. .
spjnagicych. — 3) Kramer. Nov., 1797, str. 451. — 4) Sobothu. . . Ney
wižssj . . . Prahských. — 5) Neywižssjho Purgrabjho . . . Wrdy . . . prosleg—chánjm. — “) Kramer. Nov., 1797, str. 457. — ) R: chhkosti. — 3) R:
wybrawsse. — 9) Sadsky.



Zprávy o Dědictví Svatojanském.
]. Přehled členů v roce 1915.

Zakladatelůjest............. 8
Spoluzakladatelů. . . . . . . . . . . . . 66
Členůprvnítřídy. ....... . . . . 30
Členů druhé třídy . . . . . . . . . . . . 135
Členů třetí třídy. . . . . . . . . . . . .32.331

Úhrnem zapsáno členů žijících i zemřelých . . . .32.603*)
Mezi těmi jest členů stálých:rodů. . . . . ..... -......... 6076

škol, obcí, bratrstev, knihoven, konventův a spolků 1424členůduchovníhostavu............ 3902
.“ Členů stavu kněžského snažně žádáme, aby, jak

veškeří členové očekávají, mezi oktáoem sv. ?amz Ne;). obě! mše
sv. za žive' z'mrtve' členy našeho Dědictví každoročně obětovali.
Ostatní členové nekněží s týmž nábožným úmyslem bud'tež v ozna
čeném čase přítomni mši sv. U hrobu so. sama Nepomuckého
v Praze slouží ředitel Dědictví v den 15. května v 8 hodin slavné
zpívané rekviem za všecky v Pánu zesnulé členy, kteroužto po—
božnost založil a nadal zvěčnělý kanovník-strážce Václav Pešina
z Čechorodu, kdysi ředitel Dědictví Svatojanského. U téhož oltáře
slouží ředitel dne 17. května v 8 hodin zpívané rekviem za Ant.
Hanikýře, zakladatele Dědictví.

ll. Poučení o přístupu nových členův a odebírání knih.

Ovzniku Dědictví připomínáme novým členům totozAntonín
Hanikýř, narozený v Praze dne 21. března 1753, býv. jesuita,

') Spoluzakladatet se vkladem 200 K (jednou ipčrovždy) obdržíročně 4 výtisky podílu; člen ]. třídy se vkladem 80 3 výtisky; člen
ll. třídy se vkladem 40 K 2 výtisky; člen lll. třídy se kladem 20 K
1 výtisk. Kdo nejméně 10 K věnuje, uznán za dobrodince Dédictw. Do—
plněním vkladu možno postoupiti do třídy vyšší.

Paměti Vavákovy. III., 1.
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pak ka lan v Sedlci u Votic, v Klokotech, ]indř. Hradci a expo
sita v iměři, posléze ve výslužbě v Plané a v Táboře, umínil
si r. 1829, že na památku první stoleté slavnosti prohlášení Jana
Nepomuckého za svatého založí ústav, jímž by dobré, vzdělava
telné knihy v jazyku českém v levné ceně byly vydávány. Ozří
zení podniku toho požádal roku 1831 knížecí arcibiskupskou kon
sistoř v Praze. Položiv jakožto základ 1000 zlatých ve stříbře,
vyžádal sobě, aby podnik nesl jméno: „Dědictví sv. jana Nepo—
muckého“ aveškeré obecenstvo aby bylo ku přistoupení vyzváno.
Zbožný zakladatel zemřel vTáboře dne 15. března 1833 v 80. roce
věku svého a byl na tamějším hřbitově pochován, kdež mu ná—
kladem „Dědictví“ pomník byl postaven. Po dosaženém potvrzení
započalo „Dědictví“ r. 1835 svou činnost a ze zrnka hořčičného
vzrostlo v mohutný strom. Ibylo ozl slavné paměti papeže Pia IX
dne 13. ledna L. P. 1855 apoštolským požehnáním a pro oktáv
Svatojanský plnomocnými odpustky obdařeno. Odpustků těch, jež
i duším v očistci přivlastněny býti mohou, získají členové, vyko
nají-li v některý den oktávu toho sv. zpověď, přijmou li Svátost
oltářní a navštíví-li některý kostel neb veřejnou kapli dle libosti,
tam pak se na úmysl sv. Otce zbožně pomodlí.

Ze stanov klademe sem následující poučení:
1. Kdo k Dědictví Svatojanskému v Praze přistoupiti hodlá,

nechťpoštovní poukázkou aneb ve vyplaceném psaní (franko) aneb
jinak příležitostněs nápisem: Roditelstvi Svatojanského Dědictví
v Praze IV. (Hradčany) své jméno, příjmení a stav, pak svou osadu
farní a diecési, ke kteréž přináleží, udá a zároveň i peníze zašle.
Jde-li o Členství rodu, budiž udáno jméno jak manžela tak man
želky is jejím příjmením, jež měla za svobodna. Vklad za člena
třetí třídy obnáší jednou pro vždy 20 K; za rod, školu, obec,
spolek, knihovnu a pod. platí se jednou pro vždy 40 K, které
možno splatiti i ve dvou letech ve dvou splátkách po 10 K,
resp. 11rodů atd. po 20 K. Diplom a lístek na odbírání knih
obdrží člen po zaplacení celého vkladu.

2. Každý nově přistouplý člen at si lístek na odebírání knih
dobře uschová a následujícího roku, jakož i potom v budoucích letech
před vyzdvihnutím nového podílu od svého správce duchovního
podepsati dá. Na tento lístek může si pak člen, žije-li v echách,
podilné knihy v knihkupectvi B. Stýbla v Praze na Václav
ském náměstí č. 30 n. vyzdvihnouti (lístky mají barvu zelenou),
jen že musí připojiti 6 h, kterýžto peníz přísluší za práci aobálku.
Pro členy v olomouckém arcibiskupství platí totéž, jen že knihy
své vybírají v knihkupectví R. Prombergra v Olomouci (lístky
jsou barvy červené); členové pak brněnského biskupství nechť se
o knihy své hlásí vc. a k. dvorním knihkupectví Karla Winikera
v Brně (lístky jsou barvy žluté). Ostatním členům v jiných die
césích, pokud nemají lístku na určité knihkupectví znějícího,
zasílají se knihy buď přímo z Prahy od ředitelstva (mají-li lístky
barvy bílé), u něhož však dlužno o ně každý rok se přihlásiti,
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nebo si je vyberou utoho knihkupectví, jež mají na lístku udáno.
Kdo by žádal, aby mu knihkupec knihu poštou zaslal, připoj
mimo oněch 6 h, knihkupci náležejících, ještě 12 h na poštovní
adressu průvodní.*) Výlohy poštovní hradí si arci sám. Členové
»Děa'ict-oz'cz Ameriky nechť složí si v knihkupectví B. Stýbla
v Praze jistou část peněz jako zálohu na další zasílání ročních
podnův. _

3 Přestěhuje-li se některý člen z Cech na Moravu, aneb
odebéře-li se z brněnského biskupství do olomouckého anebo
naopak, ať to ii)/placeným listem oznámí ředitelství, připojí svůj
lístek posavadní. načež mu ředitelství nový lístek na odebírání
knih pošle, aby mu pak v příslušném knihkupectví vydávány byly.

4. Poněvadž členský či podílný lístek může se ztratiti aneb
i odcizen býti, každý si číslo jeho pro takový případ na jiném
místě, na př. v modlitební knížce, zaznamenej; když skutečná
ztráta se udála, požádej ředitelství o nový listek s udáním čísla
lístku neb aspon čísla diplomu, & s připojením 50 h, poplatku to
za vydání listu nového, a 10 h na poštovní výlohy, tedy úhrnem
60 h (třeba v rakouských známkách poštovních). Připomínáme
však, že kdyby se_potom pohřešovaný lístek zase nalezl, týž žádné
platnosti již nemá. Podobně kdo by zjiné příčiny potřeboval lístek
nový, na př. je-li posavadní lístek jeho již vyplněn, ať pošle ře
ditelství starý listek ve vyplaceném psaní a přiloží 60 hal. (třeba
v rakouských známkách poštovních), načež mu bude zaslán lístek
nový. Peníze ty posilaji se předem.

5. Když člen umřel, žádáme snažně pozůstalých přátel, aby,
když si na jeho lístek podíl posledního roku (třeba i po smrti
členově) vybrali, úmrtí člena toho na lístek ten poznamenali a ředi'
telství přímo nebo též skrze příslušné knihkupectví zaslali, aneb
poprosili svého pastýře duchovního, aby lístek ten ředitelství Dě
dictví zaslal. jména zemřelých členů Dědictví uveřejňují se v podílu
každého roku, arci jen těch, o nichž byla ředitelství podána úmrtní
zpráva.

6. Knihy za rod se berou, pokud se jméno rodu toho ne
ztratí. Synů-li není, odebírají knihy dcery zakladatele rodu, dokud
žijí; dítky pak jejich, jiné jméno již nesoucí, nemají práva tohoto;
rod vymřel.

7. Spojí-li se manžel s manželkou svou v jeden .toliko
vklad (20 K), vydávají se knihy jenom do úmrtí jednoho z nich.
Tolikéž spojí-li se v jeden vklad bratr s bratrem nebo sestra se
sestrou, neb bratr se sestrou a podobně, vydávají se knihy jen
do úmrtí toho, jenž první jest napsán na přijímací listině (diplomu).

8. Při členech pohlaví ženského, kteří provdáním jíne'ho
jmena nabyli, budiž, kdykoli za nový listek žádají, udáno jméno

*) Žadatelé knih uspoří si výloh, ohlásí-li ve svém dopise správně
a d res u a p o s l e d ni p o štu, komu a kam knihkupectví podíly zaslati má.

*
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jejich rodové (po otci), nebot jinak nebývá možno jméno v ma
trice nalézti a listek vydati.

Připomínáme, že se členové Dědictví hlásit!
musí každoročně o své podíly v tom knihku
pectví, které jim na členském lístku označeno
jest, a nikoliv u ředitelství.

Vklady nových členů, žádosti o nové členské lístky, prosby
o darování knih, nabídky o koupi knih a peníze za ně — to
vše přijímá Reditelstvi Svatojanského Dědictví v Praze IV.
(Hradčany).

Rukopisy spisů přijímáDr. Ant. Podlaha. metropol. kanovník
u sv. Víta v Praze-IV., redaktor Dědictví Svatojanského.

Hl. Od 1. ledna 1915 do 31. prosince 1915 při
stoupili tito členové. P. T.:*)

3232. Rod Štrubla Františka v Šakviclch, diec. Br.
Riicklová Jiřina, choť továrníka v Nov. Mitrovicich, arcid. Pr.
Franěk Antonin rolnický syn v Zahrádce u Pošné, diec.
Kr. Hr.

32335. Fischer Štěpán, stud. reálky v Hradci Králové, diec. Kr. Hr.
Kamir Antonin, kooperátor v Novém Etinku, diec. Bud.
Rod Houzejkové Anny v Hodkovicích. diec. Lit.
Komárek František a Kylar Jan na Hoře Mariánské, diec.
Kr. Hr.
Skyba Štěpán v Nivnici u U. Brodu, arcid. Olom.

32340. Farní knihovna v Hořiněvsi u Smiřic, diec. Kr. Hr.
Deutsch Josef z Palhauce u Opavy, arcid Olom.
Matoušová Anděla v Ludkovicich, arcid. Olom.
Peterková Kateřina z Koutů, arcid. Olom.
Panenka Josef, ministrant v Hořelici, arcid. Pr.

32345. Knobloch Václav, ministrant v Hořelici, arcid. Pr.
Kopřiva Josef, ministrant v Hořelici, arcid. Pr.
Votruba Rudolf, ministrant v Hořelici, arcid. Pr.
Polesný Ludvlk, stud. práv v Pelhřimově, diec. Bud.

_ Černý Alois, bohoslovec v Praze, arcid. Pr.
32350. Krpálek František, bohoslovec v Praze, arcid. Pr.

Zbořilová Františka z Tetetic, arcid. Olom.
Rod Sirůčka Jana z Cetkovic, diec. Br.
Rod Kubina Josefa z Uhříc, diec. Br.
Plešinger Alois v Dol. Hbitech, arcid. Pr.

*) Zde jsou uvedeni jen ti, kteří zaplatili (nebo doplatili) celý
vklad 20 )( nebo u rodův, Spolků atd. 40 K, jelikož teprve pak mívají re
skutečnými členy »Dědictvz'c. '



32355.

32360.

32365.

32370.

32375.

32380.

32385.

32390.

32395.
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Nápravník František a Marie v Čes. Budějovicích, diec. Bud.
Kamenický Josef ve Chvojně u Pardubic, diec. Kr. Hr.
Uhlířová Františka, rolnice v Chvojně, diec. Kr. Hr.
Procházka Bohumil v Bubenči, arcid. Pr.
Schikora Rudolf, kaplan v Hlatschi, Pr. Slezsko, arcid.
Olom.
Farní knihovna v Hostíni u Vojkovic, arcid. Pr.
Miiller Matěj, kaplan v Nov. Městě, diec. Br.
Farní knihovna v Rychalticích, arcid. Olom.
Stibor josef, kostelník v Obděnicích, arcid. Pr.
Rod Záčka Františka, rolníka v Belelouci, arcid. Olom.
Hakl Jan, katecheta v Čes. Budějovicích, díec. Bud.
Billian Karel, obchodní akademik v Praze ll., arcid. Pr.
Bílek Josef těpán, ministrant v Manetíně, arcid Pr.
Skála Bedřich v Sýrově, díec. Kr. Hr.
Havlíček Josef, ministrant ve Strašově, diec. Kr. Hr.
Huml Ludvik, ministrant v Rozdělově, arcid. Pr.
Pavlásek Josef, kaplan v Morávce, arcid. Olom
Plachký Kašpar a Terezie ze Suchých Lazec, arcid. Olom.
Saip Josef, kaplan ve Starém Kníně, arcid. Pr.
Maděrová Josefa v Hlavenci, arcid. Pr.
Rod Cinadra Josefa, rolníka v Nestánicích, diec. Bud.
Lahola Karel v Rudslavicích, arcid. Olom.
Hynek Josef, bohoslovec v Praze, arcid. Pr.
Rod Havla Vojtěcha, rolníka v Černovsi, diec. Bud.
Slepičková Josefa z Myškovic, arcid. Pr.
Hamáčková Blažena v qu. Štěpánicich, diec. Kr. Hr.
Klášter Praemonstrátů v Zelivě, diec. Kr. Hr.
Cíhal Antonín, duch. správce c, k. tresnice na Pankráci,
arcid. Pr.
Hanzelka Alois, bohoslovec v Olomouci, arcid. Olom.
Fara Kněžmost, diec. Lit.
Egnerová Anna v Klatovech, diec. Bud.
Kónigsmark Jindřich, gymnasista v Obříství, arcid. Pr.
Vydra Rudolf, ministrant z Hor. Chvatlin, arcid. Pr.
Mikolášek Josef, rolnický syn v Tallně, diec. Bud.
Balnar Antonín, rolník v Porubě, arcid. Olom.
Kubále Václav, farář v Kewannee, Amerika.
Rod Cipína Antonína v Chlumě, diec. Bud.
Peer Václav, katecheta ve Zlonicích, arcid. Pr.
Tesař Josef, řid. učitel ve Zdětíně, arcid. Olom.
Záková Karolina, služka v Týnci n. L., diec. Kr. Hr.
Starý Emil, syn obv. a kníž. lékaře v Ratajích. n. L.,
arcid. Pr.
Rod Malohlava Eduarda a Františky ze Stítiny, arcid. Olom.
Routilová Františka v Hlusovicích, arcid. Olom.
Honolková Vlasta v Blatně, diec. Kr. Hr.
Brabec Václav, kanc. pomocník v Klatovech, diec. Bud.
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32400. Marečková Žofie, hospodyně na Král. Vinohradech, arcid. Pr.
' Mareš Josef, domkář v Městečku, arcid. Pr.

Navrátil Josef, kooperátor ve Staříči, arcid. Olom.
P. Marášek Antonín, ř sv. Fr. v Haindorfu, diec Lit.
Škola Chotovice u Vys. Mýta, diec. Kr. Hr.

32405 Vujtěch Alois, ministrant ve Lnářích, diec. Bud.
Brejcha František, ministrant ve Lnářích, diec. Bud.
Pokorný Emerich, syn revidenta v Nových Dvorech, diec.

Hr.
Kalíková Františka, dcera c. k. soudn. kancelisty v Nov.
Jičíně, arcid. Olom.
"Doležal Josef, ministrant z Vys. Mýta, diec. Kr. Hr.

32410. Pospíšil Josef, ministrant v Sítišticích, arcid. Pr.
»ezáč Václav, ministrant v Slušticích, arcid. Pr.

Vyskupová Veronika v Sehradicích, arcid. Olom.
Tenora Jaroslav, novokněz v Molenkurku, diec. Br.
Víteka Antonín, rolník v Bechyni, diec. Kr. Hr.

32415. Lehečková Marie v Praze Vll., arcid. Pr.
Filip Josef. duch. správce v Dymokurech, diec. Kr. Hr.
Pařízek František, kaplan v Loučimi, diec. Bud.
J. J. Karel kníže ze Schwarzenberga na Orlíku, diec. Bud.
Míka Karel z Hor. Cerekve, diec. Bud.

32420. Svoboda František, prvoděkan v Semilech, diec. Lit.
Bednářová Františka v Břesovicích, arcid. Olom.
Valoušková Josefa v Břesovicích, arcid. Olom.
Hollec Rudolf, c. k. místodržit. tajemník ve Slaném, arcid. Pr.
Janíček Augustin, kooperátor v Cholině, arcid. Olom.

32425. Kostková Marie, opatrovnice chorom. v Hor. Beřkovicích,
arcid. Pr.
Veselák Josef, ministrant v Pocinovicích, diec Bud.
Hlaváčková Marie na Vyšehradě, arcid. Pr.
Břečka František, stud. gymn. z Radešovic, arcid. Pr.
Adam Jan Kř., zahradn. pomocník v Praze ll., arcid. Pr.

32430. Mikšík Josef ve Slavkově, arcid. Olom.
Martínek František, kooperátor v Hodoníně, diec. Br.
Malík Vincenc a Jan v Nechvalíně, diec. Br.
Dr. Stanovský Otto, vychovatel na Konopišti, arcid. Pr.
Hušáková Anna, choť důlního na Barré u Kladna, arcid. Pr.

32435. Piencsak Julian, kněz ř. sv. Fr. v Poroszku, Uhry, diec.
Nitra.
Puller Josef, kooperátor ve Vítkovicích, arcid. Olom.
Prašinger Jan, ministrant z Vític, arcid. Pr.
Gažarova Jenovefa v Dolanech, arcid. Olom.
Melzoch Václav, účetní v Bohdalíně, diec. Bud.

32440. Novák Fulgentius, o. Praem. v Želivě, diec. Kr. Hr.
Placzek Karel, kaplan v Baborově, arcid. Olom.
Kohoutová Marie z Krčmaně, arcid. Olom.
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Helichová Jarmila, dcera lékárníka v Poděbradech, diec.
Kr. Hr.
Kratochvíl ivan, kaplan v Dol. Ročově, diec. Lit.

32445. Mastný Gottfried Metoděj, bohoslovec v Želivě, diec. Kr. Hr.
Bořovský Antonín, syn uzenáře v Nuslích, arcid. Pr.
Odbočka všeodbor. sdružení křest. sociál. dělníků ve Vla
šimi, arcid. Pr.
Jednota sv. Josefa v Rychmburku, diec. Kr. Hr.
Bren Jaroslav, ministrant ve Velharticích, diec. Olom.

32450. Crhák Petr, kooperátor v Březové u Fulneku, arcid. Pr.
Marek Antonín ve Čtyřech Dvorech, diec. Bud.
Dr. Matocha Josef, kooperátor v Sobotině, arcid. Olom.
Goldman Bohumil, farář v Sobotíně, arcid. Olom.
Pražák František, kaplan ve Mšené, diec. Litom.

32455. Matoušek josef, farář v Hor. Dunajovicích, diec. Br.
Kobylka jaroslav, kooperátor v Soběchlebích, arcid. Olom.
Keppl Antonín, kaplan v Jaroměři, díec. Kr. Hr.
Nepraš Josef v Nov. Rychnově, diec. Bud.
Veselý František, syn rolníka ve Sloupnici, díec. Kr. Hr.

32460. Bušek Matěj na Kr. Vinohradech, arcid. Pr.
Beran Josef, kaplan v Načeradci, arcid. Pr.
Pražák Jaroslav, kaplan v Mirošově, arcid. Pr.
Starostová Božena a Julie v Olomouci, arcid. Olom.
Oklešťková Vlasta, dcera nájemce statků v Lužci n. Vl.,
arcid. Pr.

32465.Mariánská družina dívek při klášteře Sacrě Coeur na Smí
chově, arcid. Pr.
X. Magister Nowicyatu ve Starawies, Halič.
Barnet Antonín z Tetetic, arcid. Olom.
Kuřina František, deficient v Choryni, arcid. Olom.
Kuttel Jaromír, farář ve Slatině, arcid. Olom.

32470. Rod Bazínka Václava, rolníka v Libuši-Jílkové, arcid. Olom.
Dužík František a Jan, zahradníci v Nižních Lhotách, diec.
Vratisl.
Duchek Josef, kaplan v Chuděnicích, diec. Bud.
Brabeček František, kaplan v Pelhřimově, diec. 'Bud.

_ Rod Merty Antonína, rolníka v Třeštině, arcid. Olom.
32475. Půda Julius, O. Praem., farář v Doksanech, arcid. Pr.

Beneš František, bohoslovec v Lanžotě, diec. Br.
Urban Josef z Vrutice Benátské, diec. Lit.
Rod Krebsové Anny z Lysé n. L., diec. Lit.
Chochola Václav, katecheta v Příbrami, arcid. Pr.

32480. Bogar Jan, kooperátor v Drahanech, arcid. Olom.
Klouda Václav, syn rolníká v Dolanech, diec. Bud.
Kaplan Josef z Dolan, diec. Kr. Hr.
Sandholz Alois, stud. gymn. ze Stratova, diec. Litom.
Štěpánek Karel v Praze ll., arcid. Pr.
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32485. Hanigrová Marie na Kr. Vinohradech, arcid. Pr.
Keller Antonín, kaplan v Letovicích, diec. Br.

_Novák Ladislav, ředitel kůru v Letovicích, diec. Br.

32490.

32495.

32500.

32505.

32510.

32515.

32520.

32525.

Brusák Ferdinand, kaplan v Budyni n. 0., arcid. Pr.
Weisbauer František, stud. reálky v Hradci Králové, diec.
Kr. Hr.
Dr. Kolísek Alois, professor náboženství v Hodoníně, diec. Br.
Rod Bayera Aloise, rolníka v Příboře, arcid. Olom.
Lidový spolek křest. sociální v Miletíně, diec. Kr. Hr.
Petera František, rolník v Třebihošti. diec. Kr. Hr.
Rod Dvořáka Jaroslava, mlynáře v Šebestově, diec. Bud.
Špajgl Matěj, soustružník perletí ve Skalici, diec. Br.
S. M. Dvořáková Placidie, představená v Pelhřimově, diec. Bud.
Rod Vyhnálkův ve Višnové, diec. Br.
Tylšarova Vincencie, sestra llí. ř. sv. Dom. v Olomouci,
arcid. Olom.
Váchal Martin, novosvěcenec v Koutě u Domažlic, diec. Bud.
Školské Sestry v Chrasti u Chrudimě, diec. Kr. Hr.

apek František, katecheta v Praze lí., arcid. Pr.
Šácha Václav, bohoslovec v Praze, arcid. Pr.
Šimoníček Josef, kaplan ve Zbraslavi, arcid. Pr.
Hlavínková Marie v Brodku, arcid. Olom.
Pospíšil Antonín, bohoslovec v Olomouci, arcid. Olom.
Lunová Terezie v Čejkovicích, diec. Br.
Prosser Stanislav, katecheta v Berouně, arcid. Pr.
Veselý Jan, stud. gymn. v Čes. Budějovicích, diec. Bud.
Souček Josef, ministrant ve Velimi, diec. Kr. Hr,
Zahradník Karel, ministrant ve Velími, diec. Kr. Hr.
Onderková Terezie z Komárova, arcid. Olom.
Jahoda Josef, kooperátor v Oubislavicich, diec. Kr. Hr.
Valeš František, alumnus v Praze [, arcid. Pr.
Bejček Josef, alumnus v Praze 1., arcid. Pr.
Marešová Anastazie z Hluboké, diec. Kr. Hr.
Andrýsek Vítězslav, bohoslovec v Olomouci, arcid. Olom.
Katol. hospodářská beseda „Kosmák“ v Cholině, arcid. Olom.
Rod Nesiba Františka, rolníka v Bulkově, diec. Br.
Wilášková Terezie z Kout, Pr. Slezsko, arcid. Olom.
Kukla Josef, bohoslovec v Čes. Budějovicích, diec.' Bud.
Stork Alois, T. J. spirituál v Brně, diec. Br.
Dovrtěl František, katecheta v Mor. Ostravě, arcid. Olom.
J. U. c. Čihák Otakar, městský tajemník v Poděbradech,
diec. Kr. Hr.

J&U. C. Kvíčala Ladislav, právník v Poděbradech, diec.r. r.

Ěrišpínová Marie, dceruška lékaře v Poděbradech, diec.r. Hr.
Dr. Hanuš Josef, professor nábož. na Král. Vinohradech
arcid. Pr.
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Randula Rudolf, stud. reál. gymn. na Král.—Vinohradech,
arcid. Pr.
Wagner lan, stud. reál. gymn. na Kr. Vinohradech, arcid. Pr.
Říha Václav, stud. reál. gymn. na Kr. Vinohradech, arcid. Pr.

32530. Šereda František, stud. reál. gymn. na Král. Vinohradech,
arcid. Pr.
Krainer Ladislav, bohoslovec v Praze, arcid. Pr.
Procházka Emil, prof. nábož. v Brně, diec. Br.
Dragounová Alžběta, učitelka ve Strážově, diec. Bud.
Macourek Vladimír, stud. gymn. v Bělotíně, arcid. Olom.

32535. Horák Vincenc, prof. nábož. v Litovli, arcid. Olom.
Sehnal Antonín, děkan v Rapotíně, arcid. Olom.
Váňa Augustin, ministrant ve Vys. Ujezdě, arcid. Pr.
Petráš Jan, kooperátor v Mistříně, arcid. Olom.
Čamra František, obchodník v Zahájí, diec. Bud.

32540. Kovařík Augustin, farář v Unzmarktu, Štyrsko.
Neumann Rudolf, ministrant v Mnichovicích, arcid. Pr.
Bezucha losef ve Valovicích, diec. Lit.
Mikyska Petr, rolník v Kunčicích, diec. Kr. Hr.
Ančicová Anna, rolníce v Halenkovicích, arcid. Olom.

32545. Veverka Stanislav ze Stratova, diec. Lit.
Žouželka Ladislav, bohoslovec v Olomouci, arcid. Olom.
Pospíšil Jindřich, kooperátor v Protivanově, diec. Br.
Pelikán Adolf, bohoslovec v Brně, diec. Br.
Toman Leopold, bohoslovec v Brně, diec. Br.

32550. Buš Hynek, bohoslovec v Brně, diec, Br.
Rod Svobody Václava, listonoše, a Marie ve Švihově,
diec. Bud. ,
Brodský František, ministrant ve Vel. Popovicích, arcid. Pr.
Bína Václav, syn rolníka ze Svaté Kateřiny, díec. Kr. Hr.
Charvát Josef, syn rolníka ze Záboře n. L., diec. Kr. Hr.

32555.Mocová Marie v Nelahozevsi, arcid. Pr.
Petráňová Ludmila v Sedlci, arcid. Pr.
Křížová Růžena, dcera zedníka v Holubicích, arcid. Pr.
Kulička Miroslav, stud. reálky na Kr. Vinohradech, arcid. Pr.
Kotík Vladimír ve Vel. Byteši, diec. Br.

32560. Hladík Karel z Vel. Boru, diec, Bud.
Nykodym Karel, kondukter v Zižkově, arcid. Pr.
Farní knihovna v Plzni V., arcid. Pr.
Dobrodinský jan, kaplan v Břeskovicích, diec. Bud.
SchauerováLudmila v Oldřiši, diec. Kr. Hr.

32565. Dr. Hudec Tomáš, prof. theol. v Brně, diec. Br.
Rod Dvořáka lana a Scholastiky v Kostelci, arcid.- Olom.
Dr. Ševčík jan, kooperátor v Budišově, arcid. Olom.
Machová Anna v Podlažicích, diec. Kr. Hr.
Králik Arnošt, bohoslovec v Brně, diec. Br.

32570. Dvorník František, bohoslovec v Olomouci, arcid. Olom.
Rod Bezpalce Václava, šaiáře a ]oseiy v Bavorově, diec. Bud.
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Pernegr František, kaplan v Netolicích, diec. Bud.
Kovář Jan, rolnický syn v Kuželově, arcid. Olom.

32575. Lusková Julie v Rychtářově, arcid. Olom.
Pflegrová Marie ve Višnové, arcid. Pr.
Kokstein Václav, studující ze Skalky, arcid. Pr.
Šimonovský Antonín z Višnové, arcid. Pr.
Granát Josef, stud. gymn. z Višnové. arcid. Pr.

32580. Haberleová Viktorie v Praze 1., arcid. Pr.
Korec Rudolf, kooperátor v Místku. arcid. Olom.
Boxan Jan, bohoslovec v Olomouci, arcid. Olom.
Petrásek Ladislav, syn hospodář. správce v Luštěnicích,
diec. Lit.
Pacáltová Olga, dcera mlynáře v Neznášově, diec. Kr. Hr.

32585. Vomáčka Rudolf, c. k. pošt. kontrolor v Bubenči, arcid. Pr.
Posík Josef, kaplan v Novém Rychnově, diec. Bud.
Bartoš Václav, ministrant v Novém Rychnově, diec. Bud.
Jelínek Jan, ministrant v Novém Rychnově, diec. Bud.
Pech František, ministrant v Novém Rychnově, diec. Bud.

32590. Běhounek Josef, ministrant v Černovicích, diec. Bud.
Fučík Ferdinand, ministrant v Černovicích, diec. Bud.
Holý František v Netřebicích, diec. Bud.
Rod Piláta Josefa, rolníka ve Lštění, arcid. Pr. .
Rod Břinka Václava, rolníka v Horní Slatině, diec. Br.

32595. Vaněk Josef, farář v Dol. Nezdicích, diec. Bud.
Vostřelová Marta Františka v Krouně, diec. Kr. Hr.
Hornof Miloslav v Kněževsi, arcid. Pr.
Kulhánek František, bohoslovec v Brně, diec. Br.
Beránek František Václav, stud. gymn. v N. Brodě, diec.
Kr. r.

32600. Filipovič Jan, farář v Nov. Veselí, diec. Br.
Vonášek Karel, syn rolníka v Hornosíně, díec. Bud.
Gromanová Marie v Praze ll., arcid. Pr.

32603. Švecová Marie v Lukavci, diec. Kr. Hr.

lV. Seznam členů „Dědictví Svatojanského“,
kteří roku 1915 nebo dříve zemřeli & jichž úmrtí bylo

ředitelství do konce r. 1915 oznámeno.

]. Arcidiece'se Pražská :

Beneš František z Kosové Hory.
Beroušková Marie v Příbrami.

* Snažně se žádá, aby úmrtí členů včas bylo oznámeno. Nel-—
lépe Jest zaslati členský lístek s poznámkou o úmrtí přímo ředitehtvz'
„Dědictví Svatoian.“ v Praze IV.
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Br'áuerová Antonie z Kolína.
Hillmann Alexander v Tscherbenei, Kladsko.
Kratinová Anna v Praze lll.
Kubíková Kateřina v Chlumčanech.
Kurschatková Františka v Tscherbenei.
Mattauschová Anna v Tscherbenei.
Nemeita Josef v Tscherbenei.
Pitsch Johann v Tscherbenei.
Russmich josef v Tscherbenei.
Scheffel Johann v Tscherbenei.
Spatová Rosalie v Tscherbenei.

ebek Josef v Tachlovicfch.
Šimandl František v Újezdě.
Wietková Alžběta v Tscherbenei.

2. Diecése Kr. Hradecká:

Hellich Jaromir v Poděbradech.
'Rod Doležala Tomáše z Janovic.
Šlejhar Arnošt z Dolni Kalné.

mejdlřová Anna ze Sloupnice.
Hejtmánek Otto v Bystrém.

3. Diecése Budějovická:
Amortová Kateřina v Mičovicich.
Amortová Marie v Mičovicich.
Ducháčková Marie z Vitějovic.
Frejlach František z Bošilce.
Kollros Jakub ve Spuli.
Králová Františka z Hartmanic.
Másllková Josefa v Rábi.
Melicharová Antonie v Kamenici n. l,.
Rod Mělka Jana.
Rod Mrzena Jana.
Schmidt Jan ve Vidově.
[. J. princ Karel ml. ze Schwarzenberga.

4. Arcidiece'se Olomoucká:

Doležalová Anna v Hrubčiclch.
Gajová Anna v Rudslavicich.
Gazda Josef v Nezamyslicich.
Hahnová Marie z Kravaře.
Hama Jan z Kroměříže.
Hermann Jakub a Anna v Kvatech.
Rod Horáka Františka a Josefy v Nezamysliclch.
Janičková Anna 2 Vel. Opatovic.
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]anolková Anna v Sýkorci.
Kocián Pavel v Hovězí.
Kunczik ]osef a Blažena v Koutech.
Laholová Karolina v Rudslaviclch.
Laholová Terezie v Rudslavicích.
Morávková Marie v Olomouci.
Motalová Anežka v Měrůtkách.
Novotná Jenovefa v Těšicích.
Onderka Josef a Anna v Kravaři.
Rod Pavlíčka ]osefa ve Staré Vsi.
Poledňáková Matylda z Dluhonic.
Pospíšil Josef v Kostelci.

ímská Terezie z Trusovic.
Skopalová Marianna v Lutopecnách.
Skrobánková Karolina z Kutna.
Tandlerová Eleonora v Tršíclch.
Trušinová Anna 2 Oldřišova.
Valášková Petronila z Koutů.
Vančurová Nepomucena ve Zdislavicích.
Vilášková Kateřina v Kravaři.
Vilášková Marianna v Kravaři.
Zábranský František ve Zlechově.
Žídek jakub v Kravaři.

5. Diecc'se Brněnská :

Dundáček Alois v Pavlově.
Entelhubrová Kateřina z Ivančic.
P. Dunda Kašpar v ]aroslaviclch.
Zámečník Petr a Terezie v Petřové.

6. Z jiných díecěsr':
Kadliček Martin z Vídně.

Všech v Pánu zesnulých členů, pokud do konce roku 1915
ředitelství oznámeni byli, jest tedy 69, kteřižto zbožným modlit
bám živých členů se doporučují.

Modleme se! Bože, všech věrných Stvořitelia Vykupi
teli, dej duším služebnikův a služebnic svých odpustěnl všech
hříchův, aby zbožnými prosbami došli shověnl, jehož si vždycky
žádaly. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Odpočinutl věčné dej jim, Pane, asvětlo věčné at jim svltll
Odpočivejte v pokojil Amen.
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V. Dary r. 1915.
MariePlešováze Slezskana modlení......... 10K
ZenkerJan c. k. úředníkv. v. v Praze Hl.-322...... 200 „

celkem . . . 210 K
Zaplať Pán Bůh!

Vl. Návěstí.

Roku 1915 přistoupili k „Dědictví“ 272 noví členové, kteří
zaplatili již vklad celý, mimo to pak prvni polovici vkladu spla
til jich ještě větší počet. V příčině té zejména někteří důstojní
pánové faráři, katecheté i kaplani konali i loni opravdu dilo apo-.
štolské, doporučujíce „Dědictví“ a pečujice o to, by mu nových
členů získali hlavně mezi bohoslovci, katolickými spolky, v rodi
nách a u mladého dorostu. Budiž jim za to všem vzdáno upřímné
„Zaplať Bůhl“ Kéž neustávají v této záslužné činnosti své na
prospěch dobré věci.

Diplom„Dědictví Svatojanského“jest výborným dárkem
do vínku, k sv. biřmování, ke dni oddavek, k sv. Mikuláši, kje
žišku, ke jmenínám, v odměnu žákům a žákyním, ministrantům
a pod. Též katolické organisace, sdružení, spolky, knihovny atd.
měly by se státi členy„ Dědictvítt.

ím dříve kdo k „Dědictvi“ za člena přistoupí, tím jest
to pro něho výhodně/ší. Jest pak to tím snažší, že možno vklad
splatiti též ve dvou ročních lhůtách po 10 K, po případě
u rodů, spolků, knihoven a pod. po 20 K,*) při čemž, jakmile
se zašle první polovice vkladu, obdrží dotyčná osoba (spolek,
knihovna a pod.) podil toho roku, v němž se první splátka stala,
a zároveň některé starší knihy; diplom však a členský lístek
na vybírání knih obdrží po složení druhe' (poslední) splátky.

Menších splátek než po IO K u osob jednotlivých, nebo
po 20 K u knihoven, spolků, rodův a pod, nelze přijímali.

- Kdo by tedy jen po menších ještě částkách mohl vklad spláceti,
ať si sám peníze střádá, a pak splátku ve výši 10 K (po případě
20 K u rodův atd.) pošle.

Každý nově přistouplý člen dostane mimo podíl toho roku,
kdy se přihlásil, ještě darem dle ustanovení ředitele některé starší
knihy „Dědictvím“ vydané, vyjímajíc Bibli Českou, Ekertovu
„Církev vítěznou“, Sýkorův překlad Nového zákona, spisy
Baarovy a Tomáše Kempenske'ho „Následovdní Krista“.

0 další podíly musí se člen každoročně sám hlásiti, a to

přímo u toho knihkupectví, které má na členském lístku
') Celý členský vklad pro osobu obnáší jednou pro vždy 20 K

pro rod, spolek, knihovnu, školu, obec a pod.440 K.
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označená, & nikoliv u ředitelství, ktere'ž členům podílů je
jich nezasílá!

Letošní podíl (na rok 1916) má tři knihy v ceně 8 K 50 h.
_“7akveliký to úrok z 20 K vkladu. '

Podíl na rok 1917 vyjde na jaře 1917. Pro válečné po
měry a spojený s tim nedostatkem sazečův a drahého papíru po
díl letošní bohužel značně se opozdil.

Od r. 1907 dává „Dědictví“ členům podílem více neváza
ných knih různého obsahu. Nutno tudíž, aby členstva stále při
bývalo.

Kdo ve dvou letech knih podílnýcn na členský lístek si
nevýbe'ře,o tom se předpokládá, že se práva svého k nim
vzdává a ke jmění »Dědz'ctví SvatOJanského-r je věnuje.- Při—
slušné knihkupectví mohlo by je tudíž vydati členu takovému
jen se svolením ředitelství »Dedictvíc, ovšem pokud by byly ještě
v zásobě.

Vklady členské i peníze za knihy u „Dědictví“ objednané
možno zapraviti složni'm listem poštovní spořitelny na šekové
konto čís. 73.292.

Jak velikým dobrodiním „Dědictví Svatojanské“ jest, vidno
i z té okolnosti, že ve válečne' době mohlo do rozličných vojen.
nemocnic a lazaretů zaslati do nynější doby již přes 20.000 knih
pro raněné a nemocné vojíny české. Vítali je všude s láskou a
četli je rádi pro osvěžení, útěchu a posilu mysli i srdce. Hle, jak
iz této příčiny potřebuje naše „Dědictví“ hojně přátel a při
znivcův! A co knih dostalo se darem nově přistouplým členům!

„Dědictví Svatojánské“ počalo vydávati v novém pře
kladu a poznámkovém výkladu Písmo sv. Stare/zo zákona.
Formát této „Bible česke'“ je týž jako posavadní, ale úprava jest
mnohem vkusnčjší; vydává se na zvláštním, dřeva prostém,
lehkém, trvanlivém a nažloutlém papíře. Práce svěřena slovut
nému učenci a znalci Písem, c. k. universitnímu professoru Dr.
_7anu Hejčlovi v Olomouci. K překladu Starého zákona bude
připojen ve velikém tormátě i prohlédnutý překlad Nového zákona
zpera slovutného biblisty, c. k universitníhoprotessora Dr. ?ana L.
Sýkory v Praze. Tato „Bible“ není podílem členským, jsouc
jen novým vydáním podilu staršího. Náklad jest veliký, a proto
fest třeba, by hojně bylo novýc/z členův, aby počet odběratelů
„Bible“ byl neobyčejně veliký, má-li obrovská a svědomitá práce
tato, která má nahraditi celý výklad Písma sv., býti záhy a za
malou cenu tu uskutečněna.

Vydán jest právě sešit desátý. Cena sešitu obnáší ] K,
pro členy „Dědictví“ 80 h, ač má každý sešit 6 archů. Možná
též poslati předplatné na 5 seš. 5 K, na 10 seš. 10 K. Členové
„Dědictví“ předplácejí na 5 seš. 4 K, na 10 seš. 8 K. Ročně
vyjde 4 až 6 sešitů. Předplatné na „Bibli českou“ neposílá se
na ředitelství, nýbrž pod adressou „Administrace Bible če—
ské v Praze-IV.—35.“
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Mimo to zamýšlí „Dědictví“ vydati svým výhradným nákla
dem co nejrychleji též „Perikopy“, t. j. čtení evangelií a epi
štol na neděle a svátky, též nikoliv jako podíl pro členy, nýbrž
jako knihu pro duchovní správce všude velice potřebnou

VII. Knihy Svatojanského Dědictví.
(Viz seznam jich na obálce.)

Knihy „Dědictvím“ vydané lze obiednati přímo u ředi
telství Dědictví sv. Jana Nep. v Praze IV. (Hradčany);
možno však je-obdržeti po případě též skrze jiné knihkupectví.
Ředitelství však přijímá objednávky a vydává knihy objednané
fen za h0t0vé a Vyřizuje je vždy hromadně až v několika
dnech;obratem pošty,jak se někdy žádá, nemůže knihy
zasílati. Také přihlášky členské vyřizují se vždy hro—
madně za několik dní. Ředitelství samo opatří balení a do
pravu zásilek na poštu nebo na dráhu; poštovné však zaplatí

. objednavatel sám.
Př: objednávce knih u ředitelství budiž příslušný obnos

zapraven vždy předem, a to jak'od jednotlivců, tak od knih
kupectví. Na úvěr, nebo na účet, aneb na dluh knih nevydáváme.
Cena knih, u veliké většiny jich co nejvíce snížená, udána v se
znamu na obálce.

Spis „Církev vítězná“ dostanou členove' za poloviční cenu
(8 K za všechny 4 díly).

Nově přistupující členové „Dědictví“, kteří by si přáli míti
posud vyšlé svazky Podlahových „Posvátnýclz míst král. če
ské/zo“ a „Pamětí Vavdkovýolz“.obdrží je přímo ]] ředitelství
za ceny zvláště snz'žene', arci pokud zásoba stačí.

Knihy v seznamu neuvedené nejsou již na skladě.

Dr. Antonín Podlaha, Dr.Josef Tumpach,
kanovník u sv. Víta na hradě Praž- papežský prelát a kanovník u sv.

Víta na hradě Pražském,
redaktor Dědictví Svatojanského. ředitel Dědictví Svatojanského.
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NÁKLADEM ,DĚDICTVÍ sv. JANA NEPOMUCKĚHO'. _- TISKEM
CYRILLO-METHODĚJSKÉ KNIHTISKÁRNY v. KOTRBY.
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[ tento svazek nemohl ještě obsáhnouti celého zbytku

třetí knihy „Pamětt“. Bude míti tedy kniha ta ještě část čtvrtou

& v ni zápisy z roku 1800 spolu,s dodatky a relstřlkem ke
knize druhé a třetí.

V PRAZE 19. července 1918.

Jindřich Skopec.



Rok 1798.

[397]Den Rokv noleho, z Rána blL le gasn ,
K WeCžerV possMauVrnl, a neherlě krásní. 

Nový rok sice nastal, ale s ním nenastaly tvrdé a k zimě příslu—
šící počasy; druhý den ledna hned zase pršelo a 3.ho sníh, dešť a vítr
v jedno Spojeny 1) byvše celý den panovaly. Nato dne 4. a 5. ledna
mrazy vodu ibláto stvrdily, že ovce mohly na pastvu vyjití; ale v noci
na den ledna šestý sprchlo zas a vůkol chýlilo se k dešti.

Mezitím *) vojenské hluky od říšské 3) armády začaly do
ech a Moravy na zimní odpočinutí přicházeti a se tu i tam.

rozkládatif)
„VšemohoucL věčný Bože, ty v nás svouň) milost rozkládej,

/ bouřky válečného moře pro svou“) čest, chválu rozháněj.
Církev svatou, svou7) choť milou, račiž zase potěšiti,
zruš pýchu, vzpourus) škodlivou, bázeň svou9) v nás rač vštípiti.
Hle, skrz ty vojenské časy mravy, ctnosti velml hynou,
ach, dej pokoj v zemi naší, at docela nepominou.
Víra, svaté náboženství od toho v lidu tvém vadne,
ach, dej pomoc k prospéšenství, ať v nás nikdy nevypadne.

[398] Na sWate lll. KráLe, troglj Cžas.
W GlltrV Desst', pak jasno, V WeCžer Mráz.

Tohoto roku noviny no. ]. tyto níž položené [letopočetnl
verše] 10) v sobě mají _a praví, že [j]sou poslané od jednoho
našeho váženého Cecha a znamenitého poetyzu)

„GLorla ln eXCeles Deo,
QVla ln terra pax hoMlnles bonae VoLVntatls.

AnnVs th oCtaVVs,fele slt, Vt oCto beatVs,
ConCors slt Magls, et palelCVs patrlae.“

_ 1) I?: k Zýmie . . spogenj. -—2) R pravidelně: Mezy tim.— 3) R:
Ržlzske. — 4) Kramer. Nov., 1798,-slr. 16. — (>)]? twau. —6) R: twau. —
7) R: twau.— 3) R: Peychu Zpauru. — 9) R: twau. — 19)R: Chrono
g_ra hica. —11) Viz Kramer. Nov., 1798, čís. 1., str. 7. Také Loccatelli po
čin tím rok 1799 ve svých „Memorabilia.“ (Vyd. Dr. A. Podlaha, str. 90.)
Česky: „Sláva na výsostech Bohu, protože na zemi pokoj lidem dobré
vule. Rok tento osmý bud' šťastný, jako osmička blaženy (asi narážka
na osmero blahoslavenství v evangeliu), buď svorný víc a pokojný vlasti.“

Paměti Vavákovy. m., s. 1_



2 Rok 1798.

Čechové, bratří moji, v jakémkolivl) |j]ste kroji,
hlaste své vnitřní skrejše, učte se dělat verše.
jaká krása, spanilost a vlítá Boží milost
skrze ně se zjevuje a rozum osvěcujel
Též i běh řečovodu, dlouhý časem na škodu,
skrz verše kratší bývá, libější příjem mívá.
A skrze letopočet (a) snadno se činí oučet,
v jednom řádku rok i den může býti vysloven.
já, ačkoliv jen sedlák, avšak pravím všem jednak,
že [jlsem ctných veršů ctitel í taky působitel.
Ač jen seč býti mohu, k cti, chvále Pánu Bohu
dosti z sprosta je činím, jen když tím?) dobře míním.
Kdo sám sebe prubuje, často mravně mudruje,
můž' se naučit všemu, i zvuku veršovněmu.

. [399] General-pardon aneb hlavní odpuštění viny—“*)ipo
kuty neb trestu všem z vojny odběhlcům neb deserterům pro
hlášen jest a to od 1. října roku minulého 1797 až do po
sledního máje roku 1798.

7. ledna byl celý den mrazivý, tolíkéž 8., nato zas pustilo,

vlhko a pršelo, a toho dne od regm[entu] kyrysařského Kava
nagh, jenž někdy Serbelloni sloul,) své nemocné vojáky a jiné
zbytečné věcí z Poděbrad do Prahy stěhovali, zde přes noc byli.

13. téhož přišla sem kompanie granatýrů 5) od regi[mentu]
Mitrovský“) a zde jich zůstalo 84, ostatní do vsi Chvalovíček
odešli a den odpočinutí měli. Táhli na svou starou štaci do

15. téhož, jak odešli, zas sem celá komp[anie] od uher
ského regim[entu] Devins, kterýž někdy sloul Šiškovícf) 210 mužů
silní přisli a ti se brali na pevnost Ples aneb losefstadtř)

18. téhož postaveny 9) [j]sou hájemské sloupy na hraní

(a) Chronographicon.
1) R: gakym kolyw . . . hlasste. — 2) R: pussobitel . . . stim. —-3)R:

Winny. — *) je to nynější hornorakouský a solnohradský dragounský
pluk čís. 4. císaře Ferdinanda. Tehdy odvádělo se kněmu z Hor. a Dol.
Rakous a za míru v letech 1791—93 měl sídlo v Brandýse. Polní mar
šálek jan hrabě Serbelloni byl jeho majitelem r. 1745—78a podmaršálek
Mořic hrabě Kavanagh (R: Kavanák) r. 1786—1801. — 5) R: Compagnie
[toto e na konci cizích slov píše Vavák ob čejně jako stažené aej . . .
Granadyru . . .Brnna. — 6) Podmaršálek osef hrabě Mitrovský byl
r. 1786—1809majitelem pěšího pluku č. 40. (s divísí granátnickou), jenž
se doplňoval z Moravy od Uher. Hradiště a v míru sidlíval tehdy v Brně,
ale více v Kroměříži. Je to nynější haličský pěší pluk čís. 40. se jménem
pol. zbrojmistra Eduarda svob. pána Handel-Mazettiho. — 7) je to ny
nější uherský pluk pěší čis. 37. arcivévody losefa, mající totéž číslo a
týž okres odvodní — kraj velkovaradínský — jako tehdy. Jeho majitelem
byl r. 1762—84 podmaršálek josef svob. pán (později hrabě; o jeho

ohřbu víz Pam. ], 2., str. 194.) Sískovics, r. 1784—98 podmaršálek
Foset svob. pán De Vins (R: Devins), po němž zůstala hodnost majitele

luku neobsazena až do r. 1803. — a) R: Pless . . . jozeffstat. — 9) A':
Bostawenj.
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cích od myslivosti, na nichž 11 vrchu [jjsou přibité tabule
plechové, dřevem obložené, s vymalovanými jeleny, kanci, za—
jíci, bažanty a koroptvemif) a sice jeden u [400] staré, někdy
bývalé silnice a cest křížových; jedna vede odtud z Milčic do
Kouříma a druhá z Tatec do Peček a Dobřichovař)

NB. Tato stará silnice (prve nežli ona nová dlážděná 3)
od slav[né] paměti Marie Terezie roku 1750 založena byla)
bývala z Vídně a Prešpurku do Lipska, Hallu a Drážďan a
protož říkali [jjsme jí Lipská silnice. Z té příčiny taky u vsi
Tatec velmi prosíranná hospoda a marštale až pro 100 koní
roku 1696 [?] od radimské vrchnosti, pana [jana Frant.] zBra
hieruf) vystavena jest byla; kdy shořela, napřed v tomto spisu
se najde.“) Po té silnici formani z Vídně jedoucí když od Ko—
lína k té hospodě, jenž Nové Město slove,“) přijeli, od ní dali
se v pravo k Dobřichovu a podle horního mlýna 7) k Tatcům —
a tu vždy každý forman své stanoviště, míval, — od Tatec přes
Hořany, Poříčany, Kounice, Mochov, Celakovice, Brandýsf)
Klomín na přívoz přes Vltavu, odtud přes Velvary, Budynif)
Oustí do země saské a Drážďan dále k Lipsku.

Toto k tomu přidám: L. 1736 jeden forman touž silnicí
vezl a v Tatcích na poledne krmil od kurfiršta saského císař;
Karlovi Vl. poslanou rybu vyzinu, jenž 16 cent[nýřů] tíže měla.
Tehdejší tatecký šenkýř, p._lanZvolský, spolu sadskýlo) měšťan,“)
poslal do Milčic pro sousedy, aby se šli na ni podívat, což
oni taky chutně učinili, mezi nimiž byl i můj otec, Jan Vavák.

[401] Druhý ten hájemský sloup postaven na naší milčické
obci při hranicích tateckých, slove za Roudnlkem, blíž tatec

1) R: bazanty a Korotpvemi. —-2) R: pravidelně: Dobržjchow. —
3) je to nejstarší pravidelně stavěná silnice v Čechách. Jest však již od

„Karla VI. z r. 1740, ne jak Vavák píše. (Bernau, „Plaňany s okolím“,
str. 10.) R: Onnano . . . Theresiae. — 4) R: Brachillu. [Viz Pam. 11.,2,
str. 145. a oprav tam a v pozn. 8. přepsání: Bratieru.j — 5)Pam. 11,2,str. 145.
Hospoda ta jest nyní proměněna v hospodářské stavení; je dosti roz
sáhlá a majetkem anglobanky, která skoupila v Tatcích mnoho pozemků
a kteréž náleží idvůr Milčice. (Sdělil vld. p. farář ]. Lev.) R: schoržela.
— 6) Samota na silnici, asi půl hodiny před Plaňany. Odtamtud přihlížel
pruský král Bedřich 11.r. 1757 k bitvě u Chocenic. — 7) R: Mlegna. ..
wzdy . . . stanoszstie. — s) R: Brandeis. — 9) R: Budjni . . . Sasske. —
10) R: Sadskeg. — 11) Ve skramnické matrice jest v letech 1737—1745
několik křestních zápisů dítek jana Zvolského, šenkýře tateckého, a matky
Kateřiny. (Sdělil vld. p. farářj. Lev.) V Sadské jsou dva rody Zvolských staro
usedlé. jedna rodina (přišla do Sadské z jílového) drží ode dávna dům a
hospodu reálni č. 74. a to: Od r. 1741 jan Zvolský, primas, od r. 1776
Antonín, od r. 1797 josef, od r. 1826 jan (nyní rodina p. jana Zvolského.
plnomocníka knihkup. firmy Fr. Kytka v Praze). Druhá rodina (jež má při
buzenstvo v okolí Hradce Král. a z níž jest nynější měst. tajemník sadský,
p. Frant.- Zvolský) drží dům č. 64. a sice: Od r. 1651 Vavřinec Zvolský,
od r. 1680 Jiří, od 1731 _jan, od r. 1772 jiří, od 1787 František, od 1803
František, od 1808 Kateřina, od 1818 František a Anna, od 1843 josef.
(Z Paroubkova „Dějínopisu“ sdělil p. ředitel V. Smutný v Sadské) '
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kéhol) zadniho rybníka; tuť obec milčická s obcl tateckou a
mé pole od nr. 16. s polem Antoně Zednlka z Tatec2) se me
zuji a cesta z Hořan do Milčic a z Tatec do Střebestovic svůj
běh vede.

V prvnich ledna dnech dověděli [jlsme se, že zem česká
150.000 cent. sena na magacin dáti má; až posud,3) co ta fran
cou[z]ská vojna trvala, ještě [i]sme seno nedávali. Nyni pak
od toho nového steuerreguliruňku (poplatnlho ustanovení) dává
se moučný a ovesnl magacln z poll a rybníků, a sennýt) ma
gacín z luk, zahrad a pastvišťó) neb obcl a lesů. (Naše ves
dala 14 cent. 70 liber.)

Nato dne 20. ledna prvnl“) odvod toho sena [j]sme uči
nili v Poděbradech a sice sama vrchnost ze svých gruntů
395 cent. a poddaní 559 cent., všeho 954 cent. Má být pla
ceno ] cent. po . . .7) a nyni zde plati ] cent. ] zl. 12 kr.

Mezitím v těchto dnech pro stálé vlhké časy byly pře
velice zlé cesty a vojsko ustavičně od Prahy jak Vldeňskouf)
tak Slez[s]kou silnici maršlrovalo, dle čehož jak ti vojáci, tak
hovada a my všichni mnoho trpkého [j]sme vystáli. 21. ledna
charvátský hluk Karaiczayg) na Hradec maršlroval, od něhož
jeden zástup (compagnie) v Sadské 10)přenocoval.

[402] Obilí mělo cenu: Pšenice-3 zl. 12 grošů, žito 2 zl. 12 a
14 grošů, ječmen 2 zl. 5 grošů, oves 1 zl. 10 grošů, sena 1 cent. 1 zl.
9 i 12 kr.

31. ledna regiment dragounský Koburgu) přes Nymburk
a Poděbrady maršlroval a zde 1 eskadrona nocovala ; na pan
stvl pardubském 12) a chlumeckém zůstali na leženl. Ti lidé
dali na sobě znáti, že tam mravně a s bázni promlchané řeči
i skutky nechali a s sebou sem cosils) francou[z]ského, ob
zvláště svobodné řeči přinesli.

Do dne 18. února skrze větry začaly cesty i pole osy
chati a toho dne u večer ve vsi Vrbici v hospodě při muzice
se zapálilo skrze neopatrnost vojáka drago[u]na a ten grunt
samotný vyhořel. Soused ten má přljml Hrouda.

Téhož dne, jenž byla neděle Masopustní, jakož i v pondělí a

'1) R: tateckyho. —-2) Dle zápisu ve skramnické matrice naroze
ných z r. 1794 měl Ant. Zedník, rychtář v Tatcich, číslo domu 23. Za
manželku měl Barboru Dvořákovou. (Sdělil vld. p. farář ]. Lev.) — 3) R:
Czechská. . . Magazin . . . podsud. — 4)R: Steirreguliruňku . . . Senneg. —
5) R: Pastszstiat . . . Lessu. — 6) R: 1. — 7) V R vynecháno. — 8) R:
chhke . . . Wjdenskau. — 9) Podmaršálek Ondřej svob. pán Karaiczay
(R: Karacžag) de Vale-Saka byl r. 1789—1801 majitelem pluku lehké
jízdy, zřízeného od r. 1798 v dragounský pluk čis. 4. a posléze v dosa
vadni haličský hulánský pluk čis. 7., nesoucí od r. 1897 jméno arcivévody
Františka Ferdinanda z Rakouska-Este. Vavák jej omylem zve plukem
chorvatským, neboť tehdy r. 1781—1809doplňoval se pluk ten z Moravy
a Slezska a potom (až do r. 1857) z Čech. — 10)R: Sadsky. —1') Pam. 11,2,
str. 124. —12)R: Koburgk . . .Nimburgk . . . Pardubskym a Chlumeckym. —
13)R: cossy . . . Obzlasstnie . . . Ossychati.
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v outerý sníh pomalu padal a nebylo vidět slunce celé ty dni. Ve středu
Popelni, 21. února, mráz uhodil a 22. téhož větší a toho dne svítilo slunce
jasně, že tak nesvítilo přes celý prosinec 1) r. 1791, ani leden, ani únor
roku tohoto. \

Mezitím, že přibylo do země lidu skrz příchod vojska,
přibylo taky o něco obilní ceny; okolo 20. února pšenice
měla 3 zl. 40 kr., žito 2 zl. 42 kr., ječmen 2 zl. 23 kr. a
24 kr., oves 1 zl. 26 kr., sena 1 Cent. ] zl. 36 kr., prosa
1 strych 3 zl. 6 kr.

Při konci února jarní pšenice a žita lidé sili. Mezitím
slyšet se dávalo, že vojsko, ježto sem od Rýna 21)z říše přišlo,
zase nazpátek půjde?)

[403] Dne 1. března v Praze tato cena v obilí byla: Pšenice 3 zl.
43 kr., žito 2 zl. 42 kr., ječmíenl 2 zl. 24 kr., oves 1 zl. 21 kr., hrách
2 zl. 38 kr., čočka 2 zl. 46 kr., sena l cent. 1 zl. 20 kr. jak tam v Praze
rovná míra, tak zde vrchovatá byla. Ale však zrno pěknější o 2 i o 3 groše
zde dražší bylo; pšenice již taky za 4 zl., žito 3 zl. 45 kr., ječlmen]
2 zl. 24 kr., oves 1 zl. 30 kr.

Až do 14. března teplé ijasné a k setí jarnímu pohodlné časy
byly. Ale dne 14., ve středu po nadělí Kýchavnéf) velmi ostrá zima byla
a sice tento čtverý5) počas: Skrz celý den 6) jasno, mrzlo, větrno, stu
deno. Nato 15. téhož celý den mrzlo, jakož i 16.; nato 17. teplo a na
večer pršelo, potom 17., v neděli Družebnou, sníh s deštěm padal, až
zemi celou přikryl, a tím opět zlé cesty způsobily 7) se.

Mezitím oveřejněno jest, že dne 10. února Francouzové
do Říma bez všeho odporu vešli 8) a tam vůli svou v roz
pisování daní a v loupeži ještě tu pozůstalých památných věcí,
archivů a kostelních pokladů atd. provozovali. Příčina, proč
Francouzové do Říma vešli aneb sami sobě k doplnění zlosti
své takovou dali, tato jestzg) Roku minulého 1797. měsíce
prosince francouzský jene_rál aneb měšťan jménem Duphot,10)
jakožto vyslanec když v Rímě byl, skrze své lidi měšťanstvo
římské, zvláště lid obecní k svobodě ponoukal a správu mo
narchickou 11)hyzdil a tupil, až toho lidu zběřičného, nevážného
a nic nemajícího [404] nemálo dne 28. prosince se srotilo a
před domem jenerála strom svobody postavivše 12) tu se vese
liíi a na vzdory všemu domácímu pokojnému řízení svobodu
vyhlašovali.

Sběhli 13) se taky k tomu věrní vlastenci Římané a ty rot
níky rozháněli mluvivše jim, aby se starého panování drželi,

1)R: Massopustní . . . Prasynecz . . . o nietco. — 2) R: Gessto . . .
Regna .. . naspátek. — 3) Častější zprávy o tehdejším pohybu vojska
má „Prager neue Zeitung“, 1798. — 4) R: Keychawne. — t't) R: Cžtwe
reg.— 6)Další 4 slova psána v R pod sebou. — 7) R: spusobily ...Roz—
pissowáni. — 3)Kramer. Nov., 1798, č. 10. z 10. března a další. — 9) Kra
mer. Nov., čís. 5. z 3. února. — 10) R: Díssot. [Kramer. Nov., str. 37.:
,Dyphot, někteří jmenují ho Dyfor.“] — n); B: wzíásstie . . . Zprawu Mo—
narchitskau. — 12)R: Zrotlio . . . Postawiwssi . . . wesselyly. — 12)Zbiehly.
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až tu k bití přišlo. Když pak i vojsko římské tu rotu začalo
rozháněti, jenerál Duphot 1) poručil svým, aby je bránili, ano
i sám s vytaženým kordem vyběhl a své k boji řldil. Když
pak se na jednoho římského [kaprála]2) napřáhl, aby ho tal,
toť ten [kaprál]3) jenerála svou partazanou4) promrštil, až on
od toho umřel, a tu Římané s velikou těžkostí a s nevinnou
porážkou mnoho lidu tu bouři přetrhli. Z toho Francouzové,
ačkoliv vinu svého jenerála dobře věděli, do Říma s velikou
silou, anot jim žádný nikde nebránil a brániti na ten čas
v stavu nebyl, se přibrali a tam všecko sobě osobiliř) Osadili
také hrad sv. Anděla,“) palác papežský a na Capitolium strom
své falešné svobody postavili, ale papeže Pia VI. při jeho
[plnomocnosti]7) zanechali. Co dále činiti budou, to čas ukáže.

Desateho Vnora, FranCaVzoWe RžllM OpanoWaLl,
A SLáWa geho szstLa.

ZáWlst, neDbaLost, HLanost a Lest, SauseDV,
FranCaVze po EWrople WOÍH.

Potomkům to bude divné,
jak se teď lid hubí mylně.

[405] 20. března od regimentu Koburg dragouni ze Ži
želic sem přišli; v Sadskéř) Milčiclch, Kostelní, Vrbové Lhotě,
v Pečkách a Zvěřlnku ] eškadrona se rozložila a měla tyto
p.p. oficlry: ]. pan rytmistr Peche [?], 2. Nonner;9) ]. nad
poručík 10) hrabě Camillus Marozzani, Vlach, a ten u mne“)
zde v Milčiclch v nr. 16. a spolu s nim kadet Maximilian
hrabě z Kolovrat, ech, v nr. 6. obývali; 2. nadporučlk 12)
lachar [?]; l. podporučlk13) knlže říšské Berleburg [?], 2. Win—
kenstein [?]. Byli zde až do 16. dubna a v týž den do Ma
lešova, bllž Kutné Hory, odmaršírovali.

Vlhké a deštivé časy až do konce března dotrvaly, z čehož velml
zlé cesty nastaly, že místy prázdný vůz 2 hovady sotva táhnouti se mohl.

V tom prohlásilo se. že magacin neb forot v ovse a seně 1*)
opět dávati se bude; dle toho ihned obill připlácelo, zvlášť
ovsu a ječmenu.

Při konci března pšenice měla 4 zl., žito 3 zl. 6 i 12 kr., ječmen

1)R: Rottu . . . Dissot. -—2)Tak v Kramer. Nov. (str. 37.), později však
na str. 69. píší též: „proti papežskému feldveblu“; Vavák má: feldweibla.
(A v „Prager neue Zeitung“, str. 91.: Subalternoffizier.) — 3) R: feld
waibl. — 4) Partazána, partizána, z ital. partigiana, je druh zbraně
sečné. V Kramer. Nov. stojí však: „a jednou ranou z ručnice do smrti
ho zabil,“ v „Prager n. Zeitung“: „streckte ihn durch einen Musketen
schuss todt zur Erde“ Ukázka, jak Vavák, co četl, zpracoval po svém. —
E,)R: Winnu . . . Ossobily. — “, T. j. Andělský hrad. R: Angela . . . Pa
pezsky. — .7) R: Authoritaci. ——8) R: Koburgh . . Ziželic . . . Sadsky. . .
Wrbowy. — 9) R; Nonna. [Viz dále str. 8.] — 10) R: Ober leit. — 11) R:
vmnie . . . Kaddet. — 12)R: Ober leit. — 13)R: Unter leit. . . . Ržizske .. .
Kuttne. — ") R: chhke .. . Magazin . . . Sennie . . . wzlasst.
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2 zl. 36, oves 2 zl., proso 3 zl. 30 a 37 i 40 kr., hrách 4 zl., sena cent.
1 zl. 15 kr. a taky 24 kr.

[406] PrWnlho DVbna blLa NeDlěLe 1) kWětná, a stVDeneg —
Wssag Vesseleg Cžas.

V Zelený čtvrtek začaly se slunečné, tiché a teplé časy. Voda
v polích a lukách stojící se tratila, tolikéž na Labi a jiných řekách a po
tocích klesala9) a padla, ač sice škody znamenité na polích vzdělala.
Na Veliký pátek založily se ranní mrazy.

Dne \r'lll.oDVbna, HoDsLaWnl WeleonoCňll, se sWětlL. Mrazy
ranní, jenž se byly v Zelený čtvrtek spolu s případlým sněhem začaly.
trvaly až do 16. celých 10 dní a po každém3) mrazu slunce svítilo. Od
toho ozimní žita velmi se ztratila, obřídla a sešpičatělaf) též iječmeny
vycházející pomrzly, jichžto mnoho zase v nově sít se musilo. Zůstáva
jící pak ječmeny tenké a řídké zůstaly a mezi nimi5) množství bodláčí
vidět se dalo.

15. dubna, v neděli Provodnl, u Večer v městě Bydžově
oheň 6) vyšel a 7 domů strávil.")

Mezitím od těch slunečních časů zem povrchu tak se seschla, že
hrudy veliké při orběs) se dělaly a ti lidé, jenž tu l tam, zvláště při
horách, ještě ječmeny a ovsy sílí, musili hrudy tlouci, čehož ještě (aby
se to jarním časem stalo) pamětníka není.

Tolikéž krtic a krtkových kopců jak skrz celou zimu, tak až do
savad převelíké množství v lukách, obcích a v polích bylo. _

[407] 16. dubna, v pondělí po Provodní neděli, eškadrona
dragounů od regm[entu] Koburg v Sadské 9) a zde, Hořátví,
Zvěřlnku, Kostelní, Vrbové 10) Lhotě a Pečkách od 20. března
stojící do Malešova a okolních vesnic odešla.“)

20. dubna byl velmi pěkný a teplý čas; 11večer přišel dešť s bouřkou
a tu již tvrdou suchotu žádostivě zavlažil. Nato hned 21. a 22. toho
velmi studený a trpký vítr brzy od východu, brzy od západu abrzy od
půlnoci'2) vil.

Okolo času svatého jiří
nedaly hlasu na polích štíři.
Žáby ve vodách prv křehotíce,
nyní ve mdlobách leží mlčíce.
Nejtužším rázem stromy kvísti chtěly,
však zimou, mrazem, překážku měly.
I v máji nocí studené byly,
avšak ovoci 13) neuškodily.

1) V R omylem: NeDělLe. — 2) R: klessala. — 3) R: každym. —
4l R: stratily, obržidly asesspícžatíely. — 5) R: njmiž mnozstwi. —
6) R: ohen. — 7) Dle Rulíkova Histor. kalendáře, ll, str. 195. „vyšel
z jedné stodoly oheň a v několika hodinách 15 domů, 22. stodol docela
spálil.“ V děkanské pamětní knize novobydžovské jsou zprávy o požá
rech jen v r. l7l8, 1739 a zvláště r. 1817, kdy největší část města lehla
popelem. (Sdělil vld.p. děkan V. Kneysl.) — 8) R: Worbie . ..wzlásstíe . ..
mnozstwi. — 9) R: Koburgk . . . Sadsky. — 10)R: Wrbowy Lhottie. —
11) Viz str. 6. — 12) R. od '/,nocy. — 13) R: hlassu . . Owotcy.
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Obilí suté 1) taktohle se platilo: Pšenice 4 zl. 6 i 9 kr. i 12 kr.,
žito 3zl. 6 i 9 kr., ječmen 2 zl. 9 a 12kr., oves 2zl., proso 3 zl. 45 kr.,
hrach 4 zl. 6 kr. i 12 kr., seno cent. l zl. 30 kr.

Zemské poručení přišlo a u nás 15. dubna prohlášeno,
aby po silnicích a cestách s nákladem jedoucí fůry a formani
z těch cest nikam vedle a zvláště na zasetáa) role nevyjlžděli
pod pokutou 4 zl., kdo by se to opovážil, a to má se dát

točmul, jehož by pole bylo, kde forman neb kdo jiný škoduu mr. '
21. dubna 0 10 hodinách večer v Nymburce 3 domy

shořely v té ulici 2 rynku do brány Bobnícké vedoucí.
[408] Dne 24. dubna, na den sv. Jiřího, vCeském Brodě

onen rytmistr [Nonner]3) od reglimentu] dragou[nského] Ko
burg. jenž vSadskét) ložlrovaló) a nyní zMalešova do Prahy
pro peníze na celou eškadronu jel a tam polednil, po obědě
[když] nabíjeIG) štuc, ač jen na půl kola kohoutek natažený
byl, přece spustil a jemu celou ránu sbroky7) pod bradu vy
razil,'), která skrz hlavu, mozek a lebku prošedšig) jej ihned
usmrtilafo)

V těchto dnech oveřejnilo se,“) že by mlsto pokoje, jenž
se v Raštadtu, městě říšskému) již více než rok smlouváfs) zase
vojna s Francouzy býti měla. Nebo ač sami Francouzové řeku
Rýn 1*)za hranice svého panování vyhlásili, nyní přece ani to
vojsko své, které z této strany leželo, zpátkem nevzali, i k němu
ještě se 40.00015) jiného lidu přejdouce tu se více rozmnožlli.

K tomu dne 18. dubna 16) francouzský posel ve Vídni
strojiv17) hostinu vystrčil z oken bydliště 18) svého trojí barvy
— tak od nich nyní Strojený — praporce, jen proto, aby vě
děl, co vídeňský lid tomu říkat bude a zdaliž se to tak jako
v tmě a jinde podaří. Ale Vídňané věrnost pánu svému do
kázali, když v nesčítatném množství sběhšen) se, [409] jemu

1)R: sutte. —2) R: wzlásstie . . . Zasete . . . schoržely. —3)Romylem:
Peche.—4) R: Koburgk . . . Sadsky Lozjroval. — 6) Viz str. 6. -—6) R: po
Obiedie nabjgegice sstuc, . . . 1/2kola . . . pržedse. — 7)R: s brokami. — 8)R:
wrazywsse. — “) R: progdaucy. --10) Dle úmrtní matriky českobrodské
zemřel toho dne v čís. ]. „urozený a statečný pán Ondřej de Nonner,
rytmistr (Rittmeystr) od slavného Coburg dragounského regimentu, s kasou
vojenskou naskrz maršírujic, a jsa zde kvartýrem přes noc, na úsvité
před odchodem svým skrze neopatrnost ranou své vlastní ručníce života
zbaven byl tak rychle, že hned na místě mrtvý zustal. Télo jeho pro
další vyšetřování vojáci [s] sebou odvezli.“ Stáří: „40 let.“ Způsob smrti:
..Zastřelen skrze neopatrnost“ (Sdělil vsd. p. kanovník Al.Kašpárek.)—
11)Kramer. Nov., čís. 16. z 21. dubna a další. — 12)R: Rasstattu...
Ržjzskem. — 13)Pam. llí, ], str. 91. — 14)R: Regn . .. pržedse...spát
kem. — 15) I?: se 40000 tisycy. (Dle Kramer. Nov., str. 129., chystají
60000mužů.) — 16)Následujicí obšírnou zprávu slyšelVavák asi na zámku
z novin snad vídeňských. V Kramer. Nov. je p tom psano na str. 138.
daleko stručněji. (V „Prager neue Zeitung“ vubec o tom zprávy nena
cházím.) — 17)R: strogjwsse. — 18)R: bydlysstiete . . . Wjdenský. — 19)R:
mnozstwi zbiehwsse.
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nejprv skrz některé z prostředka svého vzkázali,1) aby ten
republikánský praporec, poněvadž zde žádné jiné než monar
chické2) panování jest, schoval a příčin k nějaké bouři ne
dával, což on však učiniti nechtěl. Protož hned více lidí“)
tam se skrz vartu mocně protlačivše, praporec ten vzavše
roztrhali. Zástupy pak na ulici*) stojící kamením do oken
házejíce všecka 5) roztloukli i samého posla — nebo legáta —
dosíci chtěli, ale on pevně se zavřel, až císař pán dověděv0)
se toho, silnou [stráž] 7) vojenskou tam poslal, od nížto

: ? »„
__fnwisiuaifsšt—warm -

fgfň/(l &%,?3—14)?) (č/Žža'j/ya/K/Ýéč'f
(krá/;;:lči'l-U/„Š'/w ' !& &„V'óáé');/šfq/

array/Wafd _ijw'ýafaýgawú ; ,

ochráněn, do jiných šatů převlečen a na bezpečné místo do
praven byl. Byvs) potom tázán, zdaž to sám osvé vůli učinil,
čili od direktorium svého to poručeno měl, vyznal, že to po
ručeno měl, a na to se taky podepsal. Na druhý den dobro
tivý náš monarcha dav 9) mu silnou stráž, v tajnosti až na
hranice panování rakouského jej doprovoditi nechal. Že by

1) R: skázaly. — 2) Monarchitske . .. knegake. — 3) R : lydu. —
4)]? omylem: vlyly.—5) R: wssecky. —3)R: dowiediwssi. —7)R: Qvardigi.
— a) R: bywssi. — 9) R: dawse.
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tlm 1) ten posel k bouři směřoval a prosbu v věrnosti lidu vl
deňského učiniti a tím potom větších nepravých příčin k zha—
šenl pokoje nastrojiti byl chtěl, z toho se znáti dává, že jak
svůj vlastní lid všecken lehký a ledajakýs měl, tak taky na tu
hostinu takové, jižto2) rádi z cizího bohatnou a svého nic ne
mají, jest pozval. jméno měl Bernadotteř) To samé vtýž den
taky v Berlíně irancou[z]ský posel učinil, ale tam zadržán
a opatřen.

[410] Pamět o místě ]elení uši nazvanémf) Blíž od vsi
Střebestovíc, k straně západní jest místo od dávna Jelení uši
řečené, velikého lesa Kerska se držlcí a vždy až do dnů na
šich rovněž lesem, nejvíc dubovým alípovým, zdílu borovým
porostlé, okolo 40 str[ychů] českých míry držlcí. Starodávnl
povídačky praví, že tu někdy ves tím jménem řečená stála
a to jméno neslaf) V času vojny švédské “) stálo tu vojsko
jlzdné,")

od čehož znamení
do dnes jest k spatření.

Když r. 1765, 66 a 67 začaly se lesy příkopy 8) hradití,
obehnán jest v těch 3 letech hlubokým příkopem taky tento
les Kersko, ale toto místo se vynechalo, ač se toho lesa půl
noční stranou drží, a přála se tam pastva střebestovským oby
vatelům pro jejich dobytek. Když pak stromové tu stojící ne
toliko nellcným osekávánlm se hubily, ale i taky celé od pa
řezu se tratily a les zkázu bral, protož roku 1786, 87 a 88
ouřad poděbradský veškeren ten les lidem poddaným 9) do vsi
Milčic, Chotouně, Peček a do Lhot za peníze vykázal a dav 10)
místo zoratí jlný, nový les tu zaslti mlnil. Toť sousedstvo vsi
Střebestovic, jenž jest panstvl přerovskě, začalo se toho ujímati
a že to místo jim vlastně patří, pověstniti; až iněkolik komisí
na to vyjelo, všecko to se změřilo a nikdy nikam nic nepřiřklo
a poněvadž [411] oni střebestovští nijakž dokázati nemohli, že
by ten grunt jejich vlastní byl, každá ta komissl k jejich hor
šímu a větším outratám vypadla. Vždy přece roku 1791 dostali
povolení na tom mlstě (: ohledu, že žádných obcínemajl) svůj

1) R: stím . . . Wjdenskeho. — 2) R: lechky . ..jessto. — 3) R:
Bernadot. — 4) „jelení uši“ stále ještě sluje trať lesní, příslušná ke
Kersku a jdoucí z celku k jihu. nad cihelnami poříčanskými k vý
chodu a severu. Označena je starým, více než 300letým, vykotlaným
dubem. O sporu s panstvím dosud panuje místní tradice. (Sdělil pan ře
ditel V. Smutný v Sadské, připojiv mi laskavě ze svých bohatých studií
o zeměp. názvosloví í obširný zajímavý výklad o původu zmíněného
jména.) — ls) Sama ves Třebestovice je Starodávná. Připomíná se již
v 10. stol., kdy byla (t. j. platy z ní) darována klášteru břevnovskému,
jenž tu měli dvůr s tvrzí. — 6) R: lessa . . . wzdy . . . lessem .. . swegdske,
R: [avšak další místo pro letopočet zůstalo nevyplněno). — 7) lzatímto
slovem je prázdné místo asi pro jedno slovo (či vojsko?). — 3) R: lessy
Pržjkopami. — 9) R: lessa . . . skazu . . . Podanym . . . Chottaunie . . . Lhott.
— 10)R: dawsse . . . Zworati . . . Comissi.
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dobytek pásti a za tu pastvu 3 kr. z každé rakouské měřice
do důchodu poděbradského platiti. Oni ale v to podvoliti ne
chtěli, vždy tou nadějí, že to jejich musí být, se troštujlce.
[ přišla potom zápověď poděbradským, aby tam nic neorali 1)
a nesili do vyvedení procesu. A to trvalo až do dne 12. dubna
roku přítomného, kteréhožto dne opět poslední komissi, sice
jen od pánů poděbradských a brandýskýchf) kteřížto hlavní
písemný rozsudek v rukou 3) majlce a tu jej veřejně přečtouce
to místo zase k lesu Kersku na stálé budoucí časy (jak pře
dešle bývalo) přiřkli a odsoudili; potom dne 19. dubna přijevše
tam zas poděbradštl celý ten grunt na jisté díly po 3, 4 i 5
měřicích rozdělili a na 3 léta skrze licitaci (připlácenl) prona
jali, po kterýchžto letech zase les zasíti se má.

Tak u vsi Střebestovic prve málo a teď nic
pastvy dobytčí neníf) velkáť to bída velmi.
Mohouc to pod plat míti, nechtěli toho vzíti.
Chtlce hrnec hliněný přemoct hrnec měděný,
nyní, když si dali štus, z hliněného 6) skočil kus.
Neihůř, že i potomčiny (a) budou trápit ty střepiny.

[412] Dne 3. máje odpoledne mrak bouřlivý přišel od strany vý
chodní, z kterého široce a dalece mnoho deště spadlo, ale zde uMilčic,
počna od vrchu Chotutického mezi Tatci a Milčici přes pole Varhánka
a Roudnik řečene kroupy spadly. Ty co hrách bohatý velké byly aspadlo
jich na 1/4lokte ztloušti,“) obz[v]láště na obcí, až se celá bělela. Však že
s přívalem byly a zrovna padaly, na oseni nic neuškodily, — buď Pán
Bůh pochválen!

Na začátku máje z příčiny magacinu obilí, zvlášť ječmenu a ovsu
přibyla cena; ječmen dostal 2 zl. 24 i 30 kr., oves 221. Gkr. jičín 7)pak
připlatil pšenici i žitu & sice:
V Praze pšenice 4 zl., . . . . . v jičíně 4 zl. 30 a 45,

„ žito 2 zl. 51 kr. a 3 zí., . „ 3 zl. 24 kr.,
„ ječmen 2 zl. 12 kr., . . . „ 2 21. 30 kr.,
„ oves2 zl., ........ „ 2 zl.12kr.

Proso zde již dosáhlo 4 zl.

Handlíři Prahu nechali a k ličínus) pospíchaíi,
však když se jich sjelo mnoho, zas tam nedosáhli toho.

[413) Letos na StřeDVKřlžoWaV, SLanL se SWátek
Szjána NepoMVCkeho. A k tomu dni opět nesčítatelné množství
lidu ne tak ani z ech, jako z okolních zemí do Prahy puto
valo; i tudy skrz Sadskou od Vratislavě a Hlohovag) lidé šli.

(a) Potomstvo, budoucí v té vsi lid.
):R wzdy ptžedse. wz..dy ..Neworaly .Processu. — 2) R:Brandegskych. —- )R: Rukauch. — 4)R: Licitati. n.egni. — 5)R

hlýnienný.. .Miedienn' .hlýniennyho. — 6) R: stlaussti. —") R: Magacynu . .wzlásst'. itcžin. w Gjtcžinie. — a) R: Gitcžinu. — 9)R:
mnozstwi. ..Glogowa.



12 Rok 1798.

Dne 17. máje den slavný Božího vstoupení se slavil. Po
půlnoci na den 18. máje mračna bouřlivá 1) od strany poledno
západní přišla, z nichžto bylo převelikě blýskání a hřmění, až
i hrom ve vsi Semicích do statku epičkověho uhodil a za
pálil. Neshořelo však víc než ten jediný dům, a začalo svítati,
což já do Prahy jedoucí viděl [j]sem.

Dne 18. máje byva) já v Praze na Strahově v tamní
knihárně sešel [j]sem se s oním pastorem bývalým v Krucem
burkua) a v Humpolci, jenž r, 1797 v klášteře želívském ve
řejněvyznání víry učiniv, víru katolickou přijal. On se jmenuje
[Vojtěch Spinaarlf)

Tu mně těž ptajíclmu se od P. Bohumíra Dlabače, bi
bliothekáře, oznámeno, že tu jak v staré, tak nově knihárně
vynacházl se 52 tisíce kusů knihý)

N . Na Boží Vstoupení v Škramníku velkou mši sv.
zpíval v. p. [Václav Beránek],“) děkan mladoboleslavský, a kázal
v. p. Antonín [Preittenberger],7) farář strenický blíž Boleslavě.

[414] DeWatenáCtlho Male WnoCl, WPraze, tež WenkV prsseLo,
tolikěž i u nás a ten dešť byl všudy žádoucí a vděčný. Potom v noci
na 26. den máje i ráno až do 8 hodin zase hojně pršelo.

Hod slavný, SesLáňl DVCha SWateho, XXVII. Máge sLaVen
A Rano prsseLo, jakož i před tím dnem celou noc a tu již voda na
polích a lukách zůstávala státi a zasetá 3) prosa mnoho vláhy majíce,
špičatě a mdle vycházela.

Mezitím nový magacín (řorot neb záloha) opět nařízen
byl; naše ves Milčice měla dáti ovsa 126 měřic 13 mázl.a ta
kový do Německého Brodu dovéztf) sena 14 cent. 70 liber
ato do Slaného dovézt. Židi však spachtovali 10) to a odvedli,

1)IE': po 1/2Noc bauržliwe . . . pržíssly, znjchzto . . . neschorželo.
— 2) R: bywssi. — ) R: 5 Onnym . . . Krucburgku . . . Katholickau. —
4) Vynechané jméno doplněno dle zaznamu v klášter. archivu želív
ském, že „v r. 1798 (měsíc a den není udán) 'opat Zikmund Hemerka
vyslechl vyznání katolické víry, kteréž učinil bývalý humpolecký pastor
Vojtěch Spinaar i s chotí svou ve zdejším konventgím a opatském
chrámu.“ (Sdělil nejd. p. opat Salesius Roubíček v Zelivě.) ——5) R:
Knieh . . . bozi. [Další zpráva připsaná dodatečně.] — 6) V R původně
„Antonín Koržil“ a toto pak přetrženo a již neopraveno. Václav Be
ránek, rodák mladoboleslavský, vysvěcen byl v Praze r. 1780. Kapla
noval 3 měsíce v Bezně, pak v Bělé byl 6 let 6 měsíců kaplanem, půl
roku administrátorem a v září 1787 stal se tam farářem. R. 1794 přišel
odtud za děkana do Ml. Boleslavě, byv 25. května od biskupa Ferd.
Kindermanna ze Schulsteinu, jenž tam biřmoval, po kázání k lidu insta
lován. R. 1800 zvolen byl čestným kanovníkem vyšehradským, r. 1813
dne 13. října zemřel na vodnatelnost. (Z děkan. archivu mladobolesl.
sdělil vld. p. děkan Fr. Matějka.) — 7) V Rdodatečně: „Breytenberger.“
Dle far. archivu v Strenicích Ant. Preittenberger narodil se v Praze
30/51760. Byl kaplanem v Bezně 7 let 4 měsíce, farářem v Strenicích
ustanoven 10), 1791 a 23/51794 instalován při gener visitaci od biskupa
Ferd ze Schulsteinu. Dne 3. dubna 1801 stal se farářem v Bezně. (Sdělil
vld.p.farářj. Čapek.) — 3) R: zasete . . . wycházely. — 9) R; dowest...
dowest. — 10)R: 2 Pachtowaly . . . z Pachtowáno
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jimžto [j]sme přidali na každou měřicí 40kr., ktomu bonifikací
za ten oves bude _téžíejich a protož dne 26. máje odvedeno
za ten oves odtud z Milčic 84 zl. 54 kr.

Seno spachtováno 31. máje s přídavkem na 1 cent. 14 kr.;
odvedeny jsou peníze dne 30. luni.

[415] Při konci máje pšenice měla 3 7.1.48 a 54 kr. a 4 zl., žito
2 zl. 36. 48 a 54 kr., ječmen 2 zl. 25 a 28 a 34 kr., oves 2 zl. 6 i 9kr.,
proso 4 zl., sena cent. l zl. 15 kr., hrách 3 zl. 30 kr.

SLaWn_ostNegszěťíegssí TrogíCe
W třetí DnV _Ian MěsíCe.

Dne 10. luni v městě Nymburce opět se zapálilo a to již
po třetí. Vynalezené byly lunty a důkaz, že ty ohně schválně
kladené jsou, a protož měšťané drželi stráž ve dne i v noci,
každou noc 30 osob po městě chodilo; nebo vždy tu se zapá
lilo, kde nejhustší a dřevěné 1) stavení bylo?)

Obilí sutému ceny přibylo okolo sv. Víta a sv. Jana Křtitele; pše
nice měla 4 zl. 30 kr. i 4 zl. 36 kr, žit03 zl. 6kr., ječmen2zl. 30i36kr.,
oves pak taky tak, 2 zl. 30 kr., proso 4 zl.

Kdo hned po Božím těle seno v lukách sekal,
sušil a sklidil směle, dlouho naň nečekal.
Ale o svatém 3) Janě a svatém Prokopu
pršelo často na ně, voda šla z potoku.
Až do šestého 4) Juli trvaly nečasy
a v ten den žitu k vůli (a) kladli místem (b) klasy.

[416] Okolo svátku sv. ProkOpa všemu obilí cena spadla; pšenice
měla 4 zl. 21 a 24 kr., žito 2 zl. 54 a 57 kr., ječmen 2 zl. 24 kr., oves
2 zl. 20 kr., proso 3 zl. 30 kr.

Po radosti žalost. Urozený pán, pan losef z Baierwecku,
bývalý 5) náš poděbradský vrchní řiditel a nyní cís. král. statků
v zemi administrátor a guberniální rada, syna měl na vojně
jménem ]osefa. Ten již nyní po velkých nákladích své p.p. ro
diče potěšil, byv 6) u těžkých karabinlků7) rytmistrem a již
jmenován maiorem. Na začátku máje přijel do Prahy své
p.p. rodiče navštívíti a tof druhé veliké štěstí ho potkalo, když
v zámku Sádovés) tamního pána, Tobiáše z Gránzenšteinuf)
dceru k stavu manželskému dne 23. máje sobě zasnoubil a
s ní 130000, jedno sro třicet tisíc, věna dostati měl. Na ná
mluvách ipantáta s ním se vynacházel, neb dne 21. máje

(a) Ze zralé bylo. — (b) Okolo Lhot [Rz Lhottl a Labe.
1 I?: po 3.ti. . . . Ossob . . . wzdy . . . Neyhustcži a držewene. —

2) O požárech těch jsem se nedočetl. V děkanském archivu nymburském
(sdělil vsd. p. kanovník ]. Reizek) rovněž není o tom zmínky. — 3) R;
Swatym . Svatym. — 4) R: ssestýho. — 5) R: ]ozeff z Baierweku,
beywaíý... Radda. — 6) R: bywssi. — ") R: tiezkvch Carabiniru. —
E*)R: podkalo . . . Sádowie. — 9) Tobiáš šlechtic z Gránzenšteinu koupil
panství Sádovou r. 1788 od dědiců hraběte Josefa Víta Schafgotsche.
(Schaller, Topographie, XVI, str. 156.) R: Grencensstainu . . . tržidcet.
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jeda 1) tam, v Hradištku u p. foršta obědval a v Poděbradech
na děkanství nocoval.

Stalo se pak, že tentýž 'znamenitý pan ženich když do
Prahy z námluv jel. zas jinou nevěstu měl a sice tu, které
žádný v světě nemůže být prázdný. [417] Dne 31. máje, [kdy
neměli]2) již do Prahy než 11/2 míle, naproti Chvalam, [jak
vyjížděll 5) vozka ze silnice na břeh (neb zlá cesta vtom místě
byla), kočár velmi se chýlil4) a zvracel. P. rytmistr boje se,
aby zvržen nebyl, vyskočil z kočáru, a nemohl jinam než na
tu stranu, kam se kočár zvracel, a nemohl taky daleko od
skočit. K tomu upadl a kočár naň pad 5) k zemi ho prsy 6)
velmi přirazil, tak že krev z nosu i ůst se mu vylila, což
trvalo až do Prahy. Tuť v domě otcovském vynakládaly se
prostředky k vyhojenl toho, ale nebylo nic jiného než zasnou
bení oné ze slibu nepropouštitelné holky, která 24.7) luni při—
šedšif) v neděli 4. po sv. Duchu svůj slib splnila a krásnou
nevěstu i p.p. rodiče od obojí strany velmi zarmoutila.

Kde koule jako dešt pršely,
kde meče a kopl zvučely,
turecká zuřivost a Francouzů chytrost
nikde neranily toho pána bystrost.
Všudy byl bez léče (a), všudy v něm krev stála,
až u Chval bez meče se mu ukázala.
Vždy jsouc tělu věrna, tut se s ním dělila,
sedmnáctého června smrt mu přivábila.

[418] Dne 26.9) juni funus měl velmi zřetelný; mimo
vojsko 10) mezi mnohými vyššlmi i nižšími p.p. oficlry vojen
skými i sám ][eho] M[ilost] pan jenerál a komendant Prahy
Bender z domu administrátornlho, — jenž jest od Černé brány
v Celetné ulici na levé straně prvni, vedle staré mince,“) — šel
s odkrytou hlavou až k bráně Poříčské,12) s nímž i všichni
jiní, a tu teprv na kočáry sedali a k valithauzum) na vojenský
hřbitov jeho mrtvé tělo doprovodili, kdež také od vojska stříleno
bylo.“)

lozeft BagerVek, SLaWnaV sMrt žáDaL W bogl,
A sprostaV netrefil. W Cestě.

(a) Bez léčení neb bez hojení.
1) . Gedauc . . . Hradjssku. — 2)R: Máje, nemiewsse giž. — 3)R:

Chwallám, wygizdiege Wozka. — 4) R: cheglyl. — 5) R: Padwsse. —6) R:
Prsami. — 7) 11:omylem: l7._luni . . . v Nediely 3.—3) R: Onne . . . prži
gdauc. — 9) R omylem: 20. juni. — 10)R: Lecže . .. Chwall .. . Wzdy . ..
Wogska. — 11)T. j. vedle staré mincovny. — 12) R: Poržicke. — 13) T. '.
k invalidovně v Karlíně. — ") V „Prager neue Zeitung“ z 29. června se
čte: „Dne 24. t. m. zemřel zde c. k. rytmistr a velitel eskadrony kyrys.
pluku Nassavského a rytíř vojen. řádu Marie Terezie, pan josef svob.
pán z Beyerwecku a Siegesfeldu, po 21denni nemoci v 30. roce svého
proslaveného věku. Dne 26. byla jeho mrtvola ve 4 hodiny odpoledne
pohřbena se všemi vojenskými poctami. Průvod zahájila četa jízdy, pot0m
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9. juli veřejné žně se začaly, však ale s nelibkou, nebo předně
ženců málo od hor přišlo a za druhé stále trvaly pršky a nečasy; některý
de'n několikrát pršelo. Žita na hrstech 3 neb 4 dni ležící již růsti začí
nala,l) neb taky v nich od předešlé vláhy mnoho trávy narostlo a protož
nebyla výsušnáF) Od 14. až do 19. juli nebylo možné žito vázat; l9.ho
něco málo byl čas a tu [j]sme tak na polovic suchá 5) žita vázali a vozili.

Až Eliáš s Danielem 4)
přišli v jasném času celém.
Po ty dni [jlsme jen vázali,
suché v stodolách skládali
žita i taky ječmeny,
všecko dobře usušený.

[419] Ouroda letošní byvšl v dubnu a máji častými mrazy a stu
denými větry zhubena, víc přece přinesla, než tehdy připovídala, a může
aspoň za prostřední slouti. Žito a ječmen málo mají slámy, t. j. málo
mandelů, ale zrno dobré a protož sypnější. Pšenice více malých a níz
kých klasů než velkých mají a protož malou sýpku,5) malé a klihovité
zrno, nestejně a jako přes klas zrají, neb ty menší stébla a klásky teprv
po těch jarních mrazích rostly. Proso málokde jest pěkné a sice to, které
při konci máje a v začátku června seté jest; kdo při konci dubna a
v začátku máje sil, jestli zas nezorals) a nesil jiné, tak se s prosným
užitkem mine. Konopě a lny pozděj seté jsou obzvláště pěkné. Zelí a
řepa majíce stálou vláhu dávají k užitku dobrou naději, tolikéž zemčata.7)

Neduh v hovězím dobytku, jenž se byl hned máje měsíce tu itam
po vesnicích zjevil, ještě místem trvá—aten jest v samých nohách toliko;
volové a krávy dostávají bolest do spodku noh, okolo paznehtůs) aneb
kopýtek, tak že nemůže chodit, nýbrž musí ležet několik dní, potom
v těch místech nad kopýtky9) se to zahnojl a zlíhnou se v tom červi,
Lidé octem a soli to zamáčejí aneb vařeným řepíčkem.

[420] Dne 21. juli mladé koně, jenž k vojsku jlti mají a
v Poděbradech i okolo po vesnicích již od máje stáli, nynl

oddíl pěchoty, nato důstojný c. k. polní superior pan Kramer [Michael,
gener. vikář v král. eském a kanovník ve Sv. Hipolytě v Rakousích,]
s duchovenstvem, pak mrtvola nesená od poddůstojníků. ozdobena od
znaky, erbem a řádovým křížem, za ní bratr zesnulého, nadporučík
pěšího pluku [Víléma Jiřího) Oraňského, po jeho straně náš tak vážený
c. k. podmaršálek svob. pán Bender s četnými pány generály, štábními
a vyššími důstojníky, aby podali důkaz své úcty k zásluhám zemřelého.
Průvod zavíralo opět oddělení jízdy a pěchoty. Při spouštění rakve byly
dány obvyklé výstřely. [Dále v poznámce:] Tento mladý hrdina byl syn
váženého a velezasloužílého českého c.k. gubern. rady a administrátora
komorních statků, panaJana z Bayerwecku, jehož ztráta tomuto vzácnému
muži zůstává nezapomenutelnou. Válečné dějiny podaly v taženích proti
Francouzům četné příklady jeho vojenského bystrozraku &jeho stateč
ností. Tisíce kuli létalo kolem něho na poli vítězném, a tupá kosa smrti
ho sklátilal“

1) R: 2he . . .zacžinaly. — 2) R: nebyly wegsussne. — 3) R:
nietco . .- suche. — 4) T. j. 20. a 21. července. — 6) R: pržedse...
Seg ku. — 6; R: nezworal . . . obzlásstnle. — 7) R: Zély . . . Erdteple. —
3) : Paznechtu. — 9) Kopytkama.
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sem blíže k Praze postoupili a do Poděbrad zase jiné přivedli.
Sem do Milčic dostali [j]sme 1 kaprála, 8 mužů Uhrů a 33 koně,
kaprál pak byl od dragoun[ského] regimentu Koburg, kterýžto
regim[ent] nyní okolo Pelhřimova leží. Sadská dostala 75 koní,
tolikéž v Hořátvi, Zvěřlnku a Kostelní Lhotě rozloženi jsou.

Ostrov Malta. V těchto dnech skrz noviny veřejně [ilsme
zvědéli, že Francouzové pod vůdcem Bonapartem ostrov Maltu
dostali dne 12. června!) Převeliké bohatství (kteréž sem nej
prv z francouzské země od vystěhovanců francouzských, potom
ze Vlach, z íma, Benátek a odiinad před Francouzi [se] od
vezlo a kteréž se nedá ani vymluviti, ani vypsati, ani všecko,
co tam kdo přivezl, zjeveno jest) všecko tu dosáhli. Tento
ostrov vždy po vše časy za nedobytý se držel a rovněž inyní,
ačkoliv mocnost střílela, očím zástěru dělajíc, ale chytrost
s falešností již srdce Maltézskýchz) dobyté měla, dříve než
mocnost začala stříletif')

0, kde jsi spravedlnost — proti nespravedlnosti!
0, kde jsi 4) upřímnost — proti falešnosti!
0, kde jsi pobožnost — proti svémyslnostil

, kde jsi poslušnosr — proti zlé svobodnostil
[421] Nové obilí začalo se platiti: Pšenice pěkná 4 zl., žito 2 zl.

30 kr., taky 2 zl. 24 kr., ječmen 2 zí., oves 2 zl. 12 kr.; při konci Juli
oves byl až za 2 zl. 24 kr.

Na začátku srpna až okolo svátku Nanebevzetí Panny Marie pše—
nice méía 4 zl. 15, 24 a taky 30 kr., žito 2 zl. 45 a 54 kr., ječmen
2 zí., oves 2 zl. 6 kr. i 9 kr.

Příčina, že oves tak platil, dala se jednak z menší ourody
při horách než bývá, ze druhé z nařízeného opět magacínu,
nebo okolo 1/2srpna prohlášeno jest, že ihned celá země
897912 měřic ovsa 3 499174 centn[ýřů] sena dáti má. My
[j]sme dostali poručení až 1. srpna a má dáti naše poděbrad
ské panství 1794 měř. ovsa a 270 cent. sena, naše ves Milčice
63 měř. ov[s[a a 6 cent. sena. Dobře bylo, že [j]sme jen do
Poděbrad takové odváděli a sice dne 8. září seno a 10. toho
oves.

Na den Nanebevzetí Panny Marie důstojný p. farář náš
škramnický v Mladé Boleslavi vzácným 5) hostem byl.

Přídavek o ostrovu Maltě.“) Ostrov Malta za starodávna slul Me
lita od medu, jenž tam v největší hojnosti a velmi sladký a vonný se
nachází skrze vonné kvítí tam v hojnosti rostoucí, jakož pak růže mal
tézské7) ve všem světě nejvonnějši jsou. Leží v moři [422] Prostřed

1) Kramer. Nov., čís. 29. z 21. července. — 2) R: wzdy . . . Malteg
skych. — 3) Na naléhání obyvatelstva i sami s tím souhlasice v dali rytíři
ostrov svůj Francouzům takřka bez boje. — 4) R(i dále dvakr t): kdesy.
— 5) R: wzáctn m. — 6) l v Kramer. Nov., str. 232. iest „Paměti
hodná zpráva o altě,“ Vavák však má svůj popis odjinud. — 7) R:
Maltegske.
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zemním mezi Afrikou a Sicílii. jest na všecko živobytí velmi ourodný;
nebývá tam žádného sněhu ani zimy, v létě rosa jako dešť tam padá a
ourodu činí. jest zdělil) 5 mil a zšíři 21/2mile, obyvatelé jeho [jjsou
tak šťastni, že jich žádný had a štír neuštkne, nýbrž před nimi utíkáMMĚMW WMŠŠ
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1) R: Rossa . Zdyly . . .'_sstiasnj.
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Za starodávna patřil k Africe, potom za času Haníbala, vůdce
kartaginského, ') poddal se Římanům, pak léta Páně 1090 Rogerius, král
sicilskýř) sobě jel podmanil a drželi jej 3) Siciliáni přes 430 let. Když
pak 1. 1522 Soliman, císař turecký, dobyl ostrov Rhodus, jímžto rytíři
svatojanšti vládli a po dobytí tu i tam po dobrodružství bydleli, císař
Karel V. jakožto Spolukrál Sicílie daroval jim tento ostrov léta 1529 mě
síce luli s tím doloženim, aby vždy s Turky bojovali a proti nimt) ve
liké náveb) drželi, & tak oni, jenž prv slouli rytíři rhodští,6) nyní slouli
maltézštiJ')

[423] Dne 1. srpna začaly se jasné časy a trvaly celých 5 dní a
tuť pšenice i prosa pěkně dozrály a suché kliditi se mohly. Žádný ne
myslíl, že pšenice budou žluté, ale těmis) nečasy pěkně sežloutly; jen
že málo sypaly. neb skrz ty jarní mrazy a zimy dostaly malé klásky a
obnože téměř žádné zrno neměly. Tolikéž stalo se is ječmeny aprosy,9)
žito ale lepší zrno mělo než roku loňského.

Obilí mělo cenu 16. srpna: Pšenice 4 zl. 21 kr., žito 2 zl. 30 kr.,
ječmen 2 zl. 24 kr., oves 2 zl. 30 kr., hrách 3 zl. 30 kr. i 45 kr., proso
3 zl. 30 kr. _

Dne 3. srpna, v pátek, po poledni ve vsi Bylanech u Brodu
Českého zapálilo se u souseda Kubáska; máslo žena přehří
vajíc, když se zňalo, vody naň nalila, kteréž ven vylítlo. Shořelo
8 stavenl, mezi nimi i hospoda a kovárna.

20. srpna v Praze takto se obilí platilo: Pšenice 4 zl. 30 kr. a 24
a 18 kr., žito 3 zl. 6 kr., ječm[en] 2 zl. 24 kr. a ovsu již spadlo, byl za
2 zl. 6 kr., taky za rovném) a taky za 2 zl. bez dvou grošů. Taky zde
tak vršitá míra byla.

Od 21. srpna začaly se velmi vlhké, studené a větrné časy, prosa,
ovsy a otavyu) bídně se klídily, často pršelo a nikdy nenamoklo; 26.
27. a 28. hned mrazivé větry a zimy byly.

Letos ovoce peckového bylo dosti, se švestkamim) a slivami až se
stromy lámaly; ale jádrového, jablek a hrušek, málo, planých hrušek nic.

[424] Dne 20. srpna v noci na pondělek, loupežníci do
stavše se do kostela sv. Václava v iňovsi, tam 2 monstrance,
3 kalichy, 3 nejlepší ornáty, 2 pluviály, 2 stříbrné pateny a
jiné oltářní náležitostí pokradli. Ačkoliv to vždy ve faře bývalo,
a tenkrát, [ano nebylo]13) nic o zlodějích slyšet, v zákříštl to
nechali, a hned tu první noc se to ztratilo. Tamní v[elebný]
pan farář Franěk Wenzel, když to v zámku oznámil, drobet
tvrdou odpověd od pana sirotčího dostal a vzav dříve v hoře
tu krádež,“) z té odpovědi více se rozhorlil, až se roznemohl
a dostav od toho myšlení zapálení mozku, za týden,“) 27. srpna,

1) R: Kartha inenskeho. ——2) R: Siciliansky sobie ho. —- 3) R:

ho.— 4) R: spolu rál . . . wzdy . . . proti niemu. — 5) T'ai' lodí (z latinského: navis). — 6) R: Rhodýzsstj. —-7) R: Maltegzsstj. ) R: stíemi .. .
sezlautly.—9) R: Prosami . . . Lonskeho. — 10)R: schorželo . . . Rowný . ..
dwauch. — 11)R: chhke . . . Wottawy. — 12)R: Owotce . . . sswestka
ma a Slýwama. — 13 R: wzdy . . . tenkrát nebywsse nic . . . stratilo. —
“) R: Odpowied . . .Kráderž. — 15) R: Tegden . . . njniegssiho.
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zas v pondělí, umřel a 29. téhož tam na hřbitově (dle nyněj
šího běhu) pohřben. Byl víc Němec než Čech a dostal se tam
ze škol pražskýchf) Velikých těžkostí jak s českým kázáním,
tak s lidem tamním pokusil, ač sám některých kusů příčinou
byl. Dost zle, že konsistoř (aneb kdo) Němce mezi echy za
faráře dávají a tlmz) v církvi Boží pohoršení činí. Tamní lldé
nepamatují, aby tam který farář umřel, ale vždy každý odtud
jinam se dostal. Dne 11., 12. a 13. září zboží a dobytek po
něm pozůstalý se prodávalo.

Od dne 3. září zas pěkné časy nastaly, že se otavy,3) jetele a ovsy
dobře suché kliditi mohly. '

Na začátku září až do 10. téhož obilí platilo se: Pšen[ice] 4 zl.
51 a 54 kr., žito 2 21. 51 a 54, ječmen 2 zl. 20 a 24 kr., oves 2 zl., proso
3 zl. 30 kr., hrách 4 zl., švestek 30 za 1 kr., hrušek 4 a 5 zal krejlcarl,
jablek tolikéž.

[425] Okolo svátku sv. Václava dost vlažné ijasné časy hyly. Seti
žimního osení bylo spanilé a zaseté pěkně vycházelo a se zakládalo, ale
však pro malou sýpku4) pšenice setí se prodlužovalo, nebo pšenice
ouhorová sypala na 1 v[ěrtel]. Příčina toho byla jarní zimy a při tom
vláhy, tak že první klasy — říkámevýstřelky 5)— málo zrn měly, menší
pak klasy — říkáme obnože — byly prázdné a protož 4 mlatci za den
sotva 2 korce pšenice namlátili.

Z té příčiny také začalo sutému obilí připláceti i proto
také, že ovesný magacín na rok 1799 jakož i sennýB) právě
nyní nařízen byl. Formani taky hustěj začínali pro obilí jeti.

Na začátku října již ovesný magacín přišel; naše ves Mil
čice složila a dne 9. října v Poděbradech odvedla ovsa 163 měř.
4 mázl. a dne 17. téhož též tam sena 42 cent. 70 lib. Fami
lanti z panského pole nr. 4. ovsa l měř. a sena z panských
luk 5 cent 40 kb.

V těch dnech poručení taky přišlo, aby naše panství od
vezlo magacínského sena z Chlumce do Kolína 700 cent. a do
Prahy 1989 cent. e pak tu čas setí a odvod našeho maga
clnu bránil tolik for dáti, zjednalo se se židy na plat dle [426]
licitací7) dne 11. října v zámku poděbradském (ač s kolikas
židy něco smlouvati je rovně jako s jedním) a tak zůstáno, že
jedna každá fůra z Chlumce do Kolína 3 zl. a z Chlumce do
Prahy 5 zl. 251/2 kr., v prořízu ale 4 zl. 473/4 koštovati bude
a k tomu cís. vozoplate) též židi dostanou. Na ves Milčice vy
padlo 14 vozů a protož za ně 67 zl. 12 kr.

Takové převážení magacinu mouky, ovsa a sena často při
chází, avšak nejvíce, když [jjsou zlé cesty a v času žní a jar
ního neb ozimního setí, když jeti nemůžeme a protož bezděk

1) R: Prahských. — 2) R: stim...wzdy. — 3) R: Wottawy. —
*) R: Segpku. — 5) R: Wegstrželky.. . . Klassy. — 6) R: Magacyn .. .
Senneg . . .Magazin. — 7) R: Licitati . . . nietco. — 8) T. ]. úřední ná
hrada za dané povozy.
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takové tůry se židy, kteří na to číhají, smluviti 1) a jim dobře
platiti musíme. Veřejně se praví, že židi toho příčina [j]sou,
když tak nevčas převážení magacínu přichází, aby tak lepší
pšouresy z toho míti mohli. Jakož pak nyní mezi samými 2)židy
nejvíce peněz jest a oni taky ne po židovsku, ani po městsku,
ale po pansku se šatí 3) a se stravujíf)

NB. Za takové převážení magacínu, od měsíce máje dne
20. až do 20. října tohoto 1798. roku dala již naše ves Milčice
143 zl. 22 kr., k tomu přídavku na 14 cent. sena 3 zl. 41 kr.
Za takové převážení magacínu od roku 1788 až do roku 1798
za 10 let dala naše ves 584 zl. 53 14 kr.— od měs[íce] ledna
r. 1788 do měs[íce] října r. 1798.

[427] Okolo 1/2října obilí mělo cenu: Pšenice 5 zl. a místem pěkná
6, 10 i 15 kr. více, žito 3 zl. 36 kr., ječmen 2 zl. 39 kr., 45, oves 2 zl.
30 kr., sena 1 cent. 1 zl. 30 kr., hrách 4 zl., proso 3 zl. 30 kr.

Kalendáře historického 11.díl od Jana Rulíka. měštěnína
pražského 5) vydaný a měsíce srpna vytištěný nyní mezi lid
přišel. První i druhý díl Kalendáře historického 6) [j]sou knihy
krásné, onomu kalendáři Veleslavínovskěmu, který on nejprv
na 4ro r. 1578,7) a potom in folio r. 1590 vydal, podobné. Bylo
by k vinšování, aby v každém domě byly, nebo by snad ne
bylo tolik sprostých a hloupých lidí.

Po sv. Havlu pšenice již dostala 5 zl. 30 kr., žítu pak něco spadlo,
tak že bylo za 3 zl. 24 kr., ječ[men] 2 zl. 45 kr. a taky 48 i taky 51 kr.,
oves 2 zl. 36 kr.)

A v těch dnech zase magacín žitný 3) nařízen byl na rok
1799 a sice tak silný jako vloni;9) naše ves Milčice dala a dne
5. listopadu 10) v Poděbradech odvedla 222 měř. 4 mázl. žita.

Mezitím sucho bylo, že obilí zaseté málo urostalo a vycházelo, též
ostředkyll) k jarnímu setí nemohli [jlsme dobře orati.

[428] Dne 23. října ve vsi Křečhoří na panství Kolín
ském, v nížto lidé takměř všichni od víry katolické r. 1781
a 1782 byli odpadli a dosavad, co sami chtějí, to věří.— neb
ani dle pastora velimského, kamž nařízení k správě [j]sou, se
neřídí; málo jest těch, jenž tam do shromáždění nedělního
chodí, — tam tehdy onyno 12)převeliké kostelní a jiné krádeže
a loupežstva se poněkud zjevily, když u jednoho familianta,
jenž z panského ovčínu grunt svůj dosti nákladně vystavený
má, příjmím 13) Kos, ještě tři jiné zloděje — z nich jeden žid
byl — dosáhli. Též nádobí kostelní, monstra[n]ce, kalichy, or

1)R: s Contrahyrowati . . . ne w cžas. — 2) R: Psauressúy . . . samýma.-— 3) R: Miestku . .. ssatíegi. — ') li: se tractirugí. — ) Pam. líl, 2,
str. 89. R: Prahskeho. — 6)R: hístorítskeho . . . Onnomu= — 7) R: 1584. —
B) R: níetco . . . Zittneg. — 9) Pam. 111,2, str. 91. —a10)Casté v )? zkratky:
lístop. a pod. doplňují. ——11) R: Wostržedky . . . woratí. -- 12) R: Katho—

lljéckg. .ž. Schromáždieni . . . Onjno . . . Kráderže. — 13) R: Pržjgmjn . . .ra er e.
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náty, zvonoviny na kusy stlučené a jiné krádeže všelikého
druhu nalezené a do Kolína dodané byly. Ti všichni jakož
i žena, děvka a děti téhož Kosa, též ta všecka tam nalezená
krádež dne 30. řljna z Kolína do Prahy odvezeni 1) byli.

Tam taky u téhož Kosa i onen Kovářík dávno rozhlá
šený,2) na kteréhož letos v echách a Moravě veřejné cirkuláře
prošly, kdo by živého dodal, 100 dukátů a za mrtvého 50 du
kátů že dostane. Ten po tom prohlášení celé 2 měslce tam se
zdržoval, což žena Kosova v Kolíně vyznala.

Když ten Kovářík letos na jaře ze Špilberku utekl a zde
se ukázal práv na den Božího těla. hledalo ho okolo Sázavy
a Rataj přes 500 vojáků a přes 3000 lidu?)

[429] Dne 31. října 11večer malý deštíček zemi skropil. Na den
Všech svatých bylo ticho, mlhavo a pošmourno, země od deštíčku mo
krá, obloha od mlhy tmavá.

Od dne 1. listopadu onde i onde po panstvích pivo za půl páta
krejcaru z ohledu dražšího ječmena začala se prodávati, v Praze ale
ještě za 4 krejcary zůstalo, ačkoliv nejdráže ječmen tam byl a sice
v prvních dnech listopadu Praha platila: Pšenicí pěknou 5 zl. 30 kr.
i 36 kr., žito 3 zl. 30 kr., ječmen 3 zl. í taky 6 kr. více, oves 2 zl. 30,
hrách 4 zl., sena cent. l zl. 12 kr. i 15 k-rť; to trvalo až do 22. téhož.
Proso vůbec platilo 3 zl., též 3 zl. 15 kr., 20 i 24 kr.

Do 20. listopadu byli dnové pošmournit) a bez mrazu studení;
dne 19. u večer začal se sníh trousit a nato ráno 20., v úterý, hustě
větrem hnaný jsa padal a celý den dodržel, pak 21. mráz byl tak silný,
že okna zamrzlá byla5) a i do chlívů se dostal. Při tom vždy pomalu
snih padal, jakož l 22. i 23.ho, a zima tuhá byla při tom. Není pamět
níka, aby listopadu měsíce takové mrazy a tolik sněhu byl viděl.

[430] Toho dne 12. listopadu umřel v Praze vdomě staré
mince vedle administracle) jenerál baron Blažej zBendru, starý
86 let, komendant v Praze av Cechách, kterýž taky Lucemburk
udatně před Francouzi hájil a z nedostatku potravy na ka
pitulaci jej odevzdal r. 17957) Pohřeb měl velmi zřetelný dne
22. listopadu a že nebyl katolík, pohřben jest u validhausu na
vojenském 3) hřbitověg)

28., 29. a 30. listopadu jakož i 1., 2. a 3. prosincem) ještě tužší
mrazy byly, až i Labe chytilo a zima při tom velmi ostrá. Nato 4. pro
since začalo oblevovat a hned pršelo a do dne 7. a 8. prosince pustilo
všecko; dne 9. země oschla a 10.zase [j]sme orali.“) V týž den napadlo

1) R: Kráderž . . . odwezene. — 2) Pam. “I, 1, str. 125. — 3)Závěr
této věty (asi ve smyslu: avšak marně) zničen byl ořízkou při vazbě.
— 4) R: Possmaurne . . . studené. — 5) R: zamrzle byly . . . wzdy. —
5) R: Administrati . . Lucemburgk. — 7) Pam. III, 2, str. 16. R:1796...
Kapitulati. — 3) R: Wogenskym. — 9) T. j. pohřben tam proto, že byl,
voják, a ne proto, že nebyl katolík. Zpráva o úmrtí v Kramer Nov.
str. 378. Obšlrnější životopis je v „Prager neue Zeitung“, str. 1078.,
o pohřbu tamtéž na str. 1085. (a o jeho obětavosti na str. 1189). —
10)R opět obyčejně: Prasyncze. — ll) R: Woraly. .nietco.
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něco sněhu all. více a zase mrzlo, ne sice tak silně jako prv. 12., 13.
a 14. prosince bez oblevení mrzlo a velmi krutá zima byla, 15. za
oblevilo. 

Dne 12. prosince, v tu krutou zimu, odjel do Němec syn
můj Franěk do vsi Hennersdorfu mezi jablonným 1) a Warten
berkem učit se německy a sem zase přijel na jeho mlstoztéž
vsi chlapec Němec učit se česky, jménem Hans Kristof Guthř)

[431] Na den sv. Tomáše, apoštola Páně, ve 3 hodiny
s půlnoci 3) umřela zde bez vší nemoci Kateřina lechtová, od
1775 4*)vdova po Václ. lechtovi, sousedu v nr. 7, rozená
Sixtová z Chotouně. Vdaná byla za téhož Šlechtu r. 1733,
stará 86 let 5) a moje přítelkyně takto:

jiří Vavák v Milčicích,
jeho syn: jeho dcera:

lan Vavák v Milčicích, Kateřina za Sixtu v Křečhoři,
jeho syn: její syn:

Franěk Vavák v Milčiclch. Václav v Chotouni,
jeho dcera:

Kateřina Šlechtová.

Dne 23. prosince hned v noci počna sníh padal až do 11 hodjinl
před polednem a napadlo ho na 1/2 lokte.

Zde nyni přidám, co [jjsem v náhle natrefil aco obz[v]lášt
nlho zapsání hodno jest, totiž, že léta 1789 dne 29. listopadu
umřel v Kosmonoslch Franěk Karel hrabě z Martinic, vladař
domu Smečenského “) a poslední ztoho slavného, starožitného
katolického rodu.7) jeho praděd, Jaroslav z Martinic, ]. 1618 vy
hozen byl pro zastání náboženstvl katolického z oken hradu
pražského od stavů nekatolických; 27 sáhů výšky a)spadl, a ne
zabil se.

[432] Dne 23. prosince, v neděli 4. adventní, s tím sněhem velmi
přlkfá zima se začala, mráz až do chlívů se protlačil. ještě větší byl
v pondělí na Štědrý den, až iptactvo polní do domů létalo, a ještě větší
5 velmi palčivým větrem na slavný Boží hod, že mnozí lidé do- a z ko
stela jdoucí na uši, nosy itváře se oznobilí, tolikěž na nohy. Na všech
třech mších svatých velmi málo lidu v kostele bylo skrz tu ostrost
zimy. — Mráz přeWelel, a Wlltr přeostrl, na Den sLaWnl Wa—
noCžnl blL.

1) R: jabloní.. . niemecký .. Cžeský. — 2) Srov. Pam. ll, 2,
str. 116. — 3) Dle matriky skramnícké „Zl. Decembris 1798 zemřela Ka
teřina, vdova po nebož. Václavu Šlechtovi, sousedu v Milčicích č. 7.,
stará 86 r. Věkem sešla. Sepelivit parochus. (Sdělil vld. p. farář ]. Lev.)
R: Thomásse . . . z 1/2 Nocy. — 4) R: 1777. [Dle téže matriky zemřel
Václav Šlechta 18/4 1775 ve věku 681et.] — 6)1?:84. leta. — 6) R:
Letha . Smecžanského. — 7) Svěřenské panství smečenske dědila po
něm jeho dcera Marie Anna, provdaná r. 1791 za Karla josefa hraběte
Clama; ten od r 1792 s císařským svolením přijal ke svému jménu
i jméno a znak Martíniců a tak založena nová větev Clam-Martiniců,
dosud na Smečně vládnoucí. — 3) R: Prazskeho . . . wegssky.
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V noci po Božím hodu umřela zde opět stará souseda
a vdova Kateřina Hotovcová 1) v nr. 11., manželka někdy Vác
lava Hotovce, kterýž umřel r. 17753) rozená Holanová z Bobnic.
Vdala se sem r. 1745 a maiíc starého tchána 3) v domě,
Matěje Hotovce, nepřála mu nic a syn, její muž, nehrubě, tak
že ten tchán velmi mizerně živ byl a bídně umřel.

Stalo se pak, že syn ten Václav, ač pak hospodářa držitel
gruntu, však v nemoci své i od dětí opuštěný (neb je nikdy
k ničemu nevedl) velmi bídně a jako žebrácky umřel, tato pak
jeho manželka Kateřina, měvši záduchu aneb souchotíny, ne
mohla v světnici ležet, v jakéms tmavém kutlochu bídou a zí
mou ze světa sešla a též u dětí žádnou lásku neměla.

[433] Na den sv. Štěpána a sv. Jana zima ta prudká bez všeho
obleveni trvala a sněhu přibylo, ve dne i v noci velmí prudce mrzlo..
Na den Mlaďátek něco málo obleveni se znamenalo a tak s mnohýmv.vl

Toho měsíce dne 1.4) zde na panství poděbradském ve
vsi Předhradl umřel velebný kněz pan Karel Wulterin, tě fary
druhý lokální kaplan,5) rodič z Labské Tejnice, a tu dne 3.5)
pohřben. První tam byl po vystavení nové fary r. 17857)
vel. p. Jan Oppeltř) rodič z Poděbrad, a ten nejprv byl kap
lanem' v Poděbradech a r. 1777 9) byl dán do Velimě, odtud
r. 178510) do Předhradl, potom roku 1786 11) odebral se na od
počinutí k své sestře do Veletova a tam r. 178812) umřel.

K tomu již přidám, že měsíce října tohoto 1798. roku
zde na Poděbradště ve vsi Vrbici první farář od r. 1790, jenž
byl dřív kaplanem v iňovsi a nyní spolu byl administrátor
vikářství poděbradského, dostal se do Přelouče a tu v Vrbici

1) Dle skramnické matriky „25 Dec. 1798 zemřela Kateřina, vdova
po nebožt. Václavu Hottovci, sousedu v Milčicích č. 11, stará 75 r., na
záduchu. Providit et sepelivit parochus.“ (Sdělil vld. p. farář ]. Lev.)
R pravidelně: Hottowec, Wácslav. -— 2) Václav Hotovec narodil se
12./1. 1715 a zemřel v Milčicích č.“11. 15. listopadu 1775, stár 60 let.
(Sdělil vld. p. farář ]. Lev.) — 3) R: magice...Thana...thán. —
4) Omyl! Dle farní pamětní knihy předhradskě zemřel exposita Karel
Wulterín 23. listopadu 1798. Předhradí spolu s Velimi bylo přifařeno
k Poděbradům až do r. 1777, kdy byla pro ně zřízena lokalie ve Velimi
a prvním lokalistou byl ]. Opplt. Ten přestěhoval se r. 1785 do Před
hradí (kdež byl vystavěn nový kostel s obydlím pro kněze) a tím za
číná v Předhradí expositura. První exposita, Opplt. zemřel po 3 letech
při návštěvě svého bratra ve Veletově, po něm r. 1788 nastoupil.Wulte
rin, po tom r. 1798 Karel Nešpor, rodem z Hořic, který působil v Před
hradí do r. 1811, kdy se stal lokalistou v Sánech, pak po několika letech
v Stěnovicich, kdež zemřel. Po něm přišel do Předhradí r. 1811 jan
Novák, rozený z Pardubic, za něhož mnoho evangelíků z farnosti před
hradské přestoupilo ke katol. cirkvi. R. 1822 byl na svou žádost přeložen
na lokalii v Ohnišťanech a po 8 letech na faru nábož. matice v Neudorfu
u ]ičína. (Sdělil vld. p. farář ]an Kabrhel.) — 5) Správně: exposita. —
6) Omyl. Viz pozn. 4. — 7) R: 1783. — 8) R: nietco Pržedhrádi...
Wulteryn . . . Caplan . . . Oplt. — 9) R: 1775. — 10)R: 783 . . . Pržedhradj.
——11) Srov. pozn. 4. —- 12) R: 1789. '
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ještě nyní, když to píši, žádný farář není. Jméno má losef
Šourek.1)

Dne 15. prosince umřel v Praze uroz. p. pan Šebestián
Losy z Losenau, sv. Václava rytíř a guberniálnl rada 2) a té
slavné komissl, jenž letos na Horách Kutných 3) byla, druhá
osoba, o čemž níže.

[434] Dne 18. prosince umřel ve Vídni hrabě Michal
2 Wallisu, císařský polní maršáleka někdy dvorský 4) vojenský
president. Byl syn slavného jenerála Václava z_Wallisu a na
rodil se v Neapoli r. 1732 dne 4. ledna, k vojenské službě
přistoupil roku 17483) sloužil 50 let; po sedmileté vojně ně
kolik let jako obršt v městě Kolíně nad Labem při pluku Wal
lisovskěm 6) až do smrti svého pana otce obýval a potom při
něm jenerálem zůstal. Více o něm hledej v tomto spisu r. 1779.7)
To ještě přidám, že r. 1797, když náš slavný císař pán město
Benátky na moři dostalř) on tam prvním komendatem byl.9)

Dne 26. prosince, na den sv. Stěpána, v 10 hodin před
polednem Jejich Milosíi císař a císařovna vyjeli z Vídně do
Brna,“) aby prohlídli ruské vojsko, které tudy přes Moravu
a Rakousy na Francouze táhne pod jenerálem zRosenberku.u)

A toho dne 12) ve 12 hodin tamž ve Vídni umřela
v 19 letech svého věku Maria Amalia, nejmladší sestra našeho
monarchy Františka II.; byla velmi pobožná, tichá a dobrotivá
a krásná slečna. '

[435] Při konci prosince dověděli [j]sme se, že dne 29. listo
padu tohoto 1798 roku vojsko neapolítánskě zase město Řím,
vybivši 13) odtud Francouze, obdrželo a král neapolitánský se
prohlásil, že ne pro sebe, ale zase k ruce a vládě papeže,
jako prv bývalo, je 14) zanechává.15)

O Bonapartovi, vůdci francouzského vojska v Egyptě,

1) V Přelouči, kdež se stal i vikářem chrudimským, pobyl Sourek
do r. 1803, kdy v říjnu přišel za faráře do Mikulovic. Tam však „již
v roce 1806 dne 6. května v času panujících nákažlívých nemocí v 55tem
roku žití jeho na zapálení vnitřností skonal, . . . načež dne 8ho od důst.
p. biskup. střídníka a děkana pardubického, p. Josefa Kautskýho, na zdej
ším hřbitově. slavně pochován jest byl.“ (2 mikulovickě farní knihy
pamětní sdělil vld. p. farář. ]. Vaněček) —- 2) A kouřlmský krajský
hejtman. Zemřel mrtvici, stár 48 let. (Kramer. Nov., str. 410.) — 3) R:

. Lossy z Lossenau . . . Radda . . . Comissi . . . Kuttnach . . . Ossoba.— 4)R:
Walissu...dworžský...Wallissu. — 5) Kramer. Nov., str. 418. Další
data má Vavák odjinud. — “) R: 7mi lete. . . Walissowskym. — 7) Neni
tam větší zmínky. 0 pluku viz Pam. ], 1, str. 32., pozn. 5. (a místo: do
r. 1779 čti: do r. 1799). —,3) Podle mírové úmluvy s Francouzi v Campo—
Formiu 17. října 1797. (Uplně „porovnání 0 pokoj“ viz v Kramer. Nov.,
1797, čís. 46.) — 9) Omyl. Hrabě Michael Wallis žil již od r. 1796 na
odpočinku. Zpráva o Benátkách platí 0 pol. zbrojmistru Olivieru hraběti
Wallisovi, místořediteli rak. dělostřelectva. R: lm Kommendantem. —
10) R: Brnna . . . Russke . .. ps. — 11) Kramer. Nov., 1799, str. 8. —
12) Omyl. Zemřela 25. prosince. (Kramer. Nov., 1799, str. 8.) — 13)R:
wibiwsse. — “) R: geg. — 15)Kramer. Nov., 1798, čís. 51. z 22. prosince.



Rok 1798. 25

noviny praví, že tam v nejbldnějším stavu jest a jen něco
málo lidu živého má, o čemž já zde šlřiti nemohuř)

Při konci roku toho 1798. obilí mělo cenu, zde vršitá a v Praze
rovná míra: Pšenice 5 zl. 30 kr., žito 4 zl., ječmen 3 zl., oves 2 zl. 30 kr.
a 40 kr., proso 3 zl. 30 kr., hrách 5 zl., sena 1 cent. 1 zl. 6 kr.

Toho roku hned měsíce listopadu jsa 2) já žádaný od pana
jana Rullka, měšťana pražského, abych nějaký chronografický
vinš učinil k jubilaci velebněho otce, pana losefa Kosteleckéhof')
faráře ve vsi Ouněticích u Prahy na panství kapitoly pražské,

u
/' I,.

00:2050319
.'/ '

losef Dobrovský.

kterážto jubilací roku budoucího 1799. na den sv. Matěje držána
bude, protož učinil a poslal [jlsem tam tento následující, s nímžto
pan Rulík velmi spokojený byl a přiřekl, že jej 4) do tisku dáz5)

1) Kramer. Nov., 1798, str. 378. a v dalších číslech. R: novinny . ..
nietco. — 2 R: Gsauce) . . Prahskeho . . . negaký Chronographický. —
3) R: Kosteleckýho . . . Prahske . . .jubilati. — 4) R: ho. — [5)Dle farní
pamětní knihy ounětické byl Josef Frant. Kostelecký v letech 1753—4
kaplanem v Ouněticích, od r. 1767 farářem v Těnovicích až do r. 1782,
kdy v září přišel za faráře do Ounětic. O své sekundici zapsal (latinsky)
sám do pamětní knihy hlavní data, jež iVavák uvádí na str. [464]. (Viz
též zprávu v Kramer. Nov., str. 130., a v Rulíkově Kalendáři histor. 111.,

2Paměti Vavákovy. Ill., 8.
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[436] Sstiasfný,
PAměfnj Rok a DEn, SwA TÝho Knězsiwi.

ŽIV BVD,
_?o Pean: bVD a Drahl WDěK—JakCtněaWzaCtněsLanssWě/í

(a) Osstlastňleňl bYDLa tVehO- 0bD[r]žeLs DVbna Cž[t]Wrteh0
(b)ZasleenY w MLáDlsWVg CžaS-ZnoWV opléthess ho zas
(c)EY PráCe tWe pVL WlěkV LeT-EWangeLlVM Krlsta zDeT
(d)FaLsse MrakDoCžkaW WssaktebE- FaVněgeC nezbaVI nebE,

LEtta Ctná KrYstus tij přege,
Zásth OWCY ChWáLV plěge,-to: W Den SVatYho Maťlége.

SAm CEstau HRanOu Sy, z lásky dlauho chodil,
G[žto UBIrage LAska Tw Vg Sen, dá w sstiasný Podíl.

Dnes: farář přl KosteLe, na Nebeertl PannY Marle, We Wsl
AaněthlCh, V Prahl.

ZplWá, Franěk WaWak
SaVseD Wsl MlLCžlC.

NB. Tato jubilací 1) za příčinou povodní a nečasu nebyla
držána na den sv. Matěje, ale až dne 26. března, v úterý ve-.
likonočnl r. 1799

[437] Ku konci toho roku přidám ještě to, co [j]sem hned
měsíce listopadu do Hory Kutné udělal a poslal, jsa2) o to
od tamního jednoho znamenitého Hornlka a měštěnlna, pana
Josefa Hořickéhof) mistra zlatnického & historika výborného,
žádaný, za příčinou tam měsíce máje držané slavné cís. král.
komissl na ony výstupky 4) Polákovské, již téměř v celé zemi

str. 118.) Zemřel v Ounéticích 31. března 1806 ve věku 82 let. (Sdělil
vld. . farář L. ]edlička.) „K památce a oslavení tohoto radostného dne
pan Fan Rulík, měšťan pražský, upřímný vlastenec, sepsal Věnec pocty
a skrze ruce dítek školy ounětické, kterouž p. lan Jaroš, školní učitel,
vždy v pěkném pořádku vedl, tomuto důstoj. veleb. starci obětoval;
potom hned tito žáčkové školní při hlučné hudbě ke cti jeho chvále
zpěv zpívati počali“ (Kramer. Nov., 1799, str. 130.) Veršovaný „Wénec
Pocty ku poctiwosti Důstogné Welebného, Ctihodného Pana ]ozefa Fran
tisska Kosteleckého, Faráře w Auněticých ctné zaslaužílého. Když slawil
padesátiletau památku svého na kněžstwj pcswěcenj. Obétowaný od Jana
Ruljka, měsst'ana Pražského. W Praze 1799.pjsmem Hrabowských dědiců“
(6 listů in 40; srov. Jungm., Vl, 379b), ozdobený uvnitř rytinkou (mono
gram ]. K. v květinovém věnci) od jana Berky, _podává podrobnější ži
votopisná data oslavencova i zmínky o některých příbuzných a končí
uvedeným v novinách „Chwálozpěwem Ditek sskoly Aunětické.“ Va
vákovo skládání však tam otištěno není; myslím, že se snad přece Ru
líkoví nezalibilo pro přílišnou strojenost. ba nesrozumitelnost, kterou
(jako i jindy často) zavinila Vavákova záliba ve hřičkách formálních;
zde vedle letopočtů vložena do veršů (čti první iposlední písmena
v nich se shora dolů) i slova: „Padesátý — „iv buď — lozef Koste

IŽCký—ěSacerdos iubilatus.“ Všecka příslušná písmena jsou v [? psánaerven .

(a) Toho roku narozen. — (b) T[oho] rÁoku] primiciant. — (c) T. r.jubilatus. — (d) T. r. veřejný od víry odpa .
1) R: ]ubilati. — 2) R: Kuttny . . . gsauce. — 3) R: Jozeffa Hor

žickyho. — 4) R: Comissi . . . Onne Wegstupky.
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známé?) Po kteréžto komissl když tam v Hoře Kutné někteří
veršovnlci verše a zpěvy dělali, pan Hořícký žádal taky mne,2)*
abych k jeho potěšeni nějaké verše o tom udělal, že on nej—
radši3) moje verše čítá a zplvá.

Protož k vůlit) té dobré, upřímné duše a tamního pana
arciděkana Ferdinanda Housy5) a že sám taky to někdy slavné
město a dosud vmešené místo a znamenitý země naší klenot
milugi a rád v něm bývám, učinil [j]sem tyto zde položené
verše s přimíchánlm slov hornických, která “) tam ještě se (ač
pořldku) pamatují, a maje Kořínkovy7) Paměti kutnohorské po
ruce, hned [ilsem takové dle přiložené abecedy pro ty, jenž by
jim nerozuměli, vyložil, jakož i příběh ten se p. Frant. Polákem,
bývalým šepmistremř) stalý víc pod podobenstvím než zjevně
předočinil. Neb p.p. Hornlkům, jenž vše dobře vědí, přljemněji
zdá mi se,“) že to k čtení bude, .než zrovna na rynk vyl[ožené].10)

[438] Titul: MlLoWňlk HorY, Třl=hřbette,
Co se staLo Wňl, teň W Lettě,
NYnl skrz sproste Wersse plsse.

Předmluva: Velebná, královská Horo,
Ač máš cti a slávy mnoho.
Však já, jsau) netvorný (a) žáček
A k tomu prostý sedláček,
K tvé cti [jlsem proto zpěváček.

Mrak falše (b) že jest roztržen, Oblib, prosim, chatrného,
?enž byl na tebou utvrzen, Bratra Čecha upřímného,
Libě když si o tom zpiváš, _7enžto [jlsem s tebou bědoval,—
Čest s radostí spolu míváš. Ej, bych se taky radoval!
] já [jlsem taky zazpíval, Trejb (d) tvůj veliký přestává,
_Co[j]sem na haldách (c) nasbíral, Uberlauf (e) šťastný 12)nastává,
Krátce bez pochlebování Glanc (f) nacházíš v každém domě,
1 také bez utrháni. Erckomora (g) vzroste hojně.

(a) V školách neučený. — (b) Falešné a trpké řízení Polákovo
jako strašný mrak Horu rmoutilo. — (c) Veliké haldy neb hromady škvár
z vyšmelcovaného stříbra, které okolo Hory se spatřují a někdy v nich
ještě taky ostatky stříbra hledávalo se. — (d) Veliký stroj, nímž nahoru
rudy hnali; nyní řízeníPolákovo bylo jako trejb, nímž všecky Horniky
hnal. -—(e) Uberlaut, užitky z hor a rudy pocházející; tak nyní se též
začnou. — (t) Glanc, ruda blýsknavá, bohatá; tak nyní láska a spoko
jenost. — (g) Erckomora, kde se rudy skládají; tak nyní užitky roční.

1) Rozhárané poměry kutnohorské v těch letech zaviněné v úřadech
nepořádkem jedněch apříkrosti abezohledností druhých, vysvítají z aktů
procesu Polákovského v městském archivu kutnohorském zachovaných.
Co mi z nich laskavě sdělil p.pr0t. Ot. Hejnic i co jsem sám jinde shledal,
podávám na konci tohoto svazku v doplňcích. —-2)R; Kuttny . . . mnie . ..
negake. — 3) R: neyradcži. —*)U Vaváka v platnosti podstatného jména:
k vůli koho (podobně jako na př. k rozkazu, ku přání) a ne jakožto ob
vyklé naše rčení předložkové: k vůli komu. — 5) R: Haussy. ——6)R: Ktere.
— 7) R: Koržinkowe . . Kuttnohorske. — a) R: ssephmístrem. — 9) R:
zdá mjs. —-10)R: wyl: atd. (V následujících třech verších jsou letopo

*
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[439] Cervená latinská po krajích slova následovně se
čtou:

ŽlWA BVD,
HORO KUTTNA,

A ŽlWO BUD _ PLEMĚ TVE
NA BVDAUCY CŽASY,

STAN SE.

Blý
Žňfho

Milo WAtí BVDess.

HLaseMleV Cžlnnv Cthně,
Ctná Třlhřbetta (a): PrOSpěWVg & roznásseg ZWVK

Osud, dokud trval smutně
skrz tři léta, již jest zbaven svého klidV

Rána tvá jest uzdravena
a nevinnost přečkala svůj bijící pruT.

Oliva se zas zelená,
co milý host po potopě roste zchuT—

NAÁ)

a—Ě—a' —ů

&lt;—Ljil—“3í55:—o:—g£5_ 235_- o—;4;—,_—._fá': E_—„ ——(ou—_b—ý —D——__5$_„_._:
[440] Aj, tma již po - mz' - nu - la vů - kol tve-—

ímž .re ?) ta- óě vi _- nu - Za co v nqj-lzlub

g-Ll p_—_ __ _ I
ĚE 353MŠE '*—':;—r3—š-—rz;-.:-E:=|

lm sta - ly„
kdo ne-c/ztěl bý - ti lza'n - cem, mu-n'l dzošz'm do - lu;

& A

411 | u v_n -_ _
ĚĚ—gzpziš—j ;; _._ _ ____—E::či—š———'_—= +_.—?-— —=———-—v—

dit .rka - lza'n - cem, t:;ýdz „ry- 7222ve! - ký zá - .rtup

šli.—„' den ne- měl mí - .rtup.

četní písmena psána v ]? červeně. První plísmena ve verších předmluvydajíívětu: Vavák--milčícký-o-bětule.“ — 11)R: sauc. Spiewáček.
Spjwáss. .Zappiwal. .nazbjral. — 12)16:sstíasný.

(aa)„ Vidím horu tříhřbetou“, řekla Libuše. ]sou pak ty 3 hřbety:
] Kuklík, "Z. Sukov, 3. Špicberk. (Hájek na rok 433, Paměti Kutnohor
ské na listu G.)

1) Následující nápěv přepisují zde v g klíči. Snímek originálu viz
tu na stí. 4.1
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[440-44l] 1. Aj, tma již pominula vůkol tvého stolu,
jenž se v tobě vínula co v nejhlubším dolu (a);
kdo nechtěl býti háncem, musil chodit s kaháncem (b);

tvých synů velký zástup na den neměl nástuP (c).
. Život tvůj skoro klesal,1) padal do nemoci,

když jest Fauníus plesal, užíval své moci (d);
tys žádala pokoje, on strojil vždycky boje;

co tvůj kompast nadrazil, on myslil, by zkaziL (e).
?iž ten hravý Arion (f), jenž tak noty točil,

neměv času, aby on na delfína skočil,
ač delfínově byli (g), ale bohyně síly (h)

vzavši zvuk k mořské2) pěně (i) nařídila henE (]).
Veliká jasnost pravdy jest se ukázala,

šatu 3) falešně larvy uzel rozvázala (k);
co se prve bělelo a vážnost všudy mělo (I),

když se rozvinulo ven, bylo černé jak zeM(m).
Obloha tvé jestostí (n) dosáhla pomoci,

pominuly těžkosti, jenž ve dne i v noci
troudíly žádající (o), rm0utily volající (p);

, fáma lsti chodíc tejně, odkryta jest zjevnE (qi
. Boj, kterýž trval stále skrze dlouhé časy))

vědělo se na mále, čí [j]sou pravě hlasy (r):
kdo měl řídit, bojoval, kdo měl živit, mordoval;

třás' se jinoch, padal kmet, co ten Arion pleT' (s).
. Vslyšán tou příčinou hlas tvého toužení (t):

„Pane, rozeznej při mou (v), zahynu v soužení!“,
geDenáCtlho Máge PřlssLl West WěC tWaV PráWě

janovský (w) a Losenau (x), že tu tmu rozženo V.
. Drahé, jenž bylo v stínu, světlo začala's mít,

když z prostřed tvého klínu zlostník musil hned jít (y),
tuf zplesaly5) tvé žíly, radost přidala síly,

Pán pomocí svou z nebe obestřel jest tebE.

N

.“

:“

$“

07

\1

co

*

NA BVBA VCY CŽASY již, tříhřbetá, pamatuj,
nosila [j]si těžký kříž tři léta, a na tvůj
ouřad velký a slavný vyvoluj muže správný,

aby v svých ctnostech byli Bohu, tobě milí.
. STAN SE v tobě a všudy milý pokoj svatý;

když budeš ještě rudy někdy dobývati,
slavně potomstvo horský, dodělej chrám barborský (z),

budeš všem Čechům chutná, milá Horo Kutnálů)

[442] Vysvětlení.
(a) Řízení Polákovské bylo zatmělé, chytré a vzpurně 7) a protož

všecka politika kutnohorská byla jako _tma v rudním dolu neb šachtě.

SD

... O

]) R: klessal . plessal . . . wzdicky . . . skazyl. — 2) R: Pien
nie . . Henňie. — 5) A7: Ssatu. — 4) R.: Cžassy . Hlassy . . . Kmeť. —
5) R: zplessaly. — t*)R: Kuttná. — 7) R: spurne . . Kuttnohorská.
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(b) Světlo rozumu jako havíř kahance musil užívat, buď kdo
s p. Polákem, aneb proti němu byl, aneb při žádné straně býti nechtěl.

(c) Na den nástup jest z dolu neb šachty ven vylézti; tak synové
kutnohorjštíj jako v šachtě vězeli a žádného nástupu v hlavnějších
věcech a místechl) atd. neměli.

(d) Faunius jest prudký a vzteklý vítr vše porážející; tak p. Polák
svou mocí vše porážel a s prudkostíŽ) řídil.

(e) Kompast horní na stříbrné rudy v dolich štrejchujicí—j)zde se
rozumí: všeobecné měst[s]ké řízení co míti chtělo, on rušil.

(f) Poetové pohanští bájí, kterak jistý muzikář Arion maje z lodi“)
do moře vyhozen býti, vyžádal sobě, aby ještě naposledy mohl na svou
harfu zahousti, což když mu povoleno a on housti počal, připloulo
k lodi“) několik delfínů, ryb mořských, jenž rádi muziku slyší. Arion
uhledav čas příhodný, na jednoho, největšího z nich i s harfou skočil,
kterýž ho na blízký odtud ostrov donesl a od smrti vysvobodi|.— Tento
pak zde neměl času, aby někam ustraníl a od někoho z svých přejících
obhájen byl.

(g) Byli přeci mnozi tak nesmyslni a lhostejní, že p. Polákovi přáli
a rádi by jej byli i svobodného vystříhali í jatého vyprostili, kdyby pro
vojsko byli mohli.

(h) Enyo 6) jest u pohanů a poetů bohyně sily, války a statečností;
tak zde, než se kdo nadál, muži bojovní z Kolína pod vůdcem ober
leitenantem N.7) Dlouhoveským [443] z Langendorfu a tu v Kolíně ko
mendantem, do radního domu (jenž nyní ve Vlaském dvoře jest) a do
radní světnice přišedše a jej v radě na místě nejvyšším, šepmistrov
ském, sedícího zastihše,8) jej jali a tu hned arestem zatkli a stráži osadili.

(i) A tuť vzaté byly hlasy všem, jenž by snad byli jej zastávati,
obhajovati a i před vojskem skrýtí chtěli.

(j) Heně,9) heňovati se, jest po hornícku: do dolů a šachet po
provazích se spouštéti, a nevědětí, zdráv-li kdo na den neb ven zase
vyleze čilí nic. Tak zde do arestu jako do šachty p. Polák heňovat se
musil a potom v noci do Prahy odvezen a tu

(k) pravda teprva — dříve zakrytá — zjevena a faleš se lsti za
pravdu hlásaná veřejně odkryta, ježto 10)

1) R: Kuttnohor. . . . Mjstách. — 2) R: 2 Prudkosti. — 3) U Kořínka
(vyd. Dewoty) takto vyloženo: „Kompost horní [u Vaváka: Kompast, Com
past] : maršejdnický stroj na dvakrát 12hodin rozdělený; jehožto jazýček
k půlnoci obrácený, na kterOu hodinu kluffta štrejchuje, učí. Amutium me—
tallicum. — Maršejdovati : horní miry táhnoutí. Dímetiri. — Kluffta : žíla
stříbrná. Vena vel fíbra argentí. — trejchovati =na jistou hodinu podati,
a se protahovati. Extendere se.“ — 4) R: ze ssjfu. — 5) I?: k ssjfu . . .
Musíku...pržedcy. — 3) Bellona. R: Enio. — 7) Křestního jména
jsem nezjistil. R. 1808 Ferdinand Dlouhoveský (Langendorf) z Dlouhé
Vsí prodal otcovský statek Horní Krušec u Sušice. R. 1788 připomínají
se též bratři František a [an. Synem pak jednoho z těch tří byl Arnošt,
narozený r. 1779, povýšený r. 1818 do stavu _svob.pánů a r. 1853 zemřelý
jako generálmajor. (Ottův Slovník) — 8) R: Raddie . . . neywlžssím . . .
zastjhwsse. —9)R: Hennie . . . wyléze. [Kořínek-Dewoty: Henovati se : po
cimrknechtu neb po řemenném sedění dolů se pouštěti.] —10)R: hlássa
ná. . .gessto.
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(i) dříve íaleš se bělela a jako na svícnu stála,
(m) nyní pravda ji srazila a jako bláto země pošlapala.
(n) Obloha neb poloha celého města a tamního lidu veškerovestnost.
(o) Kteří žádali, do Prahy, Vídně i jinam jezdili.
(p) ]ini doma byvše volali, na spomožení čekali.
(q) Všichni šťastně konec falešně pověsti dočkali.
(r) Skrze prodlévání a p. Poláka obstávání mnozí již pochybovali

a kdo za spravedlivě míti bude, nevěděli a jistiti nechtěli.
(5) Řízení p. Pollákal mladí se báli, staří v boji klesali, učení se

divili, sprostí nerozuměli a všichni na konec očekávali.
[444] (t) Po mnohém usilování a p. Poláka všelikých výstupkůvl)

vyjevení i dokázání na nejvyšším místě uslyšáno.
(v) Žalm [42., v. 11.2)
(w) Na komisi od nejvyššího 3) místa posláni: 1. Baron jan Vínek 4)

Janovský z Janovic, pán na Votině, Předslavi a Habarticíchř) c. k. sku—
tečný komorníko) a rada, též c. k. apelací a smrtního práva7) přísedící.

(x) 2. Rytíř ]indřich Losy z Losenauř) c.k. skut[ečný] rada a c. k.
apelací 9) a kriminálního práva přísedící.

(y) Tito páni do Hory Kutné jedoucí vojsko napřed pod vůdcem
Langendorfem poslali, aby snad žádná bouřka v lidu se nestala, kteréžto
vojsko do radního domu přišedši.10) jak výš pod lit. (h), p. Poláka rychle
odtud vzalo.

(z) Myslí ipraví se od mnohých, že ještě hojně stříbra na Horách
Kutnýchll) v zemi skryto jest a leží a to někdy že k nalezení ik užitku
přijde, — kteréhož kdyby tak hojně bylo, jako když se chrám barborský
stavěl, a tehdejší horlivost měli Horníci ivšickni dělníci, jestli ne rukou
a nákladem, aspoň myslí a srdcem svých předků pravou nábožnost by
utvrzovali a od nich tak jasně začatou jasně zas dodělávali.

Což sice i dnes bez stříbra může se státi, —
Pane Bože, račiž k tomu svou milost dáti!

S tím dokonána tato párka, kterou 12)
KDobY oD Oka a NosV Plssnie zath až WpoDnožl,
Ten af ze sWeho RákosV pLete gakaV ChCe rohoží.

Rok 1799.

[445] W PrWňl Den RokV toho: blL VeleY Mráz, a Wezkrz
SLVneCžno. 13)

1)R: vssylowáni.. .Wegstupkůw . . . Neywižssjm. — 2) V R nedoplněno. — 3) R: Comíssi. ..Neywižssjho. _*) Vincenc. —5) R: Haber
žicych. R.adda. .Appelaci. — 0) T. j. komoří. -—'7)Allgemeines k. k.
Appellazions- und Kriminal--obergeri_cht. -—t*)V schematismu není jména
jindřicha Losy; jen Šebestián, kraj. hejtman kouřímský, o jehož úmrtí
15. prosince 1798 viz na str. 24. — 9) R: Radda. A.pelati. — lo)R
Ti'to. K.ultne. .pržíssedsse. “)RzKuttnách. .lěžj.-—12)Párka_pá
ra ka, práclčka. (Písmena letopočtu v R červeně.) — 13)Letopočet psán
v R červeně, rovněž dále až do str. [450].
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V ten den po poledni,
nemajel) já žádné zaměstnání,
na tento list předni2)
učinil [jlsem totohle vypsání:

OsVMnáCtY tento Wék, Vž posLeDňl Wsseho běhV Cžlňl krok,
V \Vlglťl erňlCh Let, DeWaDesáteg DeWáteg Cžte se Rok,

v kterémž

Ma Dost Co CeLá EWropa, gen Wogenske toho Wsseho WékV
přlblehi psáfl, —

Náss nengžssl Pane Bože, raCž pro sWaV Cžest a sLáWu náM
sVatY Pokog Dáfl.

PozorVg EWropo: ta SWlňe, kteraVs tak Cthnlě a Laskané
Drahně Let KerLa,

Gak tebe nljňl WsseCkV MrzCe, bez Wsseho PráWa
a StVDV rozrlLa.

StrplssLl Wsseho tak: Co posaWáD fl bére,
Glž Cžlstě znáti gak: leplWá Mlzerere.

Bože genžs erňl Den RokV, toho ráCžlL GasnY. Dátl,
Zers při konCY toho WlékV, Boge a Deg Pokog sVatY.

ZplWá, Franěk WaWák,
SaVseD Wsl MlLCžlC.

-[446] Zima, kteráž se byla roku minulého dne 23. prosince začala,
až posud 3) stále držela, krom že tak prudké mrazy nebyly jako na Štědrý
den a na Boží hod vánoční.

Dne 3. ledna ten na první straně vypsaný rok letošnl
poslal [j]sem do Prahy jemnostpánu 4) administrátorovi z Baier
'wecku a panu janu Rullkovi, měštěnlnu pražskému, jenž přl
běhy české ) nynl spisuje a nedávno vyšlého Kalendářehisto
rického autor jestf) Též do Budějovic jemnostpánu 7)kanovnlkovi
Pingasovi a do Poděbrad jemnostpánu vrchnlmu a panu sirot—
člmu, načež pan vrchni odeslal mně následující odpověď:

WsseMohaVCY proDLVž Leta, FraňkoWl “WaWákoWl,
W Pokogl na SWlétlé: Y bez přestáňl Wnebl.

laka SChMlDLWrChňl, NoWeho RokV Wlnsnge.
Toto zde nepíši z nějaké chlouby, pýchyť) neb marné chvály, ale

abych tim'J) někoho, zvláště vás, mé děti, k nějaké takové práci pohnul
a chuti dodal i dokázal, že taky sedláci, jakož já [j]sem, něco vzhled
ného i na papíře mohou dělati, tím 10) ve vlasti se známiti a skrze to
čest a chválu Boží rozmnožovati. Dřive ale musí svou hřivnou těžiti,

ji nezakopávati. to jest cvičili se, lenochem nebýti. knihy čísti, s učenými

) R: nemagic. .zamiestknáni. ..Lýst. — 2) Zápisy nového roku
začíná Vavák vždy na novém archu. — 5) R: podsud. .Prasynce. —
) R: Gew. Panu B.ajerveku. — E')R: Prahskemu. .Cžechske.
Zpisuge.. .Au.—thor—5)Viz str. 20.—-7)R: Gew: Panu. .Gew: Panu.
Odpowíed. — 8) R: negake.. .Pegchy. —-9) R: stim. .wzlásstie. .kne
gake. ——10) R: nietco. .stim
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a moudrými lidmi se známiti, scházeti, je milovati, iidi daremných, le
nochů, karbaníků, ožralců, smilců a tuláků nechati a jich se varovati.

[447] SWátek TřlCh KraLVW SWěťILl sMe W NeDěLl; zima
tvrdá, mrazové a sníh vždy nepřestávaio.

Chycení Kovářtka.1) Na den sv. Třl králů,2) když se najisto
sere jednu děvečku zvědělo, kde by Kovařík byl, pan vrchní
černokosteleckýa) obeslal všecky myslivce a na míli okolo
Kostelce všech vesnic rychtáře se sedláky, aby u večer v zámku
kosteleckém byli. To když se stalo, v půlnoci všichni šli v největší
tichosti do vsi Bohouňovic blíž Krut a Sázavy, 11/2mtle od Ko
stelce, a tam celou ves, obzvláště pak statek rychtářův4)obstoupili
a na hůru neb půdu vešedšef) kdež on nad světnici ze sena brloh
udělaný měl, tam jej nalezli a chytili. Nalezeno u něho též l dobrá
flinta, jedny o jednom rohu podávky, .2 břitvy a dva talíře hli
něné,“) též cop a pletenec na kadeře, neb on někdy jako my
slivec v copě, někdy jako měšťan v krátkých zakroucených
vlasech a někdy jako sedlák chodil. První, jenž ho chytil a po

'padl, byl sedlák z Liblic od Brodu Českého, jménem 7)Stejskal.
Odtud svázaný spolu s tim rychtářem (a) po 3. hodině

s půlnoci ') vezen byl na saních do Kostelce a odtud dle dáv
niho poručení samého knížete [Aloisa] z Liechtenšteinu 9)poslán
byl do Vídně, ale v Čáslavi krajský hejtman 10)obrátil ho
zpátkem_ do Prahy. Dne 11., v pátek, přivezen byl na noc do
Brodu Ceského 11) a dne 12. do Prahy. Z Kostelce [448] měl
stráž od myslivců až do Čáslavě, odtud pak do Prahy byla
[hlídka] 12)vojanská od rejtharů jízdných. Kudykoliv s ním jeli,
diváků všudy mnoho měl, nebot od několika let takměř po
celé zemi na slovo vzat byl. Kdy a kde roku 179413) byl
chycen, kdy ze Špilberku utekl a zde pilně hledán i taky za
živého 100 a za mrtvého 50 dukátů že skrz veřejné cirkuláře
prohlášeno bylo, to se napřed v tomto spisu naide.“) Rodič
jest ze vsi jindic 15)v čáslavském kraji blíž lanovic Uhlířských 1“)

(a) Ten rychtář má příjmí Vedral.37)
] Stručná zpráva o tom v „Prager neue Zeitung“, 1799, str. 34.

— 2) R: SSS. lll. Králůw. -—3) jan josef Fechter. Viz Pam. lll, 2, str. 11.
— *) obzlásstnie . . . Richtaržu. — 5) R: wegdauc. — 6) R: hlynienne. —
7) Místo pro křestní jméno zůstalo v R prázdné. Dle přistoupimských
matrik byl to dle všeho Matěj Stejskal, sedlák v Libltcích čís. l., jenž
tam zemřel r. 1835 ve stáří 60 let, rodem byl však odjinud. Byl dvakráte
ženat, po prvé s Kateřinou, jež zemřela r. 1793, po druhé s Annou rodem
Skolovou z Vitic, s níž měl 10 dítek a jež zemřela r. 1849 v Libltcích
čis. 1 ve věku 76 let. Po něm převzal statek nejstarší Syn Václav, na
rozený r. 1795. Rodiny té již v Libltcích není. (Sdělil vsd. p. kanovník
]. Kebrie.) —a) R: z 1/2Nocy. — 9) R: Lichtensstainu. — 10)Ferdinand
Pacovský (Patzowskyí, rytíř z Libina. — „) R: spatkem...Cžech
skeho. — 12) R: Comfog.'— 13) R: 1797. [Viz Pam. ili, 1, str. _l'25.] —
14) Viz str. 21. — 15)Omyl. Vojta vulgo Kovářík narodil se v Zandově
na panství jindickém. (R: Spissu . . . Indic.)— 15)R: blyž janowice Vhlýrž
ske. — 1") Dle matriky hornokrutské byl to snad/Václav Vedral, na
rozený v Bohouňovících 24. září 1760. (Sdělil vld. p. farář jan Divíšek)
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a tu taky někdy chalupnikem býval a roku 1774, [když ne
mohl]1) pro nouzi robotu odbývati, byl mu grunt vzat a on
nechtě “) s jinými podruhy nádenickou práci konati, chytil se
krádeže, v čemž obz[v]láštnl štěstí maje i potom tovaryšů
mnoho měl a sám capo všech byl, jehož oni taky poslouchali
i ctili. Onino, jenž 23. října 1798. r[oku] v Křečhoři chyceni
byli, taky k jeho bandě patřili a on tu v Křečhoři letnlho času
tajně chován byla)

Dne 16. ledna již jeho vyobrazení v Praze se prodávalo,
nejprv 1 kus za 10 kr., potom za 7, pak za 6, až posléze
za 3 kr.*)

Dne 10. ledna umřel zde v nr. 2. na vodnatelnost soused
Václav Kvíz, starý 45 5)let, bratranec vlastni bývalého 6)probošta
na hradě pražském, důstojného pána losefa Kvlze.7) Hospodařil
18 let a zanechal patero dětí: 2 chlapce, Jana a,Václava, atři
děvčataf) O té familil napřed v tomto spisu již vícekrát psánof)

[449] Dne 11. ledna tužší mráz, podobný onomu štédrovečernímu
udeřil, studnice zatáhl, chlívy prorazil; nato 12. ještě tužší, 13. a 14.vždy
ještě tužší mrazy byly. Ptactvo do domů letělo, v polích mrzlo; ty nej
teplejší chlívy a hluboké studnice promrzly, řeky, struhy až do dna pro
mrzlé byly. Mlynáři nemohli mlíti ani na Labi ani na potocích, neb ostré
a prudké mrazy kolůmm) točiti se nedaly a vody maličko se táhlo.
O zmrznutí vojáků na vartě a jiných po cestách lidí zhusta bylo slyšeti.

Dne 7. ledna“) umřel na vodnatedlnost v Poděbradech
pan Václav Leibner,12) měštěnin a zahradník, syna mého Ivana,
kterýž nyní v Schónbrunnu 13) v Rakousích v císařské zahradě
tovaryšuje, Lehrer 1*)aneb učitel.“) Byl to pán velmi dobrý,
upřímný, pobožný a na každého laskavý.

Pan lán 1“')Lalbner, ZahraDňlk PoDlěbraDskY.
K neskonaLe WěCžnostl VanL Wpáan, Vlll.o Gan."')
AťMá ODpoCanrl WěCžne, a SWlětLo W Nebl erV.13)

1) R.- 1774. nemoha. — 2) R: nechtice . . . Kráderže. — 3) Viz str. 21.
Další věta dopsána později, jiným inkoustem. Bylo tam původně asi
vynecháno místo na příslušné nějaké „chronographicon“. — 4) Viděl jsem
je před několika lety ve strahovské sbírce rytin. — 5) R omylem: 57. —
“) R: begwalýho Probožta . . . Prahskem . . .5r0 . .. Spissu. — ") Dle
skramnické matriky Václav Qvls (někde psáno Kvis, Kvíz), soused v Mil
čicích č.2., zemřel na vodnatelnost 10. ledna 1799 stár 45 let. jeho man
želka, jak se uvádí při křestním zápisu syna Václava, byla Alžběta rodem
Plaňanská. (Sdělil vld. p. farář ]. Lev.)—8) Dle matriky měl Václav Kvíz
dítek šest: R. 1782 narodila se Anna, r. 1784 Alžběta, r. 1786 opět Anna
(starší její sestra tedy zatím zemřela), r. 1788 ]an, r. 1790 Kateřina a
r. 1793 Václav. (Sdělil vld. p. farář ]. Lev.) — 9) V knize ]. a zvláště
Pam. II, 2, str. 134. až 136.— 10) R: Onnomu . ..wzdy.. . Kolám. —
11)R omylem: Dne 8. — 12)R omylem: Jan Laibner. — 13)R: Ssenbrunu. —
14) R: Leerher. — 15) Dle poděbradskě matriky zemřel 7. ledna v čís.
p. 43. a od děkana a bisk. vikáře Matěje Rósslera 9. ledna pohřben byl
„Leibner Wenceslaus, hortulanus Poděbradensis“, stár 46 let. (Sdělil dp.
kaplan Alex. Novotný.) Viz Pam. III, 2., str. 23. — 16)Správně: Václav. -—
1") T. 1. ]anuarií. — 18)Přlpsaná tu ještě v R zkratka „an“ buď značí
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Mrazové silní ustavičně dnem noci trvali, v- komorách, chlívích
atd. všudy všecko mrzlo, i v dosti hlubokých studnicích voda. Hovada
a dobytek zimou v chlívích se třásli, ptactvo povětrní do domů letělo
potravy hledajic,1) zvěři v lesích dosti pomrzlo.

[450] V tom času dříví bylo velmi drahé?) Vody jak na
Labi, tak v potocích promrzly, mlýny 3) také ani ustavičnou
prací nemohly být k mletí připravené a protož o semletí
mouky byla veliká bída a nouze; protož lidé potřební, kteří
málo mlívají, té bídy a nouze mnoho zkusily. Chléb a žem
ličky v městech *) menší na váhu pekli a ještě o to nouze
byla.

Byly to ovšem mrazy na nejvyšším 4) stupni, jenž kdy v Čechách
bývaly a býti mohou, a vyrovnaly se oněm. jenž roku 1707[>)zde v Čechách
byly a onu dosavad pamatující velkou zimu způsobily; kromě že nyní
při těchto mrazích ustavičně ticho bez sněžných prášenic a tuhých pal
čivých větrů bylo, ač iv té tišině jak kdo ven vyšel, již omrzlý a šedivý
byl a sama ta tíchost tak zimavá a studená byla, že nejináč než jako
oheň dotváří pálila. Protož taky množství lidu v každé vesnici a městě
na nosy a uši oznobeni byli, více ale těch, jenž na nohy se oznobili, a
nebylo možné v žádné venkovské práci se zahřátí. Protož v lesích dříví
se nedělalo, v stodolách se nemlátilo, hnůj na pole se nevozil a kdo
kam jeti měl, raděj doma zůstal. Vojáci v Praze a jinde jen po 1/2hodině
na stráži stáli.“)

„almsnň anebo je to zbytek původního textu, jenž pak opraven ve slovo:k r '

1) R: hledage . . . lessych. — 2) „V Praze sáh tvrdého dříví přiše
na 14 i 16 zl. a měkkého na 9 i na 10 zl., ač potom iza tu neslýchano
cenu dostati se ho nemohlo. Páni stavové čeští, aby v tom nedostatku
smutném obecnému dobrému přispěli, několik tisíc sáhů dříví z krajů
do Prahy přivézti dali, kteréž na dobytčím trhu za tuto cenu vůbec se
prodávalo. totiž: sáh bukového dříví za 8 zí., dubového za 6 zl. 30 kr.,
jakož i také březového a měkkého za 5 zl. 30 kr., a však ani ta veliká
zásoba dříví k obecné potřebnosti stačíti nemohla, proto že zima neustále
trvala a světnice kolikráte za den topiti se musily, předce ale dotopiti
se nemohly. Někteří znamenitěiší pání čeští také mimo to ze své zásoby
dřevní na farní osady pro chudé dříví, chleba a houné k přikrývání za
sílali a p.p. faráři pražští svým chudým osadníkům jednak rozdávali,
jednak obecné světnice, kdež chudí lidé pospolu bydlíce, topiti dali a
potřebným pokrmem posloužili“ (Rulík, Hist. Kal., 111,str. 87.) — 3) R:
Mlegny. —*) R: skusyly . . . Miestách. -- f>)R: Neywižssim . . . Onnu . . .
spusobily . . . mnozstwi . . . Lessych. — 6) V přehledu 18. století ve III. díle
l-íistor. kalendáře píše Rulík, že r. 1707 „zima byla velmi příkrá“, roku
však 1709 „ukrutná zima byla, tak že lidé na cestách mrzli ; hovada do
mácí i lesní, ptactvo i stromoví všecko pomrzlo.“ Ve zprávách povětr
nostních (Prager n. Zeitung, 1799, str. 64.) píše prof. Dr. Ant. Strnad
ředitel pražské hvězdárny: „Tento stupeň zimy 2302 (dne 13. a 14. ledna
1799) jest mezi všemi předešlými ostrými mrazy o 4/10větší, an právě
týž teploměr (který jest již 35 let na zdejší hvě""."í"né a nám '—.-naších
povětrnostních pozorováních sloužil již po 301e .; vní-řítko),neukazoval
nikdy víc než 2208, ale letos padl až na — 23.- š—ícutázima byla toho
roku vůbec po celé Evropě. (Rulík, Hist. kal., 111,str. Sb.) — “) R: stály
a . . .[véta však nedopsána].
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[451] V noci na den 25. ledna menší mráz byl a ulevení hned kaž
dého potěšilo; nato skrz celý ten den oblevovalo a nemrzlo, tolíkěž dne 26.,
v sobotu, a na neděli v noci, jenž byla 1. po devítníku, ani hrubě mráz
nebyl a v_nedělí teplý vítr sněhy měkčíl, slunce rozhřívalo a tvrdost
zímavá troudila se a tuť lidé, dobytek a ptactvo atd. všecko potěšene
a veselejší 1) bylo.

Na Den PaWLa, na erV obráCeňl,
Hrozne Mrazl, W běhV, VkráCeňl.

XXo třeťlho PraslnCe, TWrDá ZYMa W běhV se ZaCžaLa,
XX“ PatYho LeDna, hrozná ZYMa neLlJbaV CestV sWaV

SkonaLa.
To ZVstane WlěDlětl, W KráLoWsth CžeChskeM.
Toho měsíce obilí sutě mělo cenu a sice v Praze rovná a zde vršná

míra: Pšenice 5 zl. 36 kr., žito 4 zl. 6 kr., ječmen 3 zl. 6 kr., oves 2 zl.
45 kr., hrách s čočkou 5 zl., proso 3 zl. 24 a 30 kr., seno 1 cent. za
1 zl. 6 kr., sláma 1 mandel 1 zl. 15 kr. žitná a ] zl. ječná atd.

Dne 28. ledna zase sněhu přibylo a mrazy ne tak silné vždy přece 2)
trvaly dne 29. a 30., 31. téhož.

[452] Dne 1. února, v pátek, celý den snih opět padal a na den
hromníc, v sobotu, tuhý mráz, ostrá zima a při tom jasno. V neděli
masopustnlř) 3. února, opět mráz a velká zima a při tom ráno pršelo,
4. února zase mráz, 5. téhož, v úterý maSOpustní, silnější mráz, až zase
studnice chytily, i do stavení a chlívů se prodral.

Dne 6., 7., 8. února dnem nocí mrzlo zas tak silně, jako řka v lednu
a zima při tom tak ostrá, že jedva se možně bylo na mlatě zahříti. A tut'
zajíci, koroptve4) a jiné ptactvo polní již velmi umdlěvalo a k stavení
se táhlo; kdo mohl a chtěl sněhem běhati, koroptve po dvojím sletu neb
výletuů) mohl živě chytati.

Dne 12. února a 13. února velmi tvrdé mrazy byly,- nato 14. od
levilo a hned zase více sněhu přibylo. 15. celý den nemrzlo, ale sníh
stále padal, 16. též nemrzlo, ale velmi studený vítr byl, 17. i mrzlo
i vlhlo, 18. malý mráz, ale velmi studeno, 19. větší mráz a celý den sníh
zase padal. Dne 20., v středu, začalo nadobro odlevovat a v ten den
nebyl mráz, ani dne 21., ani 22.; nato dne 22. odpoledne pršelo a již
vody začínaly téci. Do soboty do rána. dne 23. února, již voda ouhrnkem
běžela a nemohouc 6) [453] struhami pro led a sníh po polích a lukách
se vylévala7) a tu itam tak vysoko na mnohé pole vystoupila, že toho
žádný nikdy nepamatuje. Jen pravím, zde u Milčíc voda, jenž od Cho
touně, Zher, Škramníka a od Hořan přišla, zatopila celou v Kavanství
obec a šla přes zahradu u MočidelB) na Kvízovo p'ole, odtud jako ze
splavu tekla do průhona, z něho zas přes dolejší Kvizovo pole na je
zírko.9) Od Poříčan pak voda jdoucí zatopila všecka 10)pole okolo Mokré

1) R: Wesselegssí. —-2)R: wzdy pržedse- — 3) R i dále: Masso
pustni. — 4) R: Korotpwe. — 6) R: Korotpwe . .. Wegletu. — 6) R: ne
mahauce. —- 7) R: wylegwala . . Wyssoko. — tj) Kavanství a Močidla
dosud se říká poloze v blízkosti noveho rybníka .— 9) Jezírka byly dříve
louky. nyni pole směrem ke Kostelní Lhotě. — 10)R: wssecky.
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louky. na Liškách, Dolnícich a u Opatových luk, tolikéž celá ta 1) luka
a hořanská í sadskái) pole. Item ze starého jezírka mimo tu,3) jenž na
obec pod Veskou4) valem běžela, šla taky přes mé pole Třmen řečené
od předních konců až k zadním a ať krátce zavru,5) od samé vsí Milčíc
až do Zvěřinka přes ta všecka 6) pole, luka a občiny nebylo vidět než
samou vodu. Šla také od kamenných mostů zrovna do Sadskéf) kdež
ta všecka stavení, jenž slove na Husínku, ve vodě stála. To trvalo
celých 5 dni, nejvíce ale dne 23. a 24. února. Odsud z Milčic do Sad
ské,3) Střebestovic, do Lhoty Kostelni a Vrbové,9) tolikéž ani do Peček
žádný jíti nemohl, nebo zde v Loužkulo) přes cestu na 1/2lokte a mezi
Chválovičkami a Pečkamí přes hráz tamního rybnička na 1 loket výšky ")
voda velikým kvaltem šla.

[454] V Dobříchově 2 chalupy voda rozvalila a dllem
roznesla, zámek radimský ve vodě stál, a obojími vraty v placu
se spojovala a tuť zapsáno našli, že roku 1692 velká voda
byvši pokud topila; tato pak ještě větší byla. jakých jinde a
zvlášť při Labi škod nadělala, ještě mně známo neni, toliko že:

V Praze v noci mezi 22. a 23. února led jdoucí roztrhal
a zkazil oněch 8 srubů 12) před mostem roku 1784 13) po veliké
vodě založených, aby tak led o ně se rozr'ážel a mostu ne
škodil. Ty byly 16 loket vysoké,“) do osmi hran Qloketni
světlosti, ze samého dubového dřlvl velmi uměle kříž na křlž
vázané lt") a od země až nad vodu vnitř kamenem štětované
a vápném zallvané, tolikéž množstvl železnými kramlemi sbljené,
však pro to vše nyni v nic uvedené, a most bez ubllženi
zůstal státi.

Vystoupila tam voda až do jezuitské ulice po dům někdy
Gallasovský, nyní Clamovský, jenž v konci té ulice stoji ; 1")byla
menší o 1 loket než roku 1784 a 0 11/2 coule vyššl roku 1675.
Všecky jezy tam strhala, mlýny 17) a zvlášť nové tuze zkazila;
led byl 2 lok[te] a 5 cou[l_ů] tlustý.

Po té vodě skrz Prahu všelikých věcl od stavení a do
movnlho nádobí atd. plynulo; mezi jinším taky kohout na otepi
slámy sedě plynul a docházeje k mostu zazpíval a tak Prahu

1 cele ty. — 2) R: Horžanske y Sadske. — 3) R: mimo te. _
') Jména toho se již neužívá. R: Wesskau. — 5) R: zawržu. — 6) R:
ty wssecky. — 7) R: Sadsky. — s) R: Sadsky. — 9) R: Wrbowx, _
10)Jsou to teď pole 11dráhy mezi Mllčicemi a Vel. Chválovícemi. —
“) R: wegssky . qwaltem . . staal . . . awzlásst. — '") R: skazyl . . .
Wsrubů. — 13) R omylem: 1775. — 14) R: wysoky. — 15) R: wá_
zani . . . sstietowanj . . . zalywanj . . . mnozstwi . . . zbjgenj . . . vwedenj.
— 16)Dal jej vystavěti jan Václav hrabě z Gallasu, jenž zemřel r. 1719.
Rod hrabat z Gallasu vyhasl r. 1757, kdy hrabě Filip Josef zemre1_bez
potomků. Když pak r. 1759 zemřela ijeho manželka Marie Anna, přešlo
dědictví po ní na jejiho synovce Filipa svob. pána z Clamu, jenž prijav
i jméno a erb Gallasovský a povýšen do hraběcího stavu založil novy rod
hrabat z Clam-Gallasu (podobně jako později povstall i hrabata Clam
Martinicové; viz str. 22). R: Galassowský . . . Klámowsky . . . w1ž351.—
17) R.- Mlegny, a wzlásst . . . skazyla.
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i mnoho set dívalíciho se lidu pozdravil aneb jich o pomoc
volal, ale žádný pro ledy pomocí 1) mu nemohl.

[455] Ten každý srub ?) koštoval 15.000 21., jimkv 3)a lešení
k tomu přičltajlc, což 8krát tolik učiní 120.000 zlat. Dělané byly
ty sruby *) r. 1784 vymyšlením p. Frant. Hergetaý)

Dne 25. února ráno mráz malý a celý den pouštělo, též 26. a 27.
pak u večer pršelo; 28. žádný mráz a pěkný čas a voda od hor začí
nala téci.

Dne 1. března mráz malý a čas i dešt', dne 2. pěkný, teplý čas;
v noci na den 3tí zas na 2 couie sněhu napadlo, a ten do večera sešel.

Dne 2. března, v sobotu 6) před nedělí Družebnou, ponejprv toho
roku ovce na pastvu vyšly ven. Dokud mráz nesešel, nebyly venku od
dne 11. prosince r. 1798 celých 80 dní aneb 11 neděl 3 dni a dříve před
tím v listopadu nebyly venku 10 dní a tak v jednom 90 dní aneb celých
13 neděl aneb týhodnů.

Kdo měl letos mnoho ovec, k tomu malý rolní dvorec,
jestli málo sklidil píce, sáhly mu i do pšenice,
kterou musil prodávati, seno, oves kupovati,
aby je k jaru zadržel, ještě se při tom nemrzel.

Tolikéž o mletí zle bylo; pražští 7) mlynáři nemohouce
doma mlíti, někteří venku na potocích, kde lednice zavřité [jlsou
a v nich oheň býti a mrazy rozhřívati může, za drahé peníze
mleli. Mouku namletou kdo do Prahy přivezl, takovou tam
zpeněžil. Po hromniclch již ani housky tam se nepekly, jen
toliko samý chléb.

[456] Na začátku března obilí sutě se platilo, zde vrchovatá a
v Praze rovná míra: Pšenice 5 zl. 36 a 40 kr., žito 4 zl. 12 kr., ječmen
3 21. 12 kr. i 15 kr., oves 2 zl. 24 kr., proso 3 zl. 24 kr. í taky 4 zl.,
hrách 5 zl. 12 kr., seno 1 cent. ] zl. 15 kr.

4. března byly ovce venku asi 2 hodiny, nato v noci na 5tý den
března celou noc a ten celý den i v noci na den 6tý padal sníh a při
tom se rozhříval, od čehož zase více vody na polích. lukách atd. iv po
tocích příbylo. '

7. března vlhko,3) na večer snih padal, tolikéž dne 8. toho. Dne
9. byl teplý, ale nejasný čas.

Dne 10., v neděli Smrtnou, padl mráz a tut šly ovce ven, po třetí
toho roku, a ten celý den byl první jasný a krásný.

V tyto dni 0 velikých škodách skrze vodu a ledy pů
sobených zvláště při velkých řekách slyšetí bylo, že i taky
někde celé vesnice v zkázu přišly. Nad Prahou dvůr a ves

1) R: Zaspjwal . . . pomocti. — 2) R: Swrub. — 3) Dle jungman
nova Slovníku „jímka : ve stavitelství vodnímjezem zajaté místo ve
vodě, v němž jizby neb pilíře k mostu stavějí; zájezek, náhon.“ —
4) R: Swruby. —5) Kramer. Nov., str. 72., a Prager n. _Zeítung, str. 185.
O Hergetoví víz Pam. II, 1, str. 57. — 6) R: Sobothu pd . . . Prasyn. —
") R: Prahsstj . . . speniežil. — 3) R: chhko. _
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Lachovice 1) zcela vyvráceno, tolikéž v městys[i] 2)Štěchovicích
při Vltavě 18 stavení z gruntu vzato, což z novin sem pře
nášlmf) V týchž Štěchovicích jest nyní v službě u žida odtud
z Milčic žid jménem Mothee aneb Mathatiáš, syn po zdejším
židovi, Mojžíšovi trosovi,*) a nynějšího žida lakuba trosa,5)
bratr. Od Prahy až po Litoměřice 14 vesnic dílem pobořených
dllem- docela zkažených se počítá.

[457] Do dne 17. března každý den byl ráno malý mráz, čímž0)
voda v brázdách rolních stojící vymrzla, ale role málo osychaly, a v ten
den byla neděle Květná.

Dne 18. malý mráz a toho dne při východu slunce okázaly se
vedle slunce jako dvě duhy aneb sloupové, tak rovně jako se ukázalo
bylo na slavný hod vánoční roku minulého 1798.

Letos na Den SVateho lozeffa W AVtereg, ZaCžInaLl sMe W PoLl
WorbVF)

V středu Sazometnou byl teplý a pěkný den a ten byl toho roku třetí.
V Zelený čtvrtek zima a oblačno, k večeru se oteplilo a hned

večír začal padat sníh a padal celOu noc, až u Veliký pátek v poledne
přestal; napadlo ho zde takměř 1/4lokte ztlouštis) a bylo by ho mnohem
víc, kdyby se byl od země nerozhříval.

XXII.0 bržezna, a W noC na VeLIkY Pátek, napaDLo Mnoho
SněhV, a Worba přestaLa.

Mnozí hospodářově v středu a čtvrtek začali ječmeny i hráchy
sítí, ale zas musili [jlsme od všeho přestati.

[458] Z novin?) Až posud jeho Svatost papežská Pius Vl.
bydlí v klášteře kartuziánském blíž Florence a dne 23. ledna
navštívil ho tam Karel Emmanuel, král sardinský, spolu skrá
lovnou, s průvodem „ofíclra francouzského a mluvili spolu
40 minut. Ten král jest narozen r. 1751 24. máje a zasnou
ben do manželství s Marií Adelhaidou, Ludvíka XVI., krále
franc[ouzs]kého dcerou, r. 1775 dne 12. máje a roku 1798
skrze Francouze království svého zbaven a nyní pod mocí
jejich zůstávám)

Nyni noviny smutné dějiny
nám vypravujl a oznamují,

1) T. j. Lahovice u Zbraslavě. — 2) R: wzlásstie . . . wskázu. . .,
w Miestis . . Wlhtawie. — 3) Kramer. Nov., str. 72. Více zpráv 0 po
vodní té má Prager neue Zeitung. — 4) Viz Pam. l, 2, str. 25. R:
Strossowi . . . njniegssiho . . . Strossa . . . Lithomleržice . . . skaženych. —
5) Židovská matrika vedena na faře skramnické od r. 1792. Dle ní
Jakub Stros, obchodník a domkář v Mílčících č. 16., a jeho man elka
Anna roz. Kopecká měli v letech 1797—18l0 osm dětí. Tyž Jakub tros
zemřel v Mílčících č. 16. 28. února 1835. jeho bratr Mathatiáš ani jejich
otec Mojžíš v matrice se neuvádějí. (Sdělil vld. p. farář ]. Lev.) — 6) R:
scžimž. — 7)Letopočet v R červeně i dále čtyřikrát (do konce března). —
8) R: zstlaussti. — 9) Kramer. Nov., str. 85. (číslo 11. ze 16. března).
— 10)Karel Emanuel II. zbaven své državy na pevnině, zůstal vladařem
jen na Sardinii; r. 1802 složil vládu a odešel do Říma, kde r. 1819 ze
mřel, stráviv poslední 2 léta v řádě jesuitskem.
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kterak již z nouze na ty Francouze
táhnou Rusové, 1) též i Turkové
do říše, do Vlach, z čehož velký strach
nastává všudy, neb se lid hubl;
tam, kde jsou i ne, každý z nás hyne.

Královské sídelní město Neapolis také Francouzové již
podmanilia) a krále Ferdinanda IV., kterýž Marii Karolinu, Fran
tiškal a Marie Terezie dceru, za manželku má, kralovánl
zbavili.3) Jeho syn a dědict) koruny František ]anuarius, jenž
iest narozenr. 1777 19 srpna, má manželku Marii Klementinu,
Leopolda II. dceru a Františka ll. cls[aře] sestru, od roku 1797 5)
d[ne] 17. zářlf)

[459] W blLaV SobothV, onoLeDne, se OteleLo, a Sňlh
WssVDl VpaVsstěL. Nato dne 24. března

velikonoční den byl plný jasnosti,
jak vyšlo slunce ven, až do své zašlosti.
Sníh, kdekoliv byl jen, pomíjel v rychlosti.

Dne XXVllllo, Bržezna, VeleonoCžňI sLaVnost, sMe szěflLl.
NB. 4tý čas!)

Pane náš, jenž [j]si vstal z hrobu
jasně bez porušenosti,
vediž smysly naše k tomu,
ať ze své staré hříšnosti '
povstanem bez všeho Sporu
a ctíme tě s dychtlvostí.

Na PonDěLek VeLIkonoCžnl, SWátek, Zstaneňl Pána nasseho
z Nebe, aneb ZWlěstoWáňl Pannlě Marll se treflL. NB. toho dne 5tý čas.

W AVterI, WeleonoCžnl, Do PoLeDne DesstWo a kaLno, a
Wezkrz negasno.

[460] Dne 27. března, v středu, i čas i nečas, i zima i teplo.
(Dne) 28., v čtvrtek, ráno dešť, potom sníh, v po- a odpoledne jakž tak
jasno; na večer černý mrak od západu přišel, z něhož veliké po vší
zemi zablýsknutís) a po něm silné zahřméni jen jednou se stalo, nato
Spadlo krup velmi mnoho, jenž až do rána ležet zůstaly.

Dne 29., v pátek, jednak pršelo, jednak kroupy, jednak snih padal.
30. téhož, v sobotu, silný mráz, sníh padal a celý den neoblevilo.
31. téhož,9) v neděli Provodni, mráz ještě silnější, že iokna zamrzlaJO)
tvrdá zima, ostrý vítr a celý den mrzlo.

Co tak v tento rok vidíme, v duši l v těle cítíme,
jest hodno paměti.

1) R: Russowe. — 2) 23. ledna. Kramer. Nov., str. 76. — 8) Po
mnohých převratech zůstal posléze Ferdinand IV. přece při vládě a ze—
mřel r. 1825. — 4) R; Theresiae . diedicz. — 5) R: 9017. — 6) Franti

. šek l., král obojí Sicilie, vládl od r. 1825 do své smrti l830. — 7) T.j
od začátku toho roku čtvrtý den, kdy bylo pěkné počasí. — a)]? : zal
blegsknuti. . Sobothu. —-9)R: 3l. do0. — 10)zamrzly.
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Nejprve ukrutnost zimy, že se třás' dobytek i my
i v světniclch děti. '

Na chléb se nemohlo mlíti, dříví k palivu koupiti, —
co chudý lid zkusil!

Kde hOSpodář v svém příbytku neměl co dávat dobytku,
jak bídnlti musil!

Nyní takové nečasy, po zimě dlouhé ocasy,
posavad vidime.

Nemůžem' oratl) a sítí, ani dobytek ven jíti, —
i v tom bldu jíme.

O vojně pak hrozné hlasy v celé milě vlasti naší
den po dni slyšíme.

[461]Jak převelikě povodně, městům2) a vesnicím škodné
tento rok se stalo!

Na sta lidu a dobytku, z gruntu pobraných příbytků
se napočítalo.

Pole, luka a zahrady, bažantnice, vinohrady
místem [ilsou zkažené.

Mlýny,—'$)mosty, vodní splavy tisíce vezmou od správyf)
než budou spraveně.

Bože, my |j]sme provinili a to zlé na se svalili
skrz naše hříšnosti.

Ach, dej pomoc naší mdlobě, ať se obrátíme k tobě
a dojdem' milosti!

Z novin nr. 13.5) Dne 19. března, právě na svůj svátek,
arcikníže josef, syn Leopolda II.0 a bratr Františka II.“, jenž
jest narozen dne 9. března roku 1776, přijel do Petrova aneb
Petrsburku a tam dne 20. toho s Alexandrou Pavlovnou, rus
kého císaře Pavla Petrovice dcerou, k stavu manželskému za—
snouben i oddán jest.

Myslllí j[sme], že duben přijde bez čepice,
on přišel v mrazu tuhém, že i rukavice
musili [jlsme všudy míti i ten, kdo musil mlátití,
by se moh' zahříti. _

[462] Dne 1. dubna mráz silný byl a při tom sníh zemi přikryl;
odpoledne víc sněhu napadlo. 2. toho zase silný mráz a sníh celý den
s větrem převelmi studeným se prášil.

3., 4., 5. dubna, tak jak se bylo 30. března začalo, bez všeho ob
levení ve dne i v noci mrzlo a zima při tom a větry palčivé, že se ne
mohlo nic venku dělatl, sotva se mohl mlatec v stodole zahříti. 5. dubna,
v pátek, na den Svátosti, při té zimě sníh dolů sešel, ale vždy mrzlo;
v sobotu, 6. dubna, odpoledne se oblevilo. Celý ten týhoden mezi 1. a
2. nedělí velikonoční nemohli [jjsme do pole. Tolíkéž dobytek ovčí ne

1) R: skusyl . . . nečassy . .- ocassy . . . worat. — 2) R: hlaSSy . . .
Miestám. — 3) R: skažene . . . Mle n . — 4) Původně: na tisíce dají
správy. — 5) Kramer. Nov., str. 104. Datum narození přidává Vavák.
R: Russkeho.
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mohl na pastvu a byt že nějakou 1) chvili někdo je vyhnal, jen aby jim
od jehňat odlehčil, neměly venku žádnou pastvu, ještě tou zimou mléko
ztratily. Doma pak ustavičně bečely a byt jim 5 i 6krát za den zaklá
dal — což ijá |j]sem dělal, -—vždy chutně žraly a z ovčína ani ven jíti
nechtěly. Kdo jim hodně co dávat neměl a kupovat píci musil, ještě při
tom starost, bídu a zármutek zkusil. ]ehňátka taky málo rostla2) a mi
zerně vyhlížela.

V neděli Misericordia, 2. velikonoční, jenž byla 7. dubna, byl ne
velký mráz a sluneční čas a ten byl toho měsíce první a toho roku šestý.

Orba—“l)toho roku byla až posud 4) v tyto dni: 16., is., 19., 20. a
21., 26., 27. a 28. března a nic víc; od 27. a 28. března mnoho jest
ječmena, ovsa, hráchu setěho a není dosavad zavláčíno; to píši dnes,
7. dubna.

[463]Od druhé do třetí neděle velikonoční ten celý týden 5)[jlsme sili.
DVbna Dne XIV.otržet'l NeDlěLl WeleonoCžňll Žábl neger

křehotaLl.

A v “ten den radostné noviny [jlsme slyšeli, že naši na
hranicích švýcarských a tyrolských 6) v jednom a na hranicích
švábských blíž Konštance 7) města v druhém místě nad Fran
couzi zvítězili a je taky několik mil zpátkem zahnalif)

13. dubna kníže Konstantinf) druhý syn ruského císaře
Pavla, do Brna přijel a ještě ten den do Vídně odjel.10) Dříve
před ním podle Vídně 23; března skrz schónbrunnský “) palác
24.000 Rusů na Francouze maršlrovalo, které viděl a s nimi
mluvil můj syn, Ivan Vavák, jenž tam zahradnickým tovaryšem
v počtu druhým jest.

Dne 24. a 25. března Francouzové do knížetství toškán
ského vtrhli, ač sice kníže s nimi neválčí a oni mu pokoj
podepsali. Samého kníže 12)s jeho familií na rakouské hranice
doprovoditi dali a v zemi jeho, jak chtl, činí. jeho Svatost
papežská 13)Pius VI. ze Sieny, jenž v Toškánsku leží, do Parmy
se odebral.“)

[464] 26. března, v úterý velikonoční, velebný p. josef
Kostelecký, farář v Ouněticích u Prahy na panství důstojné
kapitoly pražského 16) hlavního kostela jubileum aneb padesát
letní obnovu svého kněžství, druhotinu, slavil.") Při té slavnosti
byl kazatel velebný a urozený pán Vilím Rogalskýz Rogalovic,
c. k. kaplan a též sacerdos jubilatus, to jest kněz padesátletý,
a jeho družba vysoce důstojný a uroz[ený] pán Václav Chlum

1) R: wzdy . . . negakou . . . odlechcžil . . . stratily. — 2) R: byt . . .
wzdy . . . skusyl . .. rostly . . . wvhlýžely. — 3) R: Vl.tý . . . Worba. — 4)R:
podsu.—-5) R: tegden. — 6) If: sswegcarskych a Tylorských. — 7) T. j.
Kostnice. R: swjtiezyly . . . spatkem. — 8) Kramer. Nov., čís. 16. z 20. dubna.
— 9) R: Konsstantýn . ; . Russkeho .. . Brnna. — lc')Kramer. Nov., str. 128.
— 11)R: ssenbrunsky . . . Russu. — 19) Ferdinand III., syn císaře Leo
polda ll. — 13)R: Swátost Papezská. — “) Kramer. Nov., str. 134. —

15) Rzíf)Prahskeho . . . Kniezstwi. — 16) Kramer. Nov., str. 130. Viz i zdestr. .
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čanský z Přestavlk, biskup kanenský, kanovník, sutragán avi
carius generalisř) Též asistenti důstoj[ný] p. Rudolf Fischer,
farář a vikář pražskýf) a velebný p. pater lzidor Kostelecký,
benediktin z klášt[era] slovanského, pana jubiláta strýc,“) od
bratra syn.

Ta jubilací měla býti na den sv. Matěje, ku kteréž [í]sem
i já na žádost pana Rulíka, měštěnína pražskéhof) dělal pří
slušné verše a nacházejí se napřed v tomto spisu při konci
r. 1798,5) ale pro veliké povodně, zimy & sloty odložena byla
až na outerek velikonoční.

Dne 7. dubna arcikníže loset, císaře pána bratr, byv “)
v Petrově (Petersburku) u ruského císaře, odtud do Vídně
šťastně se navrátil a dne 10. dubna byl kmotrem synu druho
rozenému císaře a krále našeho, jenž se byl dne 9. dubna
narodil a jméno dostal losef František Leopold.7) Křtil ho
kníže Colloredo, arcibiskup holomoucký první.8)

[465] Na začátku dubna suté obilí se platilo: Pšen[ice] 5zl. 24 kr.
a taky 5 zl. 30 kr., žíto 4 zl. 12 a 15 kr., ječmen 3 zl. 24 kr., oves Szl.,
hrách 5 zl., proso 4 zl.

Dne 21. dubna, v neděli Cantate, prohlášení se stalo na
kazatelnách v kostelích, aby z křesťanské lásky každý, kdo
může, nějakou 9) pomoc učinil od starých bílých šatů na ílastry,
cupování a obvazování ran raněných a ve špitállch ležících
vojákům)

K tomu cíli, aby přece něco víc v každém domě takových
starých kusů šatů dostáno bylo, poslal [j]sem zde po vsi posnáka
a přiřknamu, aby ze žádného domu nechodil, dokud něco ne
dostane,“) napsal [j]sem mu na kus papíru k přečtení každé
mu takto:

„Vira naše a láska křesťanská toho žádá, abychom 12)bližnímu
svému pomáhali; čím více dlužní jsme těm, jenž pro víru a pro vlast
a takž i pro nás bojují, z nichžto mnozí v bojích raněni jsouce pomoci
potřebují. Náš nejvyšší pán země žádá nás jen o staré kusy plátna na
ílastry a obvazování ran těch nebohých, jenž vešpitálich se hojí,13)
vojáků.

Firotož z jednoho každého domu, i taky podruzi a čeládka, ze
starých košil kusy plátna aneb co jiného přítomnému ochotně daji a to
se ještě dnes na faru odvede. Buďte milosrdní, jako Otec náš nebeský
milosrdný jest.“

1)1'E':_jenera1is . .Assistenti. — ?) R : Fisser . . . Prahsky. — 3) Vlastně
tedy synovec. R: Stregc. -- 4) R: jubilati . . . Prahskeho . .. Spis5u. _
r>)Viz str. 26. — 0) R: bywssi . ..Russkeho . . . sstiasnie. — 7) Kramer.
Nov., str. 129. — 8) Viz o něm Pam. III, 1, str. 21. R: Koloredo Arcy
biskup . .. Lni. — 9) R: negakou . . . sspitalljch . . . pržedse nietco. —
10) Uřední provolání otom, dané od c. k. měst. hejtmanství v Praze
dne 13. dubna 1799, viz v Kramer. Nov., str. 121. — 11) R: nietco ne
dostane, a napsal. — 12)R: aby sme. — 13)R: negwižssj . . . sspitallich
se hogegi.
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Tento způsob vymohl přece v naší vsi 1/2 pytle šatů a
ze žádné vsi na škramnické osadě 1) nebylo tolik.

Od neděle Cantate až do neděle Křížové2) studeno a větším dílem
deštivo bylo; nemohli [jjsme nic síti ani oratí.3) Dne 27. dubna, v sobotu,
byl šedivý mráz.

[466] 28, dubna, v neděli Křižovou,*) tuhý mráz a zima;
29.0, ač mráz nebyl, ale vždy zima a studený dešt, že [j]sme
nemohli do pole procesí vésti a protož jen vešli [j]sme chotu
tickou cestou nad ves kramnik a dolů skrz ves vedle zádušní
chalupyf) krčmy a ovčina za dvůr, kdež Il. štaci, odkud
k štatui sv. jana, kdež lllti a v kostele thá štaci byla. Zatim
mračna odešlaf) ale zima zůstala.

V úterý, posledniho dubna, bez mrazu zima tužná. Ve středu, první
den máje, oblačno a zima stále. 'Druhý den máje na Boží Vstoupení
jasno bylo, ale při tom zimou chlouštění.

U večer před slavnosti Božího vstoupeni, když první den
máje došel, oheň ve vsi Chotouni v stodole Václava Hráz
ského 7) vzešel a jí strávil; žádný neví, jak se zapálilo.

Dne 5. máje, v neděli Exaudi, okolo poledne se oteplilo a tof byl
teplý den toho roku pátý, ač ráno přeci3) dosti chladno bylo.

Do zámku poděbradského když se staré bílé šaty z ves
nic přinesly, dal ouřad po městě starým ženám a dětem hned
takové cupovati t. ]. na samé nitě rozedrati a platili 10 kr. od
] libry.

ještě v tento týden9) sili [jjsme ječmeny, ovsy, vikve a bob, kdo
jej 10)měl, a vždy pro mokro všeho zasit nemohli.

[467] Dne 5.11) máje, v neděli 6. po Veliké noci, umřel
v Sadské 12) měšťan Ian Pinkas, kterýž zde v Milčicích v gruntě
neb statku nr. 16. po smrti otce svého, Václava Pinkasafs) se

1) R: pržedse . . . Ossadie. — 2) R: Nedíele -j-we. — 3) R: woraii. —
4) R: 1-wau . . . wzdy . . . Processi . . . sstati . . . Stati. — 5) Zádušní cha
lupa skramuická dle tradice stála na návsi blíže nynějšího statku č. 8.
p jana Čermáka a byla celá ze dřeva stavěna. Dle zápisků faráře
Puchlera bývali v ní 3 podruzi neb nádeníci, kteří žádnou robotu pan
skou ani nedělali, ani neplatili, ale jediné k rukám vp. faráře skramní
ckěho zavázáni byli službu svou konatí, který je dle slušnosti také platil.
Ti chodívali pro vino, pro hostie, kostel „pucovali“ a na faře sloužili,
Co se jím nařídilo. Chalupa ta, kterou dal farář Puchler na svůj náklad
opravíti, vyhořela úplně 20. června 1835 a místo ní r. 1845 farář Vojtěch
Wolf na jiném, pro faru příhodnějším, s obcí skramnickou vyměněněm
místě vystavěl nový „farní domek“ čis.p. 10., který až dosud k faře ná
leží. (Sdělil vld. p. farář ]. Lev.) — “) R: odessly. — 7) Křestní jméno
zapsáno později. Dle křestní matriky měl soused Václav Hrázský v Cho
t0uni čís. p. 8. (Sdělil vld. p. farář [. Lev.) R: Chottauni . . Hrázskýho. —
3) R: pržedsy.— 9) R: tegden. — 10) R: ho . .wzdy. — 11)Omyl. Dle
sadskě matriky zemřel jan Pinkas 4. května 1799. Manželka pak jeho
Dorota roz. Urbánková, s níž byl oddán 24. listopadu 1748, zemřela
16. ledna 1799. ,(Sdělil dp. kaplan josef Krejsa) — 12)R: Sadsky...
Pinkassa. — 13)Umrtni zápis Václava Pinkasa v rejstříku matriky skram
nické není. (Sdělil vld. p. farář ]. Lev.)
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narodil roku 1717 dne 21. juni.1) Pak odrosta s matkou svou
vdovou na témž gruntě hospodařil do r. 1748.() a toho roku
jsa2) 31 let stár se oženil s Dorotou, dcerou jiřlho Urbánka
z Vrbové Lhoty.“) R. 1753 učiněn byl rychtářem a r. 1759 ten
grunt prodal Václavovi Poupovi, zde v nr. 6. sousedu, a maje
po své matce, kteráž ze Sadské*) rozená byla)) domek, ještě
jiný velký dům od p. jakuba Paroubka koupil a do něho
se odstěhoval, zde pak při tomto gruntu 1 kopu záhonů role —
slove Za mostkem — sobě vymlnil a takovou až dosavad,
celých 40 let, užlval. V manželstvu byl přes 50 let; manželka
jeho umřela letos 1799 dne 16. ledna “) a on 4.7) máje. Syny
dva měl a je učiti dal, z nichž starší lan, zde v Milčiclch
rozenýf) jest nyní v Polště v městě Lvově neb Lemberku při
tamním c. král. guberniu9) sekretářem, druhý, Václavfo) vy
učiv se právnictvl nyni jest v Praze světských práv doktorem.n)
Dcery 3, z nichž jedna zde rozená.")

[468] Dne 17. máje, v pátek po sv. Duše, v lese Kersku
vykázáno a cejchováno jest 50 velkých dubů a dříve měslce
dubna 24 atak v jednom 74 duby do Prahy na správu splavů,
které jsou od ledu a vody velmi potrhané, tak sice, že na Správu
jejich vypsáno jest 136.000, jedno sto a třiceti 13) šest tisíc zla
tých. Ty duby zde nejprv do 4 stran se hránějl neb tesajl a
potom na 4, na 6 i na 8 dílů pilami rozřezávajl, tak jako

Holarěďané 14) dělávali, a [j]sou toho dělnlci samí pražští tesařif)
Hod svatodušní byl 12. máje, slavnost nejsvětější Trojice 19.máje,

slavnost Božího těla 23. máje.
Mezi těmi slavnostmi co všedních dnů bylo, ještě ječmeny a ovsy

lidé sili, tolikéž proso, ač pak samé studené, větrné a deštivé počasy
trvají. 19. a 20. máje byly teplé dní, ale vždy ráno studeno; jestli se
kdy tichý a sluneční čas učinil, ihned se zas mračilo, blýskalošů) hřmělo
a pršelo; země nikde nemohla oschnouti. Cesty byly velmi zlé; hnoje
až potud vyvézti17) [jjsme nemohli. Tráva na lukách a obcích špatně
rostla.

1) Omyl. Jan se narodil 19. června 1717. Matka jeho uvádí se
pouze křestním jménem Anna, (Sdělil vld. p. ]. Lev.) —2) R: Gsauce . . .
staar. . . Lhotty. — 3)Viz str. 45., pozn. 11. — 4) R: Sadsky. — !5)V Sadské
však oddávani nebyli. (Sdělil dp._| Krejsa) — '3)R omylem: 8. ledna. —
") R omylem: 5. '—5) Ve skramnické matrice je zapsáno narození těchto
dítek jana Pinkasa a jeho manželky Doroty roz. Urbánkové: R. 1750
Václav, 1751Anna, 1753Alžběta (zemřela), 1755 Alžběta, 175/ jan. (snem
vld. p. ]. Lev.) V Sadské pak (dle sdělení dp. I. Krejsy) narodili se jim:
R. 1761 jan, 1763 František (Františka ?), r. 1765 Václav, r. 1769 Marie,
r. 1772Barbora. ježto jména jan a Václav se opakuji. dlužno snad za to
míti, že starši jejich sourozenci toho jména zatím zemřeli. — 9)R: Guwer
niu. — 10) Viz pozn. 8. — 11)JUDr. Václav Pinkas, zemský advokát, bydlel
tehdy na Starém městě, č.p. 500. (Schematismus Schónfeldův. 1799) —
12) Věta v [? nedopsána. Viz pozn. 8. — 13) R: Lesse . . . tržidceti . . .
tessagi. — 1*)R: Halanderži. — 15)R: Prahsstj Tessarži. — 10)R: wzdy . . .
blegskalo . . . Osschnauti. — 17)R: podtud wywezsti.
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Dne 22. máje silný a prudký vítr a deštivo celý den, střechy se
trhaly, stromoví lámalo.

[469] Dne 31.1) máje umřel v císařské celnici před Prahou
u „brány Poříčské vysoce urozený pán. pan Franěk Adam
z Říčan, bez dětí, starý 70 let. 2) Za mládí býval zástupníkem
u slav. knížete Kinského pěšího pluku 3) a nemaje žádných
zemských statků to celnictví až do smrti řídil. Manželka jeho,
podnes živá, jest rozená z města Tábora ševcova dcera. *)

Ten nejstarožitnějši rod český, 5) jehožto předek s knížetem
Čechem do naší země r. 644 byl přišel a blíž od Prahy dvůr
a potomi hrad a město Říčany vystavěíf) až do dnův našich
dotrval a na třech bratřích až posud pozůstával. již nyní nemá
naděje k dalšímu zachování svého kolena, což takto vysvětlím:

Rodiče: Franěk svob. pán z Říčan; Anna z Říčan, rozená
Věžníková. 7)

jejich děti: Franěk Adam, umřel 31.3) mále 1799. loset,
nyní na odpočinku obrštlaitenant, nemá žádných dětí, starý
pán.9) Ferdinand, prv brigádník 10)a nyní na odpočinutí generál,
starý pán; jeho dvě slečny: Maria, Kateřina.

[470] Franlěk ADaM z RžlCžan, V Praskl, BranY Po
ržlCžske, XXVllllo TráWna (a) skonaL.

Z lásky a milosti, kterou k starým českýmll) rodům panským,
rytířským a vladyckým mám, toto [j!sem chutně zaznamenal; i vy, mé
děti, čiňte tak.

Ten pán byl pohřben na hřbitově u validhausu, kdežto
i jeho p.p. bratr josef, oberštlaitenant, odpočívati míní. _

Dne 31. máje, v pátek po oktávu'z) Božího těla, důstojný
vKristu otec, pan losef Narcis Maršálek odstěhoval se z fary
dobřichovské do Prahy na Vyšehrad na odpočinutí, kdežto byl
již 36 let titulárním a nyní jest starším residenciálním kanovníkem

(a) Tráven po česku slove měsíc máj.
1) R omylem: 29. Maje. — 2) R omylem: 64. leta. Dle Olšanské

matriky zemřel „Franz Freiherr von Ržitžan, k. k. Schrank-Maut-Ein
nehmer, 31. Maji 1799 in territorio Sct. Petri N. C. 1, 76 Jahre. an die
Verh'ártung der Eingeweide, provisus omnibus moribundorum sacramentis
per Casparum Schediwý, capellanum, sepultus in coemeterio invalidorum.“
(Sdělil dp. kaplan L. Toman.) — 3)Polní zbrolmistr František hrabě Kinský
byl r. 1779-1805majitelem pěšího pluku nyní čís. 47. a polní maršálek Frant.
Oldřich hrabě Kinský r. 1761—1793 majitelem pěšího pluku nyní čís. 36.
R: Khynskyho. — 4) Snad o ní plati úmrtní zápis (vrátila-li se po smrti
manželově do svého rodiště k příbuzným, jakisem se dohadoval) v ma
trice táborské, že 8. května 1801zemřela v Táboře Marie Anna ovdovělá
po 1- Františku rytíři Říčanovi, stará 58 let. lména jejiho rodného však
nebylo lze vypátrati. (Sdělil vld. p. děkan Frant. Fridrich.) — 5) R:
Cžechský .. . Knjzetem . . ' podsud. — 6) Po prvé uvádí se v listinách
jméno pánů z Říčan až ve 13. stol. — 7) Ottův Slovník naučný uvádí ro
diče takto: Ferdinand z Říčan měl po otci leouň, kterou r. 1748prodal;
jeho manželka Barbora z Věžník zemřela r. 1761. — 8) R: 29. — 9) Dle
Ottova Slovníku zemřel josef 19. července 1806. — 10) R: Brigadir. —
11) R: Cžechskym. ——12) R: cžinte . . . Ochtawu.
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a tu v Dobřichově titulárním byl děkanem, kamžto se dostal
byl z Prahy z kaplanství týnského 1) roku 1760 práv na Štědrý
den, atak byl v Dobřichově 38 let, 5 měs. a 7 dní?) lest můj
dobrý známý otec.

Jeho jeden bratr, jakub Maršálek. byl křižovníkemz stráž
ných Božího hrobu v Praze na Zderaze, Druhý, Olímpius, ka
pucín, ten byv 3) v Ceském Broděsuperio'rem v čas oné *) na
kláštery vějícl vichřice, tam naposledy dosuperio[ro]val; odtud
[471] do Tismic za lokálního kaplana přišel a svrhna kapucín
skou kápi i tuniku oblekl církevní obojek a kleriku a tam umřel
r. 17905)

Cena obilná tohoto měsíce přibývala; ku konci máje již pšenice
měla 5 zl. 36 a 45 kr., žito 4 zl. 30 kr., ječmen 3 21. 30 kr., hrách 5 zl.
oves 3 zl., seno 1 zl. 15 kr.

Pominul měsíc máj, ale nepominula ještě zima; málokterý den byl,
teplý a noci vždy studené. Protož prosa obyčejným časem zasetáe)
špatně a netěšitedlně vycházela. Až do posledního máje 16 dní toho
roku teplých bylo.

V tento rok pšenice těšejí nejvíce;
žita se chlubí výsostí, ale stojejí v řidkosti.
Ječmeny zima zkazila, bodláčí do nich nasila.
S ovsem bodlák též v boj vešel
a trápí ho, hned jak vzešel.
Trpí od vláhy a zimy ouroda, dobytek i my.

Na začátku června prosa [j]sme zaorávali7) a sili jináB) nadějice
se tepla a lepšího užitku, ale vždy přece jen více zimy než tepla bylo
a protož země orbou 9) změlněná hned zase zastydla, tak že ito v nově
sité proso mizerně vycházelo.

[472] Dne 9. Juni, v neděli 4. po sv. Duchu, po celém
arcibiskupství pražském 10) ve všech farních kostelích bylo mo
dlenl po 3 dní s vystavením těla Božího na poděkování Pánu
Bohu za ta 11) tak již letos nad nepřáteli Francouzi obdržená
vítězství a vyžádání dalšího prospěchu.")

Odpust, čtenáři, že tu nic otom nepíši, neb času k psaní
nemám a to, co se již letos stalo, potřebuje širokého i dlouhého
vypsání. Bezpochyby ta celá vojna v obz[v]láštnim spisu někdy
na světlo vyjde, na čemž taky mezi jinými pan Jan Rulík,
měštěnín pražský,13) velmi pilně pracuje a chtěje „) lllti dil Ka

1) R: Rezidencialnim . . . Tegnskeho . . . prav. — 2) Viz Pam. ], 2,
str. 53. — 3) R: bywssi w Cžechskym. — 4) R: Onne . . . Locálnjho
Caplana. — 5) R omylem: 1789. Dle tismické matriky „P. Olímpius
Marschalek, sacrí ord. capucinor. antehac superior Bohemo-Brodae,
dein factus localis capellanus Tísmítjc.,“ zemřel 1. dubna 1790 ve věku
50 let. (Sdělil vld. p. farář Vincenc Svehla.) — 6) R: Wzdy zasyte...
wycházely. »—") R; skazyla . . Prossa . . . Zaworáwaly. — 8) R: gine . . .
wzdy pržedse — 9) R.- worbau. — 10)R: Prahskem. — ") R: t .— ") Po
božnost nařídil císař ve všech svých zemích. (Pr. n. Zeitung, str. 498.) —
13)R: Odpust . . Spissu...Prahský. — 14)R: chtjce...Rukopissy.
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lendáře historického rozmnožit, i tyto mé rukopisy za 29 let
napsané se vypůjčil & z nich taky mnoho, co se mu kde šiko
valo, vybera do něho vepsal; kterýž až po Novém létě 1)
roku 1800 vytištěn bude, do toho třetího dilu on zavírá a
-vpisuje paměti celého tohoto 18.0 století od r. 1700 až do
r. 1800 a tamť také najde se tato francou[z]ská vojna.

Od 1. až do 16. juni víc zima než teplo bylo, zvláště 2) 14., 15. a
16. toho a tolikéž studené noci.

Strahovské knihovna."

_ [473] Na den sv. Víta již bylo prodáváno obilí: Pšenice 5 zl. 24 kr.,
žito 5 zl. a taky 5 zl. 6 kr., ječmen za 3 zl. 36, oves 3 zl., proso 5 zl.
hrách 5 zl. 30 kr., mira vršitá česká,3) jakouž vždy jen píšu a jestli kdy
na rovnou se prodává, to taky hned k tomu přisadím.

Na svatého Víta ještě kvetnou žita,
iečmeny a pšenice metaii se nejvíce.

1) R: Lethie. - 2) R: wzlasstie. — 3) R: Prosso . . . Cžechská . . .
wzdy.

Paměti \'nvákovy. III., 8. 3
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Odtud do svatého jana každý den studeno z rána;
jak se trochu oteplilo, hned zase s bouřkou pršelo.

Dne 23. Juni, v neděli 6. po sv. Duchu, počna hned v noci až do
poledne stále pršelo.

Těchto časů, ač velkál) a žádná parna nebyla, nýbrž ustavičně
chladno a vlažno, však přece stromové všeho druhu, an se z jara roz
vily íkvetly, nyní že těmi velkými mrazy zkažené [j]sou, okázaly, když
se vším svým listím a zeleností schly; na mnohých kůra se puka, ale
ještě zelenost drží.

Z té samé příčiny, že [j]sou stálé zimy,
mouchy v polích i v stavení
posavad nejsou k vidění.

[474] 23. ]uni odpoledne vždy přece pršelo, až okolo 5. hodiny
2 poledne přestalo; u večer zase začalo a pršelo celou noc a dne 24. toho,
na den Narození sv. jana Křtitele, celý den až do večera. Od toho na
plnily se všecky struhy, příkopy, _obcese zat0pily i luka i pole v rovi
nách ležící a cesty velmi zlé a marastné byly.

Dne 25. juni, v úterý, byl šedivý mráz a po něm chladně jasno.
V těch dnech vozili jsme z lesa Kerska horního olšea) do

cest a sice na hatěs) k Střebestovícům a pod Vránovo pole
i k mostu a do průhona k Milčícům — na hatě z platu a mezi
naše grunty darmo — a těmi olšemi4) spravovali jsme cesty.

26. ]uni, o nymburskémň) iarmarce, zase mrazivé chladno; tak
až do 29. a svátku sv. Petra a Pavla drželo, že jasníy ale chladní
dnové byli.

' Skrz takový zimavý druh venku i v světnici
není vidět posavad much i jinou směsicí.
lak bylo v zimě i v jaře, tak začíná v létě,
všecko chce být letos draze, jen hrách pěkně kvete.

[475] již dávno slyšeli [j]sme, že císařské ruské “) vojsko
skrz Polsko, Moravu a echy do říše ku pomoci našeho
monarchy potáhne, nikdy ale v novinách nebylo zmínky, až
v těchto dnech. od začátku Juni netoliko-veřejný hlas/) ale
ichystání pro ně obroku na vyměřených stanovištích stalo se.
A dne 29. Juni měli přijít ke Kollnu a tu den odpočinutí -—
Rasttaga) — držet. Byla 9) pro ně vyměřena místa v polích. na
ouhořich a obcích a přichystána všecko a sice maso, mouka,
krupky, hléb, oves a seno v Litomyšli, v Chrudimi, Čáslavi,
Kolíně, eském 10)Brodě a v Praze atd.

1) R: welke — ažádne . . . nebyly . . . pdse . . . skažene . . . wzdy
pržedse. —2)R: Wolsse . . . hattie. —3) Hat nebo haté : „otépka z haluzí
vázaná, fašinaf (Slovník [ungmannův.) — 4) R: hattíe . . . Wollssemi. —
|*")R: Nimburskym. —-5) Russke. — 7) První zpráva o příchodu Rusů
jest v Kramer. Nov. ze 6. července, str. 226., v Prager n. Zeitung z ]. čer

vence, str. 617. — a) R: rosstaaš. — 9) R: byly ... wymieržene . . Masso.— 10) R: Líthomíssly . . . Cžec skym.
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To samé dalo taky příčinu, že opět všemu obilí připlatílo; pšenice
již měla 6 zl., žito 6 zí., ječmen 4 zl. 30 kr.,\hrách 6 zl., oves 4 zl.,
proso 7 zl. a to bylo na začátku července.

V těch dnech nařlzeno bylo, aby pro to ruské vojsko
bylo přichystáno vaření a jim potom, když přijdou, darmo vy
dáváno a přistrojeno. To ač některé vrchnosti samy dávaly,
ale zde na Poděbradště rozepsalo se to mezi vesnický lid do
těch vesnic, kde Rusové nekvartýrovalí. 1)

[476] Na den sv. Prokopa takový rozepsaný magacín se
svážel do zámku poděbr[adského] a skládal se nejvýš,2) v třetím
ponebl, vjednom císař[ském] pokoji a v lokajně, jenž jest veliká
velmi světnice. Z naší vsi Milčic odvedli jsme vaření, jenž
dle valoru platilo:
Mouky, samého výražkus) žitného, 4 korce po 6 zl. . 24 zl.
hrachu 21/2 korce po 6 z.l . 18 „
krup 4 korce po 8 zl. . . . . . . . . . . . 32 „
jahel 2 kor[ce] po 11 zl. . . . . . . . . . . . 22 „
v jednom 121,2 korce, činí za to . -. . 93 zl.

Tenhle byl přídavek jen z Milčic, bez naděje jaké odplaty;Pán Bůh rač nás nadělit!

Z celého panství sešlo se mouky korců 108,4) hrachu 52,
krup 64, jahel 22 _

Ale nemysli, čtenáři,
že to snědli Rusové;
jedli taky partikáři,
naši vlastní Čechové.

Když pak [j]sem já ten přídavek již odvedl, toť přišlo
z Kolína oznámení panu vrchnímu, že taky zde v Milčiclch
Rusové leželi budou a sice od kozáků: Velký oficír 1, menších
oficírů 7, sprostých 150: 158 lidl.5) Koní oficlrských 59, koní
od vozů 57, koní jlzdných 132 :248 koní. Protož ihned ten
přídavek zase mně byl vrácen a já s posplchánlm domů jel,
neb taky psáno bylo, [477] že již kvartýrnlci z Kolína napřed
vyjeli.

Zatim stalo se, že dne 5. luli ti kozáci, jenž v Pečkách.
Ratěnicích, Chválovičkách, Milčiclch a Tatclch ležet měli, oni
všickni v samých Pečkách zůstali a rozdělovat se nechtěli a
majlce jen Rasttage) mlti, leželi tu až do 10. luli, 5 dní.

Plné stavení iv těch barácích jich bylo, koně na dvořích,
zahradách a všudy okolo plotu uvázané měli a žádný _znich

1) R: Russke. .Russowe [i dále tak pravidelně psáno, nebudutoho již v oznámkách zvlášť uváděti,] neqvartirowaly. — 2) R: neg
alloru. — 3) R: Wegražku. — 4) Poččet korců jakož i násle

dujřcíčtyrveršipripsánodeodatečně (jinyminkoustem)—5)R: lydu.Qvartjmlcy. — 6) R: Roztaag. *



52 Rok 1799.

ani rusky (a), ani slovansky 1) mluvit neuměl, protož obyvatelé
mnoho nimiž) taky trápení byli.

Potravu jim 2krát i 3krát za den strojili a bylo dáváno

nal každou osobu mouky 1/2 žejdlíka, krup 1, hrachu 3/4,soi 1/.3
Dříví z lesa Kerska panské se tam přivezlo, ale omastek

lidé dáti musili.
Každý taky dostal v poledne 1/, mázu4) piva a l/g-žejdl.

kořalky; co v hospodách vypili, některý platil a některý nic.
Byli to lidé od moře erného, jinak Pontus Euxinus, ko

záci, Cirkasové5) a Tataři prekopitštl6) a někteří až z Asie,
prvniho7) dílu světa, z těch zemí, které Rusové r. 1763, 64 a
65, též r. 1788 a 89 Turkům uchvátili. Byli také čtverého ná
boženství a sice první [478] starého řeckého a ti v pátek ne
jedli nic mastného, ani vejce, ani mléka, jen s olejem; druzís)
jedli vejce imlěko i s máslem, jen maso ne; třetl9) jedli maso
a vše jiné; ctvrti 10) byli taky obřezanl mohamed áni.

Všickni měli vousy 11)a krátké aneb docela ostříhané vlasy,
oděv takový, v jakém 12) kdo z domu vyjel: Kalhoty široké,
bundy neb halabrányla) dlouhé, na břiše přepásané, nejvíc modré
barvy; čepice vysoké, nad chlupatým okolkem stojaté, a ten
jest jejich starodávní oděv.

Nebylo na nich vidět žádné pychy 1*) a skvostnosti ani
v oděvu, ani v stravě, ani ve vyhledávání přednosti a slávy,
až dosavad stará sprostnost; ale k dbsáhnutí peněz a loupeže
velmi důmyslnl, dychtivl apilnl. Když teplo bylo, nazí na koních
se projížděli a kde co mohli komu uchvátit, nic ležet nenechali;
i taky do kapsy lidem sahali15) a peníze brali.

Lázně tatarské. Oficíři jejich dali sobě na dvoře u Čer
máka horního v Pečkách udělat jámu v zemi dlouhou jako
hrob, po vrchu přikryli ji kamením a nad tím z obou stran
nastrkali větví vrbových ohýbajíce je do oblouku přes to ka
mení, takřka jako jest oblouk na marách, a tuť.v tom hrobě
[479] spálili dvoje 16)náručí dříví, které když shořelo, uhle roz
hrabali a potom ven vyhrabali, a tui hned při tom majíce
rozbitý stan, v něm se do nahoty svlékaliU) a vždy jeden
vlezl do té vytopené jámy a tam se tak nah obracel ležela)

d č (n) Měli řeč od jiných Rusů rozdílnou, ač taky ruskou, jako polskáo esk

1)éR: Slawáni.sky (Vavák tu myslí asi slovensky. ) — 2) R: snjmi.Ossobu —- 3)T 1. žejdlíka. V R jsou položky pod sebou. — 4)R
Lessa. M.asu. — 5) T. 1. Cerkesové. R: Cyrkassowe. ——6) T. j. pere
kopšti. Perekop jest ruske město na východním břehu Perekopskě šíje,
spojující Krym s pevninou. — 7)R: Azie 1.0dílu. — 8)R :ll.. ..Masso —9)R ]. .M.asso — 10)R: I..V .Machometáni.— 11)R: fausy.
do Cela. — 12)R: wgakym. —13)R: Hallabrany. — ") R: Pegchy.. .Zdra
wie. .dichtiwj. —gym)R: ssahaly. — 16)R: tak ržka. ..2ge schor
želo. — ") R: Staan. .wslekal, a wzdy. — 13)R: ležice. — 19)'lato
věta později dole připsána. R: žechské.
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a.když se dobře zapotil, vylezl ven. a tuf měli1) káď obecní
plnou vody studené; když vylezl, lokaj jehoa) maje přichy
stanou metlu z proutí vrbového, jako chvoštiště 3) tlustou, tou
ho tak nahého od nohou *) až po hlavu nejprv po zadní, pak
i po přední straně i po břiše, po prsou 5) a přes ruce sešlehal
a zmrskal a potom naň" té studené vody 3 konve vlil, po čemž
on zase v stanu se přistrojil. Když jeden z té pece vylízal,
zas tam druhý“) lezl, tak až se všickni spořádali. Když to
oficíři odbyli, i někteří jiní ze sprostých též tak činili a když
ta jáma nebo pec vychladla, zase ji—vytopili.")' “

[480] Tažení Rusů přes Čechy roku 1799 měsíce června,
července a srpna: Z Polska do Moravy k Holomoucí, odtud
do Čech k Litomyšli, tam leželi 10 dní, potom k Chrudimi a
Čáslavi, k Kolína, Českému El)Brodu a Praze. Do Kolína a okol
ních vesnic přišli dne 5. července, odtud se hnuli za Český 1*)
Brod 10. téhož a to byla flota 10) první.

jejich nejvyšší vůdce se jmenuje kníže Rimskij Korsa
kov.") ]enerálů jest 22 osob, hlavních oficírů 1114, od šiko
vatele 12)všech 34.384 : 35 520 mužů.“)

V jízdě jest eskadron 45. u pěchoty batalionůu) 29, jedna
compagnie má 145 mužů; všech koní jest 21.444.

Spotřebují každodenně: Chleba 24 983 porce, mouky a krup
93 centnýře,15) sena 2909 cent., ovsa 2770 měřic, slámy 98 cent.
Hle, naši hříchové k čemu nepřivedlil

[481] Krom těchto kozáků, jenž byli pravá chasa od Žam
berka,") všickni regulirovaní Rusové, jízdní i pěší, byli lidé
čistí, mravní, zdvořilí a každému příjemní, nic si neporoučeíi
a žádnému neublížili. Byli též čisté vyšacení, majíce všickni
ka/báty barvy zelené, výložky 17)červené, modré, bílé itaky černé ;
sami dělostřelci měli kabáty barvy černé. Byli také lidé zmužilí,
ne mladí, ne staří příliš, jako řka schválně vybraní, jeden druhé
mu rovní a potud 1**)vší cti a chvály _hodní. Pán Bůh přidej,
aby byli šťastni!

Na zdejším poděbradském panství v těchto 4 vesnicích
přes všecky marše byli, kamž taky dříví z Kerska, dříve než
přišli, přivezlo se: v Velimi, Baierveku, Siegíeldu a Gllickzu,")

1) R: magice Kád. — 2) Další. slova původně zněla: „tu vody tří
konve naň vlil“; to přetrženo a psáno následující. — 3) R: Chwogsstí
tie.-—') R: Nohauch.—-5)R: Prsach. —6) R: 2.hy. — 7) Zbytek stránky

prázdný. — a) R: Lithomissly . . . Cžechskymu. — 9) R: CŽCSkGŠj —10)T. j. oddil (správné však platí to slovo jen o loďstvu). — 11)R: ey
wizssi . . . Rimiskoi Kosakow . . . Ossob. (Aiexander Rimskij-Korsakov, ge
nerál ruský, poslán r. 1799 do Švýcarska na pomoc Suvorovi, byl u Cu
rychu od Francouzů poražen. Později stal se gubernátorem Lítvy a
posléze členem státní rady. Zemřel r. 1840 v Petrohradě. — 12)feld-'
veibla. — 13)Noviny (Kramer., str. 226.) udávají jen celkový počet mužů
35.517 a koní 21.566. -— 14) R: Patallionu. — 15) R: Centnirze . . . Mier—
žitz. — 1“) T. 1. sebranka (viz Slovník ]ungm.). R: Chassa. — 17)R:
Weyložky. — IE')R: podtud. -—19) R: Sikfeldu a Gliksu.

\
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a do těch vesnic také zonoho 1) forotu- vaření dávalo se. Tam
také fůry a posli z celého panství, jakož pak i do Kolína na
každé 2) 2 dni 50 for a 40 koní osedlaných z panství se dávalo.

Dne 14. juli, v neděli 9. po sv. Duchu, dešt s větrem na chvíle
přicházel a při tom byla ostrá zima.

A toho dne sem (do Milčic 3 eskadrony (před lety šva
drony říkali), na česko houfy, husarů od regim[entu] Licoshln ——
sami Rusové pravili Likossins) — od Kolína na zastávku 4)
přimaršírovalo.

[482] Pro památku napíši, kolik jich v kterém numeru5)
bylo a mnoho-li masa a jiného vaření se spotřebovalo:“)

Spotřebováno v každém ") numeru:
Nr. Bylo masa mouky krup hrachu jaheí soll

domu oíicirů sprostých liber věrt. str. žejd. věrl. str. žejd. str. žejd. str. žejd. žejd.
O 01. 2 -_ 3 _ 3 6 1 9 1 9 51/.

2. 1 32 30 _ 2 10 _ 2 10 1 5 1 5 411,
3. 2 30 32 _ 2 8 _ 2 s 1 6 1 6 sv.
4. _ 5 5 _ _ 5 _ _ 5 _ 21/2 _ 21/2 11/.5._ 6 6__6__6_3'_331/.
6. 1 25 26 _ 2 2 _ 2 2 1 1 1 1 31/.
7. 1 23 24 _ 2 2 _ 2 2 1 _ 1 _ 3

10. _ 18 20 _ 1 6'— 1 6 _ 10 _ 10 21/2
u. 2 18 22 _ 1 s _ 1 8 _ 10 _ 10 2%
12. 4 19 23 _ 1 11 _ 1 11 _ 111/2 _ 111,2 3
13. 1 33 28 _ z 10 _ 2 10 1 5 1 5 41/.14.19 9__1o__1o_5_511/.
15. 11 22 22 _ 1 11 _ 1 11 _ 111,12 _ 111/2 3
16. 2 10 16 _ 1 2 _ 1 2 _ 7 _ 7 2
17._ 4 41 37 _ 3 9 _ 3 9 1 101/2 1 101/2 51/2
18. 2 48 „50 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 ev.
19. 1 25 25 “'_ 2 z _ 2 2 1 \1 1 1 31/.
20. _ 24 22 _ 1 9 _ 1 9 _ 101/2 _ 101/2 3

Maso 5) sekali sadští řeznlci po 6 kr. ] lib[ru]. Mouka,
hrách, kroupy a. jáhly šlo z našeho, co [i]sme dříve odvedli.
Soli 1/2strychu ze zámku a 2 str. dala Sadská.

[483].Oficírů bylo 25, sprostých od vachtmistra 428 a
chlapci 4, sloužících 15, všech 472 koní 484. U mne 9)v nr. 16.
byl obršt kníže lvan Ratiov,1") u Čermáka v nr. 12. rytmistru)
kníže Paulonik, též kněz, jehož oni starosta Boží imenují.

1)Str. 51. R: oneneho. — 2) R: každy . . . ossedlanych . . . EscadrOny.
— 3) Snad čistí: Likošin. Vavák však as: špatně rozuměl; Kramer. Nov.
(str. 226.) ]menule pluk ten Sykoshyn a. (str. 242.) Sykosyn, podobně
Prager n. Zeitung (str. 627.) piše Sykoschín. — 4) R: na Roztog. -—l5)R:
w kterym Nru. . . . Massa. — 6) Následující výkaz (v Rrubn'ky vylínko
vané) jsem pro tisk zjednodušil .a vynechal zbytečné rubriky pro věrtele
u hrachu a pro strychy u soli. Poslední v Rrubrika s nápisem „Košto
valo to“ zůstala vůbec nevyplněná. — 7) R: w kazdym. — a) R: Masso.
9) R: vmníe. — 10) R: Ratj—ow. — 11) R: Ritmeístr.
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Masa vysekáno hověžího 433 lib., telecího 26 a skopo
vého 1) 31 lib., po 6 kr. činí za ně 2) 49 zl. 3 kr.

Piva nezaplatili, které do domů jím přinešeno bylo-, —
81 mázůř) činí po 4 kr. 5 zl. 24 kr.; kořalky nezaplatili —
88 žejdlíků, po 8 kr. činí 11 zl. 44 kr.

Hlavní summa za to 66 zl. 11 kr. mimo vaření, drůbež,*)
vejce, smetanu, mléko, máslo, kvasnice atd.

To jejich regule byla, v domích nic neplatiti a ve všech
našich zemích stravu 1*)darmo míti. Na některých panstvích
samé vrchnosti masem a vařením je vyživovalifí)

.[484] jsou to lidé počna od Ísprostých až do oficírů všickni
čistí, mravní, _tišía bohabojnl; při vstávání i lehání, před ipo
jídle se modlí 7) a kříže veliké činí, mezi sebou lásku a jednot
livou upřímnost zachovávají, všecko tiše bez hovoru a křiku
jednají, neklejí, nehadrují se a neopíjejí.

Oficlřif'milujl sprosté vojáky jako své bratry a syny "a
sprostl milují své oficíry jako své otce. lpři tom cvičení, když
za hospodou na průhoně nováčky do terče střílet učili a sám
obršt, kníže Ratiov, je učil s takovou tichosti, že tu my blízko
od nich stojící sotva [ijsme jeho a jiných oficírů řeči slyšeli,
milo bylo na ně patřiti. Když některý daleko od čáry uhodil,
spíše se mu zasmáli, než se naň mrzeli aneb osapovali Zlaté
takové cvičení!

Při té lásce taky k pozorování bylo u vyšších 8) přísnost,
u sprostých pokora a poslušnost: Před obrštem stáli rytmistři,
před rytmistrem laitenanti, předlaitenantem vachtmistři, před
vachtmistrem kaprálové a před kaprálem sprostl vojáci —
v takové poníženosti a pokoře, s odkrytou hlavou a sklope
nýma očima, nepohnutedlnýmiQ) všemi oudy, nejinak než jako
by kamenný neb dřevěný obraz stál. že [jjsem toho ještě
u našich nikdy neviděl. Hle, co činí [485] dosavad jednorozený.
nezmíchaný, nepřemožený a jednoho jazyka užívající národl
Tak někdy naši předkové, staří Čechové, bývali.

Zelená barva est Rusům přirozená; všecka jejích pěchota
jest zelená, krom výložkamim) jeden regiment od druhého se
dělí, tolikéž u kava-erie; artilerie “) jest černá. Husaři rozdílně
barvy kožíšky mají; tito zde měli dolománky a gatě žluté, žu

gice neb kožíšky modré, kolem kůží vlnatou, černou obložené,epice vysoké z čisté chlupaté kůže, z nich pytlíky dolů visící;
koně nevysoké a velmi rychlé. jeden každý regiment byl milý
k spatření rovně tak, jako [jlsou naše císařské regimenty pěkné.

1)R: Massa.,.Skopowyho. — 2) R: zanieg. -— 3) R: Masu. —
4) R : druberže, Wagec, Smetany Mleka Másla, Kwasnic. — 5)1?:Zdra
wu. . . Massem. — 6) Zbytek stránky prázdný. — ") R: modlegi. — 5)
R: Wizssich. — 9) R: nepohnutedlnyma . . . držewený. — 10)R; Weg
ložkami. — 11)R: Kavalieríe, Artolerie . . .,Gattie.
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Dne 16. Juli odmaršlrovali odtud do Běchovic a Koloděj
a dne 17. přes Prahu; sem přišli z Chotusicň)

Přes Prahu vždy každý regiment v krásné parádě s roz
_taženýml praporci a plnou muzikou táhl a diváků (jakž tam
bývá) plné ulice a okna měl?)

Mezitím, že přibylo do země lidu, přibylo taky obilíiceny: Pšenice
měla7zl., žito7 zl., ]_eč[men]5 zl., oves 321. 30 kr., hrách 6 zl., proso 7 zl.,
seno 1 zl. 12 kr.; toto trvá od sv. Prokopa až do dneška, 21. července.

[486] Okolo sv. Prokopa bylo ; nebo 6 dni jasno a teplo, Od dne
14?až do 21. července pošmourno, “pršky a silné větry; málokdy slunce
svítilo a vždy3) spíše zima než teplo. Dnes, 21. července, silný vítr a
ostrá zima, že rukavic potřeba jest.

Ačkoliv okolo Labe na piskách dne 19. a 20. _lulizačínali žíti, ale
u nás dosud žně nejsou.

Dne 22. Juli, na den sv. Maří Magdaleny, pršelo jednak celý den
a při tom velmi studeno, tolikéž na sv. Apolináře 4) a v ty dni '

kdo začínal žiti,
nemoh' se zahřlti.

V středu, na sv. pannu Kristinu,
přikročili [j]sm_ek žetí jlstýmu

a v ten den bylo trochu tepleji, jakož i v den sv. Jakuba.
Ale zase na den sv. Anny
ženci zimou hnali se sami..
Též 27.0, v sobotu,
zimu „jsme měli a žádnou teplotu.

, 28.0, v neděli,
bylo zas trochu tepleji.

V pondělí, v outerý, v středu — v den svaté Marty, Abdona
a Hynka — trápila zima všechen lld i každého mladého synka.

Dne 1.0, 2.0 a třetího srpna5) tuť se teprv oteplilo a žita vázali
[jlsme zchutna. Mnozí hospodáři, an dříve žita klidili, ani dobře zraláó)
a tvrdá, ani suchá neměli.

Od posledního juli nepršelo bylo až ráno dne 16.srpna; v ty dni
byly jasné i teplé časy, ale vždy ráno skoro každý den studeno.

[487] Okolo svátku Proměnění Krista Pána ještě se žita klidila7)
a okolo Černého Kostelce ještě nežallý)

1 R: Chotussic. ..wzdy...Muslkau..— 2) O pochodu ruských
oddílů rahou viz Kramer. Nov., str. 226., 234.,—242. a 250., v Rulíkově
Kalendáří hist. lll., od str. 198., a obšírnější zprávy v Prager n. Zeitung,
čís. 56. až 60., k němuž jest příloha s básní od Bernarda Ehrlicha: „Bun
desgruss der Bóhmen bei dem- Einmarsche der kaiserlích russischen
Truppen. in Prag den eilften ]ulius, 1799“ Vavák složil a do svého
„Zboru písní“ zapsal i delší „Pllseň: 0 Tažeňl Vogska RVsskeho.
přes Mo raWV, Do KráLoWsth CžeChskeho,“ na nápěv písně: „Táh
jenerál Gec k ankovu.“ — 3) R: Málo kdy . wzdy. —4) R: Apolynarisse.
— l")Původn omylem psáno: „července“ a další k tomu do rymu: „tuť se
teprv oteplilo na žen'ce.“ — “) R: zrale a twrde. ani suche . . . wzdy. —
7) R: klýdjly. — 3)Původně psáno ještě :*„ani žíti nemohli“, však přetrženo.
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A v ten den okolo 10.\hodiny před polednem usnul
v Pánu velebný pán Matěj Svoboda, farář pořlčanský, po ob
novení fary- od r. 1751 v počtu třettf) Byl kněz nábožný a
učený, takž r. 1790 od kapitoly hlavního pražského ") kostela
za kanovníka zvolený, což on přijiti se zdráhal, proto přece
kragel aneb kanovnický okolek mu zůstal. e pak z mládí
svého taky medicíny študýroval a knihy lékařské měl, protož
chudšlmu lidu od rozličných neduhů taky pomáhal a sice
každému bez peněžité odplaty, toliko kdo mu co sám od sebe,
kus drůbeže 3) neb některé vejce, dáti chtěl, dle čehož jest od
obecního lidu velmí litován.

Byl mlynářův'jsyn ze mlýna Praskolesy v kraji beroun
skémř) Nejprv byl kaplanem v Kouřiině, potbm v Plaňanech
a odtud do. Pořičan se dostal.-Farní kostel ifaru obz[v]láštnlm
malováním na svůj náklad obnovil, hodiny na věž zavěsil a
jiných mnoho dobrých a pěkných památek po sobě zahechalň)

Byé taky můj [488] dobrý známý a protož přisadím tento letoet:po
6. srpna: WeLebnY a skaWY Kněz, Pan Maťlěg

SWoboDa, farář PořlCžanskY-ll . ŽlWot skonaL.
Pohřben jest dne 8. srpna na hřbitově mezi kostelem a

farou u přítomnosti 13 kněží. '
Obilí nově začínalo míti svou cenu: Žito 4 zl. 15 kr., okolo sv. Va

vřince 4 zl. 30 kr., ječmen 3 zl. 15 kr.
Okolo svátku Nanebevzetí Panny Marie již zase žitu spadlo a bylo

za 4 zl. 15 kr., pšenice za 5 zl. 30 kr., ječmen 3 zl. 6, 12 a 15 kr., oves
2 zl. 30 kr.

Pšenici začali [jjsme klidit po sv. Vavři[n]cí. V času tohoto od
1. srpna trvajícího tepla stromy v zahradách malé i veliké, v zimě od
mrazu zhubené, začínaly i s listím a ovocem7) vadnoutí a schnouti.
V tyto dni mouchy teprva začínaly v staveních i v polích svůj běh ko
nati; až posuds) jich nebylo. _

Letošnl ouroda polní jest prostřední; žito má nejlepší zrno, ječmeny
trávné, v zrnu tenké, málo na sýpku,9) pšenice klíhovatě,10) krátký klas
a malé zrno, těž málo sýpky. Prosa málo kde [489] pěkného k vidění
jest, neb jest od zimy zhubené jakož i všecky jiné ourody.

1) Dle matrik poříčanskě zemřel 6. srpna 1799 „reverendis. D.
Mathias Svoboda, 3 M. E. canonicus electus, loci parochus, in febri
putrida,“ ve věku 53 let. „Pohřbil jsem já, lindřich Hille, vlcarius fora
neus a děkan českobrodský.“ Hrob jeho, neoznačený žádným památníkem,.
iest teď již naprosto neznámý (Sdělil vld. p. farář Gustav Láska.) —
2) R: w Počtu lll. .. . Prahskeho . . . pržedse. — 3) R: sstudiroval . . .
druberže. — 4) R: Mlýnaržu . . . Mlegna Praskolessy. . . beraunskym. —
5) Dle farní matriky „z Praskoles lz. januarii 1746 pokřtěno bylo dítě
dle katolického obřadu jménem Matěj František otce Františka Svobody,
mateře Evy. poddaných děkanství karlštejnskému“ (Sdělil vld. p farář
]. Posledník) — 6) Viz o něm i v Rulíkové Kalend. histor., lll., str. 205.
a zde v Pam. ll, 2, str. 160. — 7 R: Owotcem. — 9) podsud. — 9) R:
tráwne _.. . segpku. — 10) R: Glyhowate . . . segpky.
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Okolo sv. Vavřince a Nanebevzetí Panny Marie již zase takové
bylo,sucho v polích, že [jjsme nemohli oratil) a k budoucnosti pole pří
pravovati.

22. srpna pršelo a tuť se drobet lépe země orati2) dala.
Okolo sv. Bartoloměje pšenice zas dostala celých 6 zl., žito 4 zl. 30

i 36 kr., ječmen 3 zl. 24, oves 3 zl., hrách 5 zl.
V těch dnech ještě [jjsme pšenice z polí klidili a ovsy a prosa

klidit začínali.

Dne 22., 23., 24., 25. a 26. srpna francou[z]ský princ de
Condé,3) kterýž byl r. 1792 z země francou[z]ské i s tím lidem
odešel a v ruských zemích se zdržoval,') nyní odtud přes
Holomouc, Litomyšli, Chrudim, Kolín, eský5) Brod a Prahu
táhl v počtu 25 tisíc a s nimi 2 regimenty ruských husarů..
Ti Francouzové, kde přes noc neb na odpočinku 6) byli, veřejně
obilí z poli koňům brali a nosili, stravu ") jen od masa a drů
beže sobě poroučeli a jiného nic jisti nechtěli a za to jen 4 krejc.
od osoby denně platili.

[490] Dne posledního srpna Praha platila obilí takto: Pšenici za
6 zl. 15 kr.. žito 5 zl. 15, ječmen 3 zl. 30 kr. i 45 kr., oves 3 zl. 15 kr.,
hrách 5 zl. Zde pak míra vršitá platila se: Pšenice 5 zl. 45 kr., žito
4 zl. 30 kr., ječmen 3 zl. 15 kr., oves 3 zl., hrách 5 zl., proso 7 zl.

V posledních dnech srpna začali [ilsme klidit prosa a bylo jich
velmi málo z příčiny jarních mrazů a ostré zimy. Mnozí zaoravšes)
první setí a po druhé sili, však nic nesklidili; mezi těmi i ja, jenž toto
píši, v počtu jsem?)

Toho měsíce srpna obnOvené nejvyšší poručení přišlo,
aby posvícení v městech“). a vesnicích nejinak než 111.neděli
měsíce října držáno bylo všudy najednou, tak jak za cís[aře]
losefa r. 17881') nařízeno bylo. _

Dne 24.12)srpna francoulzjský princ de Condé do Prahy
přijel; v domě U tří lip 13) na Příkopích obydlí mu připrave
no,2*) odtud k obědu k nejvyššímu purkrabímu,hraběti z Štam—

1)R: Worati. — 2)R: worati . . . Bartholomiege. — 3) R: Prossa . . .
de Konde . . . Russkych i dále]. — ') Ludvík josef z Bourbonu, kníže
z Condé, dědičný misto ržitel bur ndský, za revoluce utekl a v čele
sboru šlechtického („vojsko Cond ovo") bojoval nejprve s Rakušany
proti Francii, pak vstoupil do služeb ruských, pak odešel do Anglie a
r. 1800 opět bojoval pod prapory rakouskými. ležto se však jeho sboru
dařilo nevalné, rozpustil je a odešel do Londýna. Po pádu Napoleonově
vrátil se do Francie a zemrel r. 1818.—5) R: Lithomissly . . Cžechsky.
-—0) R: Rozstoku. — 7) R: Zdrawu . . , Massa a druberže . . . Ossoby. —
3) R: Prosso. ..Prossa...zaworawsse. — 9) Víz str. 48. — 10)R:
Neywižssi . . . Miestách. — 1') Omyl. Dvorní dekret o tom z 12. října
1786 prohlášen b 1 s kazatelen v lednu 1787. Viz Pam. il, 2, str. 6. —
12))? omylem: 2 . (Princ přijel do Prahy 24. a odjel 28. srpna.) —
13) R: Konde . . . v tržech . . . Neywižssjmu Purgkrabjmu. — “) Omyl.
„Tři nové lípy“ jest jméno domu čís. 854. na Příkopě, v němž byl
tehdy znamenitý hostinec. Totéž jméno má i dům čís. 893. v Panské
ulici, kamž býval dříve průchod z Příkopu. Avšak dle zprávy Prager
n. Zeitung, str. 811., usídlil se princ Condé na Starém městě v „ erve
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pachu, pozván. Přitom obědě dostal 1) jakési psaní, dle kterého
ihned po obědě zase dále do říše odjelř) Vojsko to skrz Prahu
táhlo v parádě dne 22., 24., 26. a 28. srpna; ruské 8) husarské
[491] regimenty, obzvláště krásný a vybraný lid, 1.nl Bauert)
táhl napřed a' druhý [Durant]5) táhl vzadu.

Dne posledního srpna u večer a nato v noci 3krát pršelo a tut
[jlsme mohli pole oratiB) a vláčeti;

Dne 1. září, v neděli, bylo oblačno, v noci zas pršelo, nato dne
2. a 3.0 září zima velmi ostrá7) byla, že ruce stydly a bez kabátu ne
bylo možné v polích pracovat. Vazba ovsa a prosa státi zůstala.

Od 1. až do 8. srpna celý týden“) bylo oblačno, studeno, zvláště
z rána, a slunce nebylo hrubě k vidění.

7. září, v sobotu, ve vsi Velence na Přerovště kovářka
sušlc len na kamnách, v nich tak dobře topila, že okolo lv., ho
diny 9) s poledne len horkostí se chytil a ohněm plápolal, od
čehož ihned strop prohořel a oheň nahoru se dostal; odtud,
když celá kovárna hořela, skočil oheň přes silnici na stodolu
šenkýřovu p. lana Svobody a, tu celou i s obilím, jehož plná
byla, a na mlatě 14 korců žita namláceného strávil a tu sa
motně dle vyznání p. šeňkýře na 2000 zl. škody učinil.

Dne 8. září mráz byl šedivý a velmi studeno, tolíkéž 9., 10. a 11.
téhož ranní mrazy a studena byly.

[492] Dne 11. září po mrazu začaly se deštivé časy a trvaly až
“do25. téhož celých 14 dní. Tuf se nemohly otavy'9) i taky pozdnější
obilí klidití; pšenice, prosa, ovsy na polích rostly, otavy a jetele hnily.

Okolo svátku sv. Matouše všemu obilí připlatilo z příčiny, že zas
magacín, loňskému rovný, se prohlásil, ale více proto, že obilí málo
sypalo: Pšenice a žita taky na ] věrtel i méně a nejvíc na 2 věrtele,
ječmen tolikéž, málokterý dal 1 korec, takž i oves.

V tom týhodnu od sv. Matouše až do sv. Václava pšenice měla
6 zl. 54 kr. i taky 7 zl., žito 5 21. 54 kr. a taky 6 zl. i taky 6 zl. 6 kr.,
ječmen 4 zl. 12, 15, 20, 24 i taky 30 kr., oves 2 zl. 30 kr., 40 i 45 kr.
a taky 3 zl., proso 6 zl. 30 kr., hrách 6 zl., jablka a hrušky větší 2,
menší 4 za 1 krejcar, švestek 20.

V tomto čase dověděli [i]sme se skrze noviny, že nej
vyšší 11)pastýř církve katolické, Kristův náměstek, papež Pius Vl.
dne 29.12)srpna umřel v městě Valansils) ve fran[s]ké zemí ve

ném domě“ (nyní čís. 147.,nároží ulicejalovcové, jilské a Karlovy). kdež byl
tehdy rovněž jeden z největších hostinců pražsk 'ch. Sluje též „Zlatý křiž“.

1) R: dostaw gakessy . . . y hned. — 2) právy o psani nemá Va
vák z novin. — 3) R: Russký. . . obzlásstnie . . . w zádu. — 4) České
noviny píší Bauer, německé Bawr. — 5) Místo pro jméno zůstalo v )?
prázdné. (Viz Kramer. Nov., str. 292., Pragerin. Zeitung, čís. 68.—7l.) —
“) R: Worati. — ") R: wostrá . . . Prossa. —3)R: tegden . . . wzlásstíe. —

9) R: Sobothu . . . 11/2hodi: z Poledne . . . na horu. — 12,1%: Ottawy . . .Otawy . . . Matthausse . . . lonskemu . . . Mathausse. — 11) :Neywizssi . . .
Katholicke. — 12)Původně psáno datum: 29., pak mylně opraveno na

19.dle různých zpráv v novinách. Viz všsvétlení Vavákovo dále na str. 63.13)T. j. Valence. Psáno (jako v novin ch) podle výslovnosti.
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svém nevinném zajetí a pronásledování a tamž—ve olověně
rakvi 1) pohřben. Před smrtí svou všecko Francouzům odpustil,
jakož i prve vždy odpouštěl. Náš český novinář přidává k jeho.
smrti tento chronographicon 2) v latiněz3)

Papa Ple seXtVs per GaLLos GranDla passVs,
NVnC patlens obllt Martlr ln EXlLlo.
Papež Ple Ssesteg, skrz FranCaVze Mnoho trpěl.
TeD W sneslteanostl, VanL W PánV zagati gsa,

dne 29.4) srpna.

[493] Papež Pius VI. narodil se v městě Ceseněň) ve Vlaších
roku 1717 7. prosince; to město naši letos od Francouzů osvobodili
dne 31. májeF) Za papeže vyvolen r. 1775 15. února a při tom, než vy
volen byl, přijel do Říma císař josef ll. vůbec v neznámosti pod jménem
hraběte z Aldenburkui) Od Francouzů nevinně zajat v Římě r. 179[8].8)
jeho život a skutky sv._ Malachiáš v svém papežském předepsánif')
takto vypsal a předpověděl: „Peregrinus apostolicus — Přespolní 10)apo
štolský“. Právě on doma neseděl, ale v tom svatém ouřadě vždy") po
apoštolsku pracoval i daleko z Říma odcházel, jakož i ve Vídni rakouské,
v Bavořích a v říši atd. Církev svatou u velikých vichřicích a právě
jako lodi na moři se zmítající a od vlnobití porážející s velikou prací
a starosti spravoval a řídil. Po apoštolsku pronásledování, posměchy,
utrháni, vyhnání, z města do města přehánění snášel a trpěl. Svých
protivníků a jak světských, tak i duchovních ,nezdárných neposlušníků,
přeučených aneb pokažených aneb nedoučených hrdomluvcův mnoho'
přečkal. A ve svém nevinném zajeti od bezbožných Francouzů do města
Valencem) zavezen, tam svatě, když všecky sobě učiněné křivdy a ná
tisky 'odpouštěl a-svým nepřátelům žehnal, umřel věku svého 81 rok
8 měsíců. Ouřadoval aneb řídil církev Boží 24 léta 6 měsíců. On ze
všech papežů nejdéle isv. Petra v řízení převýšil. [494] Dle počtu všech
papežů od svatého Petra byl 250.13)papež. Po něm dle předpisu sv. Ma-'
lachiáše má býti „Aquila rapax — Orlice't) dravá“.

Dne 23. září v kraji rakovnickém v zámku Sazené 15)panství
knížete Kinského “*)umřel tam Antoň Strnad, znamenitý a slavný
hvězdář a měšťan pražsk ',17) rozený z Náchoda, za dnů našich
jeden vysoce vznešený echfs)

1) R: Olowienne Raqui. 7—2) R: wzdy . . . Gronograíikon. — 3) Kra
mer. Nov., čís. 39., str. 321. Ceské verše přidává si Vavák. Letopočet
v R červeně. — 4) V R opět původně: 29.. pak mylně opraveno: 19. —
r>)R: Cessenie . . . Prasince. — 6) Kramer. Nov. str. 208. - 7) Tu je omyl.
joset Il. přijel do ima 15. března 1769 a pozván byl i do konkláve,
kdež kardinálové po nenadálé smrti Klementa Xlll. shromáždili se k volbě
noveho papeže, Klementa_XlV. — 3) R jen: 179. — 9) Známá proroctví
o papežich, připisovaná mylně sv. Malachiášovi, arcibiskupovi z l2. stol.,
vznikla asi až v době pozdější. — 10)Později jinou rukou připsáno:Pautnik. — 11)I?: wzdy. — 12)R: Walansee. — 3) Lépe počítáno: 251. —
“) R: pržedpissu . . . Worlyce. \—15)R: Sazenny. — 15)R : Wchinskeho. 
17)1t': Prahský. — 13)Dle chržínské matriky zemřel v Sazené, čís. 1. dne
23. září 1799 „praenobilis dominus Antonius Strnad, regius astronomus
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Téhož dne a 24. a 25. září statkové zemští někdy slavného .
a v celé Evropě rozhlášeného kláštera sedleckého a k němu
patřícího skalického vzati [i]sou k ruce pána země a v ty dni
pan administrátor Baierweck je přijímal.

Jan Bohumír Dlabač.

Pragae etc. et membrum Societatis Scientiarum“, ve stáří 54 let, za
opatřen sv. svátostmi. Číslo !. náleží zámku knížete Kinského. Frant.
F'áhndrieh, os. děkan v Zlonicích, založil r. 1832 fundaci, aby 'byla slou
žena mse sv. za jeho přítele Ant. Strnada, býv. astronoma, a jeho rodinu
v Chržíně, kde spolešně se svou paní a dcerou odpočívá. Dle matriky
„21.unora 1808byla prl chramu Páně chržínském pohřbena panna Aloisla,
dcera po 1—uroz. p_anuAntonínu Strnadovi, bývalém král. hvězdáři praž
ském, která .v Zlomgích omřouce. sobě vyžádala při pravém boku svého
pana otce zdet pohrbena byt.“ Zemřela ve stáří 20 let. Její pak matka,
vdova po prot; Strnadovi, zemřela rovněž ve Zlonicích dne 17. srpna
r. 1826_ve stán 71 let a „IQ.srpna pohřbena byla v Chržíně. (Sdělil vld.

B. farárjržs._tMoldar1t.) gšgrávrtg úmrtí víz v Kramer. Nov., str. 324., ar. neue eíung, sr. . e i vz ominku ilatlnské mě '
věnuje mu Rulík v Hlstor. kal., 111,str. 827. pa tm verše
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26. září začal býti teplý a sluneční čas a tu „jsme ještě zemské
ourody místem odpolou shnilé 1) doklizovalí.

Z novin nr. 40.2) Z Paříže psáno jest o mrtvém těle pa
peže Pia VIP, že když on dne 19. srpna v městě Valenci 3)
umřel, z direktoriálntho rozkazu itaky na žádost krále španěl
ského tělo jeho bylo balsamovánoý) t. j. balsámem natřeno
(tak pohřbívajl se králové a takové tělo nikdy neshnlje) a pod
baldachýnem k dalšímu rozkazu v počestném místě složeno.
Však v noci ke dnu 5. září odtud se ztratilo a zmizelo, tak
že nelze vyzvěděti, kam ono se poděloý) Pokudž ho zlost
francou[z]ská neskryla, skryl je ") věčný Pán jeho. kterýž svých
milých i kosti, aby zetřeny nebyly, skrývá. (Žalm.)7)

[495] K SWáth S: WáCsLaVa, VpřanI SrDeCžnl
Wlnsszs) _

Na SLaWnl Den SWateho WaCsLaWa, nasseho MlLeho,
Knlžete a Zasthnlka,

VlVAT
Wlěk OsMnaCtl, glž Letos a nllňl WsseCken krWan onllhA
AVCžlnkoWaňl geho WlCe WzarMVth, než Potěssenl DržeLo nás
Co W EVrOpěVlDěfl a sLlssefl gest, gesstě SWet neMěL takoWeg CžaS
Sststěnl NároD, plssně a ZLostně,Nabožensth a ŽlWot

VChWaCVge náM
Láska Wérná spraWaV horLlWostl, abl WnaroDeCh zMnožená blLA
A abl OCžekaWaneg noVeg Wlěk, po TMaCh Wgasnl zasztaL DeN
WaCsLaWe sWatl, erl a Pokoge obhagCe, Wlpros oD Boha"aMeN.

1) R: Bajerveck. . . schnlle. — a)V čísle tom (Kramer. Nov.) věnován
jest Piu Vl. delší úvodní článek, jenž oceňuje význam a ctnosti zesnulého
papeže, líčí i povahu současné celé doby._ležto je to v Kramer. Nov. mimo
rádné, otiskujt (ze str. 326.) význačný úryvek: „Zatím náš včk vzdělal se
v jakousi filozofii, kteráž svým vtipem a vylíčenými slovy všecky lidské
pořádkyv posměch uvedla. Sprvu zastřela se tím, že časové skrz předsudky
a zlá užívání jako rezem zašli. &že toliko ten rez opiluje; však brzo na dvě
svaté závazky městského i duchovního tovaryšstva rozpllovala. Šlat dále.
Obořila se na nebe, a odstranila všecku naději, jakoby do něho žádného
přístupu nebylo. lovék aby se toliko_ přirozenosti přidržel. Tato, pří
rozenost, nedala naší budoucnosti nic. nežli červy prolezlou spráchnívě
lost; a toli nás, 'ešto všeho potěšení prázdné jest, má šťastné učiniti;
šťastnější. nežli v čnost, ku kteréž nás svaté náboženství vede. a blaže
nější nežli nebe, kteréž prv pro nás otevřeno bylo? Onanno filozofie
chtěla sice jiné grunty položiti, abychom za to, čehož sme rv očeká—
vali, nějakou náhradu měli; však nemohla nic lepšího vynal zti, a tak
přiodíla se v jakous licoměrnou tilantropii. Mluvila stále o lásce k bliž
nímu a o zlepšení lidského pokolení; plazila se vůkol jako had, brzo
ale v draka vyrostla, kterýž všecko vůkol sebe poplenil; činila pohrůžky,
rozkazovala, a byla ukrutná.“ A dále opét pisatel (dle obsahu článku
soudil bych, že duchovní, a dle sličné, jadrné řeči, že někdo z lepších
literárních pracovníků tehdejších) vrací se vřelými slovy k osobě Pia Vl.
—- 3) R: Walansy . . . Directorialnjho. — 4) R: Balsaminirowáno . . . ne—
schníge . . . stratilo. — 5) Byla to jen mylná zpráva z pařížských novin.
R: Pokudcž. — 5)Jř': ho. — '7)Žalm 33, 2l. — 5) Vedle leto očtů dají
krajní (napřed ina konci řádek) písmena větu: „VlVAT ACSLAW'
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PANowniku Pokogný nasseho KrálowSTWl,
RADlslawa Knjžete KauržiMSKEHO,

pod
WRCHhem, pokogně sy přemohl, w PřistaupiNl,
RŽímskau Cýrkew obraniug, ať gi nesskoDl nepřiTEL,

- Gak
PřitoMneho DokonáWageClho, krWaWeho, TeskLlVeho,

a EVropV tráplClho

/
Tak

BVDaVCně WnoWě přlglt MaglCho, StoLetňlho Wékv.
Staň se.

Tak
DNes Wlernle Wlnsnge,

Franlěk Ian WaVák MlLCžlel.

[496] Při začátku měsíce října začaly se opět studené, mrazivé,
kalné, deštivé a k sklízení obilí, ovsa, vikve, prosa a otavyl) velmi ne
pohodlné časy. Dne 2., 3., 4., 5., 6. října zimy z rána byly, že čepice a
rukavic bylo potřeba, a mezi “tím pliště s větry studenými trvaly ve dne
i v noci. Dobytek na pastvách zimou se třásl a churavé vyhlížel; krávy
jak z jara, tak i nyní málo dojily.

Pád 2) dobytka hovězího, kterýž “se byl hned června mě
sice v Mochově začal a potom na začátku července v Sadskéř)
již nyní vždy dále se rozšiřoval, tak že nyní okolo svátku
sv. Václava a po něm v těchto místech hynul: V Sadskéf)
Kostelní, Pískové a Přední Lhotě, v Poděbradech, Kluku, Li
bici, Koutech, Chiebich, v Pečkách; v Semicich. Celakovicích,
Brandýsef) Mimo to “) slyšeti jest, kterak tu i tam na panství
chlumeckém, dymokurskémf) skřineckém, iyském, benátském,
brandýském, okolo—a za Prahou, též na panství kolínském 3)
a pardubském dobytek hyne.

Pane Bože náš, račiž se nad námi smilovati
a pro sebe samého rač nám ten dobytek zachovati!
Poplátka obilná dne 6. října: Pšenice 7 zi. bez 2 a 3 grošů, žito

6 zl. bez 2, 3 a 4 i 5 grošů, ječmen 4 zi. bez 2, 3 a 4 grošů, oves
2 zl. 30 kr.

[497] Z novin nr. 41. r. 1799: V novinách nr. 39. bylo
znamenáno, že papež Pius Šestý ve svém zajeti dne 29. srpna,
a v nr. 40. zase. že dne 19. srpna umřel — a takž já zde
maje dřív den 29. napsaný, zase [jlsem den 19. učinilf') Nyní
pak v nr. 41. nejsvětieii oznámeno jest, že přece dne 29.

ASMANN, PANSTWI RADIMSKEHO WRCHNI RZIDITEL.“ Písmena
ta i číslicová jsou v R psána červeně. .

1) R: Wottawy. — 2) R: Paad. — 3) R: Sadsky . . . wzdy. —
4) R: Sadsky . . Piskowy . . . Lhottie. — .5)R: Brandegse. — 5) R: mimo

toho. — 7) R: Dimokurskym, Skržineckym, Lisskym, Benátsk'ym, Brandegskym. — a) R: Kolynskym a Pardubskym. — ) Viz na str. 59.
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v 11/„ hodiny po půlnoci v témž městě Valenci 1) na věčnost
odešel. Ku kteréžto jeho blahoslavené smrti jaký nápis skrz
chronographica aneb letopočty učinil veleb. pán František
_Golsert,“) farář dašický na panství pardubskémf) a kterýž
1 v novinách se nachází, tuto taky položlm:*)

Incidens cujusdam Vatis supra mortem
Papae, Pii Sexti.

Papa Ple seXtVs laM VlVere Desllt annos:
Saepe Pll eXoptent CaeLiCa regna Plo.

OCtoglnta DVos Vitae nVMeraVeratč) annos,
' NVnC Vitae aeternae Longle aeVa faVent.
Annls Vlglntl antVor DoMlnatVs ln orbe,

Chrlstl habVlt CLaVes regna szerna tenens.
CLaVes hae reserant VentVra aD gaVDla portas,

Obtlnet hls seXtVs regna seCVnDa Ple.
Vt Vlr apostoLlCVs fVerat peregrans ln orbe;

laM Chara ln patria Vlta queta DatVr.
Pastor praeCesslt bonVs, Vt Ple, orDlne paCIs.

thVe squaMVr oVes: Lege statVta tonant.
VlVere Lege pla: Lex est eXpresssa tonantis:

Magne Paterl Da Cor VlVere Lege tVa.
ln festo Magni magnus Papa occidit orbi,

Vt meritis esset Major in orbe poli. „]
lta cecínit Franciscus Golsert,

Curatus Dassicensis.“)

lá pak nechaje zde mlsto prázdné, umělému v latině
čtenáři pravím:

Ty verše — KDo ChCess,
"tento rok — Mně zCžess (1800),

to jest do češtiny uveď a napiš.

1) R: pržedse . . . Walansy. — 2) R: Golser. (Opraveno_d1e Kra
mer. Nov., str. 337.) František Golsert (Kolzert), rodem ze Zelezného
Brodu, byl farářem v Dašicích od roku 1797 až do 26. června 1808, kdy
v Dašiclch zemřel. (Sdělil vld. p. farář Ludvík Hora.) — 3) R: Pardub
skym. — 4) Verše opisují přesně dle novin, ač i Vavák celkem správně
je má, po každém pak dvojverší připojuje letopočet: 1799 (po třetím
dvojverší: 1794). — 5) R: nVMera Verat. — 3) Volný překlad: Nápis
kteréhosi pěvce na smrt papeže Pia Vl. Papež Pius VI. již přestal žití;
vyprostež zbožní nebeské království Piovi (t. j. Zbožnému) Osmdesát
dvě léta čítal věku, nyní věčného života dále mu kynou věkové. Dvacet
čtyři léta vládnuv na světě držel klíče Kristovy ke království nadzem
skému. Klíče ty otvírají brány k budouci blaženosti; jimi iPius dosahuje
království toho. jako „muž apoštolský“ byl poutníkem na zemi ; teď již
v milé vlasti (nebeské) má život pokojný. Předešel nás pastýř dobrý
jako zbožný řádem pokoje; zákon káže, bychpm my, ovce, ho následo
vali. Žíti bohabojně, tak zřejmě zákon káže; veliký Otče, dej nám vůle
žíti podle tvého zákonal Ve svátek velikého (t. j. sv. jana Křtitele) ve
liký papež se světa odešel, aby větší byl zásluhami svými v nebesích._
Tak zapěl Frant. Golsert, farář dašlcký.
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Kterak sv. Otec, kudykoliv v svém zajetí vezen byl, všudy
i od toho převráceněho lidu velikou čest měl, sami Francouzové
vypravují a v novinách celý svět čte.1)

[499] Dne 12. října, v sobotu před 22. neděli po sv. Duše, ráno
tuhý mráz a zima. potom oteplilo se a čas sluneční byl, jakož [j]sme
celé 4 neděle neviděli. Dne 13. toho jakž tak čas s ranní velmi studenou
rosou.2)

V tyto dni zde u Milčic klidili [j]sme seno v Kačině aneb na zad
ních dílech za Třmenem, které sice hned 0 sv. janu klizeno býti mělo,
ale pro vody nemohlo; ano i nyní ve vodě se sekalo a ven vyváželo.
Kde na rybnících seto jest, tam dosavad pšenice, ovsy, vikve a prosa
klidi.3) '

Od 6. až do 12. října v Sadské4) žádný kus dobytka již
nezhynul; dej, Pane Bože, aby i dále se nestalo!

Nato zase v Vrbověů) Lhotě a Velence padati začal.
Od 13. října celých 10 dní nesvítilo slunce, až 23. téhož, a protož

nic od ourod zemských nemohlo se suché kliditi. Od 24. až do posled
ního dne října slunce zas nesvítilo; každý den ráno zima a pošmourno
aneb mlhavo. Když toto dne 1. listop[adu] píši, ještě nemáme dosavad
sklizena 6) sena z vody vyvežená, jinde otavy,7) na Domku a na jiných
rybnících oves, vikev, zelí, řepu atd.

Při konci října platí se pšenice 7 zl., žito 6 zl., ječmen 3 zl. 45 kr.,
oves 2 zl. 45 kr., hrách'G zl., proso 5 zl., bramborys) 1 zl.

_[500]ltem toho měsíce řijna obilný magacln neb potravnl
fórot na r. 1800 zase nařízen byl. Naše ves Milčice odvěsti
má do Nymburka dne 29. října žita jako jinda, “222 měř.
4 mázl., a dne 12. listop. do Poděbrad ovsa 226 měř. 4mázl'.
Jindy [j]sme dávali ovsa 190 měř. a tak nyní 0 36 měřic více.

To všecko v určité dni na ta 9) vykázaná místa odvedeno
jest s velkým přídavkem, neb [j]sme dávali doma do pytle
jednu měřicí rovnou a druhou vršitou, a ještě sotva příjemně
[j]sme odvedli.

Faleš z pekla když se_vlekla,
všecko zle dělat si řekla. _,

Dne ]. listop., na den Všech svatých, ráno hned při tmě hustě
zas pršelo a potom pošmourno.

12.1istop. byl první den toho měsíce, v němžto svítilo slunce.
21., 22. a 23. téhož slunce zas svítilo.

V těch tak pošmourných dnech vždy bylo studeno, že na poli při
orbělo) rukavic bylo potřeba; jestli se kdy u večer oteplilo, hned do
rána pršelo.

23. listop., v sobotu před neděli 28. po sv. Duchu, tuhý mráz

1) Polovina str. [498.]zůstala prázdná. — 2) R: Sobothu . . . rossau.
— s) R: Prossa klýdiegi. — 4) R: Sadsky. —- .5)R: Wrbowý Lhottie,
a Wellence. -— 6) !(: sklýzene . . . wywežene. — 7) Wottawv. — 3) R:
Erdteple . . . Magazyn. -—9) IC: ty wykazane. -- 10) R: vvzdy . . . Wor
ble : . . Sobothu . . . chhka.
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uhodil jakož ]i v neděli, a tut ovce chutně [jlsme na pastvu polní vyhnali,
neb rovně od toho celoročního vlhka a mokrých pastev v ]átrách mo
telice malí a k přečkání zimy špatnou čáku dávaíí. .

Pád 1) hovězího dobytka vždy dále a šíře se rozmáhá.
[501] Od 1. listopadu vystavilo a šeňkovat se začalo pivo

za 5 kr..1. míra neb máza) rakouský. Dříve celý rok bylo za
41/2 kr. a dříve před tím za 4 kr.

Item nové měděné 3) peníze v Praze bité a sice tříkrelcarní
groše měsíce řijna a listop. do běhu vešly a od kraj. ouřadu
oznámené i k přijetí každému přikázané Li]sou pod d[atem]r
14. říj[na] a mají takovou hle velikostf)

Dne l7_. října, ve'čtvrtek po neděli 22. po sv. Duchu,
přijel nový pan farář do Dobřichova, Leander Nevrátilď) někdy
bývalý piarista aneb řádu pobožných škol; vyjda za dnů lo
sefových z řehole své byl nejprv v Zápech na Brandýskuf)
Pavla Stránského/) kronikáře českého, vlasti, lokalistou neb
mlstnlm kaplanem, odtud do Nechvalic v Berounště za faráře
a nyní do Dobřichova se dostala) Hned brzy pqdostání v ko
stele kazatelnu, jenž u zákřlště od r. 1763 stála, zase na staré
místo, kdež prv kamenná bývala, přeložil a postavil.

[502] Dne posledního října poručil kostelní dražší roucha
a oltářní nádoby z fary do kostela odněsti pravě,9) co kostelu
náležl, "aby bylo v kostele. Kostelník sbera to, “ne do kostela,
ale do své chalupy blíž kostela stojící to donesl. Stalo se pak
tu noc, že loupežníci tu noc do kostela se dostavše i do zá
křlště, co tam ještě lepšího napadli, vzali. Ale u kostelnlka
všecko obstálo a na den Všech svatých 10)po službách Božích
zas do fary, jako prv, odnešeno bylo.“)

1) R: Paad . . . wzdy. — 2) máB. — 3) Miedienne. — 4) V 1? jsou
jen dvě kolečka s nápisem a letopočtem, obkreslená inkoustem; ostatní
obraz líce a rubu lest jen tužkou neuměle načrtnut. — [5))? omylem:
Nawrátíl. — “) R: brandegsku. — ") R: Stranskyho . . ._localistau . ..
Nechwályc. — 5) Dle pamětní knihy farní, „když se vld. p. ]osef Mar
šálek 1./6. 1799 vzdal beneficia v Dobřichově a odstěhoval se ti Vy
šehrad za kanovníka, byl od Jeho Vel. Františka ll., císaře a echů
krále, zvolen, potvrzen a již v samém praesentačním dekretu děkanem
imenován »P. Leander Nevrátil, člen řádu piaristů, farář nechvalícký,
který dne 27. září roku'l799 složil přísahu v ruce jeho biskupské
Mil. Václava Chlumčanského a obdržev potvrzeni arcibiskupské iarcib.
dekretem titul děkana obdržel, do Dobřichova se přistěhoval a dne
28. září 1799 slavně instalován byl na sv. Václava. Pak se vrátil na
krátký čas do Nechvalic a dne 11. ři'na 1799 k večeru do Dobřichova
se přestěhoval a dne 20. října, v ned li 23. ost Pentec., měl prvni ká
zání. Kazatelnu na staré místo postavil. ne 4. listopadu 1799. Dva
vchody na hřbitov okolo kostela 9.111. 1799 zhotovit nechal.“ (Sdělil
vld. p. děkan Jan Musil.) Děkan Navrátil sekularísován byl až r. 1808.
Téhož roku stal se vikářem a zemřelr. 1818.(Dr. A. Podlaha, Posvátná
místa, IV, str. 7.) — 9) R: prawiec . . . zbera . . . né. — 10)R: wssech SS.
— 11)V pamětní knize zapsáno iest o krádeži cíboria v kostele dobří
chovském dne 30. října 1799. (Sdělil vld. p. děkan ]. Musil.)
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:

Weíebný Lea'nDer NeWrátlL 1) na farV DobřlChoWskaV
za farárže se DostaL, XVII.o Ržigna.

Celý měsíc listopad byl vlhký a pošmoumý, nebylo slulnlce vidět,
jen dne 20. a 28. téhož, a při tom zimy prudké a větry ostré. Cesty
velmi zlé, role rozmoklé, osení zimní nic neurostío % málo se zelenalo
skrze ty ustavičné zimy. _

Obilí okolo sv. Martina mělo cenu: Pšenice 6 zl. 30, žito 5 zl.
45 kr.. ječmen 3 zl. 45 kr., oves 2 zl. 40 kr.

Mezitím bylo slyšet, že cís. ruslřě vojsko ze Vlach iz říše
zpátkema) do zemí svých táhnouf)

Při končilistopladu1obílní cena o něco spadla a platila: Pšenlícel
6 zl. 24 a 30 kr., žito 5-—zl.36 a 39 kr., ječmen 3 zl. 39 a 36 kr., oves
2 zl. 36 a 39.

[503] Na začátku prosince rovně tak pošmoumé a neveselé dni
byly jako v listopadu, jen že sušší4) povětří bylo; cesty se drobet
zlepšily a lidé orat mohli. „

Dne 10. toho již nazpátek jdoucí Rusové byli v Praze.
Dne 11. toho, v středu, okolo hod. 3. po poledních

v městě Poděbradech zemětřesení se znamenalo a sice v zámku,
ve 3 domích v městě a na předměstí k Nymburku nejvíc se
ucltilo, že se tam voda v sklenících stojící iv jiných nádobách
pohybovala a lidé,- jenž to hnutí ucítili, ven na rynk vyběhli
učinivše okřik.5)

Dne 16. prosince Rusové a kozáci [když] přemaršírovaíi“)
Prahu, sem do Milčic 2 eškadrony kozáků od regimentu Kre
kov z Koloděj a Ouřiněvsi přišlo. U mne 7) v numeru 16. sám
jenerál Krekov nocovati, měl; jeho 20 koní — íošáků — a při
nich 4 kalmuci zde byli, na jenerála celou noc se čekalo, on
ale vyprovázeje z Prahy do Brna prince ruského Konstantinaf)
sem nepřijel. “*

Dne 17. maršírovali ke Kolínu, někteří pak dragouni již
přešli Kolín, toť poručení jich došlo, ab se zas nazpátek obrá
tili a takž naši kozáci z Nové Vsi od olína zase se vracujíce
sem na noc přišli a s nimi na místě jenerála [504] major Josef
Denišov, rozený z Cirkasie z města Zora,9) z jehožto úst iotče
náš ruský [j]sem__přepsal. Při vchodu řekl on sám, že tu 10 dní
ležet budou, ale v třetí hodinu 5 půlnoci 10) poručení dostavše
hned zas ráno 18. pros[ince] odtud do Říčan odmaršírovali.

Nato dne 20. přišli sem ruští granátníci 11)od Brodu Čes—
kého a 22. odešli do Peček a dne 23. přišli sem zas z Hořan

1) R: Nawrátíl . . . chhkyx— 2) R: Russké . . . spátkem . . . nietco.
— 3) R: Kramer. Nov., str. 397. - 4) R. newessele . . . sussj . . . wo
rat. . . na zpátek . . . Russowe [i dále tak]. — 5) .Viz dále str. 68. R:
\\Nlmburgku. — “) R: Kozácy pržemarssiruígce. — ") R: vmnie. -—a) R:Brnna . . . Konstantyna. — _) R: Cirkassíae. —' 10)R: z 1/2Nocy. —
11)R: Granadirži.
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granátnícif) 35 mužů, z počtu těch dva seržanti, t. j. feld
veíblové, a 2 kaprálové.

Maso jim přivezeno bylo z Poděbrad od pana sirotčího
a tu též od řezníka poděbradského, p. Borovičkyf) na 4 dni
rozsekáno. '“

Prvním pak kozákům my sami sousedé koupívše běhouna
za 20 zl., toho zablti a rozsekati [|]sme dali; bylo jich 245
mužů a koní 305.

_ lest jim poručeno dávat denně na ] muže masa 1/21íbry,
hrachu 1/„ žejdl., krup neb jahel % žeídl. a mouky 1 žejdlík,
ale žádný s tím vystačit nemůže, neb [j]sou lidé velmi jícní.
Ten náklad na ně bude prý 3) se budoucně na kontribuci od
pisovati. (R. 1815 přidávám, že jsme nedostali nic.)
* Dne 13., 14. a 15. pros[ínce] mrazy udeřily a vší zemské práci
učinily konec. 17. a 18. byly mrazy, až okna zatáhly i do chlívů se do
staly, a ty dva dní a dne 19. velmi prudká zima byla.

Dne 20. slunce 1.ní den v prosinci svítilo.
[505] SLaWní Den WánoCžníí. Weskrz Gasní, _MlLlj WesseLí

a Krásní 0799). Při tom silný mráz a tuť již 've dne i v noci bez ule
venl mrzlo až do skonání roku. Obz[v]láště 27., 28. a 29. a největší 30.
prosince byly mrazy oněm měsíce ledna t. r. ve všem rovnéf) Dne 31.
prosin[ce] na večer oblevilo a do rána roku Nového 1800 ani okna ne
zamrzlař)
, Ve vánočních svátcích dověděli [jlsme se, že dne 11. pro
since ve 4 hod. s poledne nová pevnost u Kladska 6) od za
pálení tam 60 tisíc c[entnýřů] prachu do povětří vyletěla, od
čehož takové země hnutí se stalo, že stará pevnost a město
Kladsko ") všecko padlo a na 4 i 5 mil domy a všeliká sta
vení se roztřásly, komíny spadaly, lidu množství zahynulo
a takž od té rány to země hnutí až i tu vPoděbradech, celých
14 mil, v bližších městech 3) a vesnicích více, se znamenaloý)
R. 1760 v témž městě [jlsem já byl a tam v kostele farním,
spolu jezuitském,10) obraz ten Panny Marie, jenž se někdy od
Arnošta ještě študenta odvrátil,11) i hrob téhož Arnošta, 1.0 arci—
biskupa pražskéhofzj a ty obě pevnosti [j]sem spatřil. Tu novou

1) Granatyrži . . . Capralowe . . . Masso [i dále tak[. — % Václav
Borovička, řezník 3 měšťan v čís. p. 48. Manželka jeho byla ]osefa,
dcera 1—Jana Oppelta, radního a měšťana poděbrad., a Anny rodem
Turínské z čís. p. 8. Tak je zapsáno při narození syna jejich, _Iakuba
Václava Borovičky, dne 29. července 1800. (Sdělil vsd. p. probošt Ant.
Nývlt) Další zprávy (od p. lék. ]. Hellicha) viz v doplňcích. — 3) R:

reg . . . odpissowath— 4) R: rownj. — 5) R: nezamrzíy. — 3) R: 2 Po
edne . . . Glacka. — 7) R: Gladsko . .. Mnozstwi. — 3) R: Miestách. —

9) 0 zemětřesení tom píše „Prager neue Zeitung“, str. 1227. a 1249..
kde jsou zprávy z Vratislavé, Kladska a Frýdlandu. Nikde však není
ani zmínky o„výbuchu prachu a zničení pevnosti. — 10) R: ]ezuitskym.
— 11) Viz otom na př. kaertové „Církvi vítězné“, 11,str. 718. — 12)R:
Prahskeho .. . Prusský . . . Gladska.
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pevnost učinil král pruský Fridrich ll. po dostání Kladska
r. 17421) a pracovalo se na ní až do roku 1756.

506] Z novin nr. 52.2) Měsíce pros[ince] v městě moř
ských Benátkách kardinálové se sjeli, aby tam nového papeže
volili. Dne 7. přijel tam taky kardinál Ruffoř) jenž jest kněz
i voják a hrdinský vůdce vojska proti Francouzůmf) Dne 10.
přijel tam kardinál Herzan, arcibiskup vldeňskýř)

Dne 1. a 2. prosin[ce] naši dobyli v Piemontu francouz
skou .slavnou pevnost Cuneo a tudyt mají cestu od té strany
do Francouz otevřenou.“)

Dne 10., 11. a "12. pros[ince] naši vytiskli Francouze
z Mannheimu a jej osadili a Franc[ouzové] na druhou stranu
řeky Rýnu přejití musili/)

V zemi francou[z]ské zase šuanis) aneb royalisté, t. j. ti,
jenž krále zas mlti chtějí, se rozmnožíli a proti direktorům a
všem jejich konstituclm — ustanovenlm — bojuji očekávajíce na
pomoc Rusy a Angličanyf) kteří nyní v Holandu spojeni jsou,

Dne 20. prosince ráno po 8. hod. přijel do Prahy kníže
Alexander Vasilievič Italský, řlšskě hrabě Suvarov Rimnický,'0)
všeho ruského vojska jeneralissimus,“) a zůstává v domě p.
barona Wimmera na PřikopechP) O den před ním přijeli sem
také kníže Gorčakov,'3) mladý hrabě Suvarov 14)a kníže Dolgo
ruký,15) Rusové a jenerálové.1“)

1) R omylem: 1745. (Kladsko odstoupeno Prusku. r. 1742, novou
pak pevnost, Scháferberg, začal budovati Fridrich 11.r. 1745.—2) Kramer.
Nov., str. 425. —3) R: Cardinal Ruf. — 4) Fabrizio Ruffo. kardinál a ge
nerální vikář neapolský, sorganisoval povstání, jímž povalena republika,
z Neapolska od Francouzů po vypuzení neapol. krále Ferdinanda zřízená.
— 5) R: Widensky. — 6)Kramer. Nov., str. 424.R: Kuneo . . . Francaus. —
") Kramer. Nov., str. 429. R: Manheímu . . . Regnu. — 3) T. ]. Chouans.
Byli to royalistíčti povstalci 'v Bretaňsku a měli jméno to po svém ná
čelníku Cottereauovi, řečenémChouan. Nazývali se i „královská a kato
lická armáda“. (Viz Kramer. Nov., str. 426. a 430.) — 9) R: Russ a
Englicžany . . . Hollandu. f 10)R: Ržjzske . .. Rimniski. — 1') R: le
xander Vasiljevič Suvorov (Suvarov), jeden z neiznamenitějších voje
vůdců všech dob, zemřel za nedlouho po návratu z italské výpravy,
18. května 1800 v Petrohradě v 71. roce svého věku. Titulu říšského
hraběte (od josefa ll.) a hraběte Rimnického (od Kateřiny ll.) dostalo
se mu za vrtězství nad Turky r. 1789 u Fokšan a u řeky Rimníku,
titul pak knížete Italského udělll mu císař František 11.r. 1799 po vítěz
ství u Noví 15. srpna. — 1“*")T. 1. na „Nové alejí“ čili v nynější Fer
dinandově třídě. Byl to dům čís. teď 37. a 38. n. (Portheimský), jejž
koupila Anna Wimmerová r. 1795. Před ním byla r. 1797 postavena od
barona Jakuba Wimmera pěkná kamenná kašna. Týž baron Wimmer
koupil r. 1797 i nedaleký Platýz a vystavěl jeho průčelí do Ferdinandovy
třídy. R: Wimra. — 13)Generál Alexander _Gorčakov (Korsakov) velel
roku 1799 pomocnému vojsku ruskému ve Svýcarech, které však bylo
u Curichu od Francouzů poraženo. — “) Generál Arkadij Alexandrovič
Suvorov, hrabě Rímnický a kníže Italský, jako velitel divise podunajské
armády utonul r. 1811 v rozvodněném Rimníku, u něhož byl kdysi jeho
otec porazil Turky. — 115)Generál juríj Vladimirovič Dolgorukij. —
13) Kramer. Nov., str. 430.
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[507] Na slavný hod vánoční u večer v městě Sadské 1)
usnula v Pánu v dobré starosti ctná paní Rozalie Holešovská,
pravá matka chudých lidí, manželka pana josefa Holešovskéhof)
purkmistra. její matka byla paní Kateřina Zvolská, moje při
sv. křtu roku 1741 dne 26. října kmotra, manželka pana jana
Zvolskéhoř) tamž měšťana, ale toho 1741.() roku v Tatcích
šenkýře. Na den sv. jana Evangel. funus měla velmi zřetelný
a lidnatý. A na ten den r. 1700 narodil se jan Vavák, otec
můj, zde v Milčicíchf)

Dne 29. pros[ince] umřel zde starý mládenec v nr. 2.,
Matěj Kvíz,5), kterýž v témž gruntě s matkou svou, vdovou,
38 let hospodařil a r. 1781 mladšímu bratru Václavovi ten
odevzdavf), 2 kopy 8) záh[onů] roli s touž svou matkou vý
minku a po její smrti“) 1 kopu sám měl, při čemž dobře
moha. živ býti, skrze zlý zvyk pltl kořalky velmi bídně živ byl
i umřel. Všecku svou pretensi, přes “300zl., dřív svému bratru
hospodářovi, Václ. Kvízovi, písemně daroval a odepsati nechal,
skrze což jeho 4 sestry a znich děti vzaly ho v nenávist &ne
toliko\“v jeho bídě a nemoci nic mu neposloužily, ale ani na
funus nešly, ačkoliv on je jako otec k'manželstvi v'ybýval9)
a o ně se staral, jen že jim tu svou pretensi nezanechal.

[508] Toho 1799. roku ve vsi Tatcích hospoda panská,
„ nyní ale dle zakoupení dědicům 10) po Tomášovi „Vavákovi,

mém 11)bratranci, náležitá, kteráž byla r. 1790 12)vyhořela, dilem
z nájemnlch polních peněz a dílem z panského přiSpění na
poručení knížete Aleše z Lí[e]chtenšteina, pána na Radimi,
a v řiditelství uroz. pana Václava'Assman[n]a, tam direktora,
zase k vystavení přišla. Marštal domovní, polovic marštall for
manských, špejchar a stodola ještě na zedníky a tesaře a snad
na peníze očekávají. .

Dědic pak její v Brně
jehlou živnost svou hrne,

jsa 13)krajším neb krejčím. Ta hospoda v šeříku a masnémlt)
krámu mimo pole, která 15')dříve na 18 let pronajata jsou, skrz
licitaci vyšla ročně až na 86 zl. Prvním) šenkýř josef Pachl.

Toho roku ve vsi Wolfsberku .pod Voškobrhem dne 28.
Iuni tamní familiant lan Holan [zemřel]17)a život vedl takový:

1) R: Sadsky. — 2) R: Hollessowská... Hollessowskyho Purg
mistra. — 3) R: Zwolsk'yho. — 4) Omyl. jan Vavák narodil se 1. ledna
r. 1702. — [5)Dle matriky skramnické: 29. Decembr. 1799 zemřel Matěj
Kwiz, vejminkář v Milčic ch č. 2., stár 65 roků, věkem sešlý. (Sdělil vld.
p. _farářj. Lev.) — 6) O umrtí Václavově viz str. 34. R: odewzdawsse .
Wegmjnku. — 7) v ]? obvyklá značka. — 3) R. 1787. Viz Pam. II., 2., str. 23.
— 9) R: wybegwal.— '0) R: diedicžum. — 11) R: mým. — 12) v R
místo pro letopočet nevyplněno. — 13)lan Vavák. (Viz Pam. II, 2, str.
147.) R: Diedicž . . . gsauce. — 14) R: Massnym. — 15) R: mýmo Poly
ktere . . . prona ate. — 13)R: l.- 17)Tu i dále pětkrát hrubý výraz
zmírněn. Umrtn zápis nemohl býti zjištěn. R: 2.krát .. .Kathol.
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Dvakrát od víry katolické odstoupil, ale ani helvetskou nedržel,
pastorovi roční povin[n]osti odvádět ani do sboru 1) chodit
nechtěl Lakomstvlm nezřízeným pálen jsa ani ženě, ani dětem
(2 maje) jídla žádného nepřál a sám velmi málo [jedl]; letos
pak od vánoc až do své smrti nic [nejedl], až velmi zemdlel
a hroznou postavu v obličeji dostal. O knězi ani o pastorovi,
naposledy ani o Bohu a Kristu nic slyšet nechtěl a když [jisti]
začal a zlořečil, v tom strašlivě [zemřel].

[509] Rok toho osmnáctého věku poslední,

18003 *
PrWňll Den W RoCe blL Wesskeren Gasnl,
MlLlJ WesseLlj, a Krásnl.

Včera rok starý zimou ještě nám dělal hejle
a dnes rok nový představuje nám brejle,

1

takto všeobecně se píšící: 1800 aneb 080
Tak krásného, tichého a jasného dne, jako byl Nový rok, nevi

děli [j]sme celé 2 měsíce, v listopadu a prosinci. Ano svou krásou
ještě hodu Božího převýšil, protože 3) zimu jako onen neměl. Dejž nám,
náš nejdobrotivější Slitovniku a kníže i dárce pokoje, aby se tento celý
rok po tak hrozných zemských mračnech 4) a _bouřkách, -z nichžto se
místo deště krev lila a místo krupobití smrtedlně rány lid zabíjely, vy
jasnil a v srdcích našiCh radost způsobil, jako [jlsl tento první den tak
jasný a krásný nám předejití nechal, a zachovej, rozmnož a vyjasni
církev svoub) svatou, své a_naše svaté náboženství a vzbuď jí a nám
pastýře a náměstka svého'3) rychle podle dobrotivosti své.7) Přijd,
Pane ležíšl, přijď a svou milost nám ukaž a nenechávej nás padnouti!

[510] Vinš k Novému létu některým vzacnýms) osobám:

Rok, kterlž oDCházI, krWll tekl.. a ZlMaV Ve Wssll EVroplě
stobiL hegLe,

Rok, genž náM přlCházl, přeDstaWVge k PozorV a VWážeňl
Wsseho toho, na OCžl bregLe.

'!
Má Dost CžeCh, o 8 o (a) TěCh,

Má tež Dost Co WskVth a W AVhrnkV EWropa CeLá,
WěDět: CžeMVž prVe, skrze sWaV WahoVost ChtěLa.

Roku tohoto:
EWropa: na tv kteraVž prVe WlkerLa SWllňi,
WlsLaLa sWe, a přlWeDLa We Zbrogl Y 2 Azlae SljnlJ.

(a) breglY

1) R: Zboru. —2) R: M.—DCCC 3) R: Prasynciy [jako obyčtejněl..krássau. roto: že. —4) E: Mracžnách. .spůsob — BR)
twe. — ““) :etw ho. — 7) Myslí na tehdejší právě violbu nového papeže
v Benátkách. R: twe. Pržigd.. .a twau. — 3) R: Letthu. ..Wzátcn'ým
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Roku tohoto: .
Pane: WaLkl [ Pokoge, raCžlž to Laskaně přátl,
Ať se MohaV zase nljňl Do sWegh WLasťl bráťl.

A Clrle sWe sWate, l CeLe EVroplě,
NáMěstka tWeho, a Pokog Dát'l.

[511]Což W Potěsseňl: DVstognl Pán Franěk PVChLer KanoWnlk
Petlnskeg, a farář W SskraMňlkV, aby spatržil,

Wěrně Wlnsnge a ZáDá,
Franěk lán WaWak MlLCžleY.

ltem: Což Abl sstlastně a ZDráW spatřlL, VlsoCe DVstognl OteC
Pán lozeff lán Plngas KanoWnlk, BVDěgoVskY.1)

ltem: Což aby: Wysoce dustogný, Pan StanlsLaW WlDra ReCtor
MagnlflCVs W Praze, W potessenl spatržil.

ltem: Což aby: Wysoce dustogný, W Praze, Pan Karel. Vngár, llLo
„zoflae a SWateho PlsMa Doktor, a KanoWnlk BoLesLaWskY, spatřlL.

Item: Což aby Wesele lán lozeffz BalerWekV,Clsařsklcn Pansth
VstanoWenl ADMlnlstrátor spatřlL.

ltem: Což aby: sstiastnie spatržil,MVg VeLebnl W KrlstV OteC,
Pan Franlěk SsWenDa ClrkeWnl kněz, v Hradcy Králowe.

[512]Item: Což aby we Zdrawi spatržíl VrozenYPán laka SleDL,
WlsoCe VstanoWeneg WrChnl, WeLkeho Clsařskeho Pansth PoDě
braDskeO, W BlDžoWskV stoglClho.

Item: Což aby Náss Vrozeneg Pan SlrotCžl, WogtěCh lán MárLe
We zDran a W potessenl spatržil.

ltem: Což aby WzátCne Wážnostl, Pán lozeff Hořlel, Messťan
HorrokVttenskeg We ZDran Letos, spatržil.

Item: Což Abl zDráW a W Potlesseňl spatřlL Letos: VrozenY
Pán WaCsLaW AssMann, Panstwi Radimskeho Wrchnj Ržiditel.

ltem: Což aby spatržil W SstlasneM zDran, VrozenY Pán
WaCsLaW Cžllpa, Panstwi Cžernokosteleckeho Contribucžni.

Item:. Což aby Radostnie_spatr_žil, VeLebnY W KrlstV, Pan Franěk
KratoCthLe, ADMlnlstrátorna WorleV.

Nápis na vrch: .
OsMnaCteho WlěkV, & PosLeBňlho RokV,
Ssťasne PřeCžekáňl, Werne WlnssoVáňl.

Nápis dolů:
A Wlpsáno praWě WposLeDňl Den, rokV WoDCházeglClho.
[513] Na začátku ledna a 1800. roku zima tvrdá držela -až do

dne 9.0 a tu drobet ulevilo až do 15.0; ten den na večer začalo teplo
býti a sníh měknouti, tolikéž 16. celý den a již voda v kolajích stála;
nato 18.0 odpoledne pršelo a sníh valem dolů šel. 19.0 byl pěkný čas

Ossobám. (Číslice letopočetní až do třetiny stránky [511.] v 1? jsou
psány červen.

1) Závěr „věrně vinšuje“ atd. byl vždy týž.
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a voda všudy se množíla, 20. tolikéž a 21., ač měkko ') bylo, ale slunce
nesvítilo, až v. 1 hod. 5 poledne a po horách bylo zasmoušíno.

Cena obilná na začátku ledna: Pšenice 6 zl. 30 kr., žilo 6 zl.,
ječmen 4 zl. 6 kr., oves 2 zl._45 kr. i 3 zl. Okolo 20.1ed'1a pšenice 6 zl.
15 kr., žlto 5 zl. 54 kr., ieč[men] 3 zl. 51 kr., taky 54 kr. í zouplna 4 z!.,
oves 2 zl. 42 kr., hrách 6 zl.. sena 1 cent. 1 zl. 10 a_6 kr.,
5 zl. 30 kr.

Dvacátéhož) ledna vody se množily,
sáně v cestách vázly, vozy se bořily.

%Mžwl
m“-ZZá

R EC EP IS S E

\

.

proso

B.— gcff(: au,/&* . Dle) ,Wuífyr [JL—(_ŽÚPaábošcnmívl/ĚMan eff 25? pzwaě „. přibťáfvl,tímto
fe mvfměbc'uac: přitom ale blé aevmvšlTýbo (tyf Aral. mmm;
ob :. leona 178z. gemu všifnč gaťaguge : šaončbo téboi aábo:
šenlřml ani oomácnč , am"wďvsvně mvbleoáman, gebo E\atoliďý
Gauíebe, am“manicll'y, ani mnie, am' Dětí, aneb Gjeí'a'oťu mese
Dobrůjťp , a nebo Dotupowánl ! gebo nom nutití- , a nebo přibr:
iomati, tim méněgi áanény, neb Dočměnl Důfobvti, Gťujbv Boji
gíné wm tupm', a neb poušti, a nebo fe na Z\olřeltd), Gbrawd).
%tátuvd'), zč. vdnpomati: maatné fe o: Sofa—oběd),a při mffcd)
Gbusťád) mncbo Raubán), aDotupoma'nl sacím, neb on , araťowý
ne pro a)):u, ale gal'o KulTvtel meregnébo Doroge cóteblné crefldn
Dube; Ga? 5an naproti tomu Katoltcv sid) bfaubícým bran-um
Slibné?lurrjřy, ale wn'edjnu Láfťu, aáťťonclž provťasoman psov:
Pagan: gfau.

Dáno m 03. m. wr. aámru Doběbrabfťém,Dne 25 bum »

„44%„viz.
Formulář stvrzenky o změně náboženství z r. 1782 (Vavákem

vyplněný).

15. ledna nová váleční daň skrze rozeslané listy od ž'ámku
k oznámení přišla a má platit každý mužský/3) čeledln 30 kr.,
každá děvečka 15 kr., děti hospodáře od 15 let: mužské 4) 30,
ženské 15 kr.; každý podruh a výminkářf') též baráčnlk 30 kr.
Handllři, řemeslnlci atd. dle své moh-ovitosti, obchodu a odbytu
do 3 klasůG) se čtou a má se dáti z [. klasu 3 zl., z II. 2 21.

_ 1) R: mieko...z Poledne. —") R: dwadcáteho. .Saánie. —
3) R: Muzský. — 4) R: Mužský . . Ženský. — 4) R: Wegminkarž. —
8) T. j. tříd. R: odbyttu . . ._Klassu.

Paměti-Vavákovyv III., 3. 4
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a zlll. lzl. Naproti tomu všichni kontribuenti polovic předešle
dávané váleční daně sleveno míti mají.

[514] Dne 21. ledna senný 1) magacín neb forot neb zá
loha oznámena jest a sice poděbradské panství 662 centnýřů;
N.B. ten jen ze zahrad, lesů a pastvišt2) a luk se dává. Zdejší
ves Milčice má dáti 2 cent. 47 lib. a takové do elakovic ve
8 dnech odvésti, ale židé i s forováním to zlifrovali a máme
dáti na 1 cent. 40 kr. přídavku.

Dne 14. ledna ruské granátníky3) dostala také Kostelní,
Písková, Přední a Vrbová Lhota a z Cerhenic4) kozáky dostal
Sokoleč, Pňov, Předhradí & Gl'úckzu.

16. ledna noví lidé z Rus — rekrutió) — do Kolína
a okolních vesnic přibrali“ se v počtu 10 tisíc; ti nejprv do
Prahy přijdou, kdež jeneralissimus Suvarov ohledavG) je kplu—
kům rozesílati je bude.

Kdekoliv Rusové přebývají, všude již bída a nedostatek
potravin se ozývá. Naříkání lidu nikde není přijato a pomoc
jen ze samého nebe se očekává. jest jim přiurčeno dávat pro
1 muže na den V, lib. masa, V., žejdl. hrachu, V, žejdl. krup
neb jahel a ] žejdl. mouky na večeři. '

Však kdyby kdo jen to dával, každý den by utíkával;
my jim „mnohem více dáme, a přec dobrých slov nemáme.
Tušímf) kdo to dávat velel, dobré povážení neměl.
Což pak jest to na vojáka! Domácí volák to sfíáká
a kdyby neměl víc na den, musil by vésti boj s hladem.

[515] KoLeDa NoWoroCžňlí ZplěWoWá, RokV náM
NastáWaglCího.8)

Těch Rusů, naších hostí, již máme všichni dosti.
Jestli tu dlouho budou, učiní zemi chudou,
an prve málo měla, neb všecka zhubeněla

1) R: Sennej Magacýn. — 2) R: lessu a Pastwisstiat. — 3) Russke
Granadyry . . . Lhotta. — 4) I?: s Cerhenicz . . . Gli zu. — 5) R: Russ,
Regrouta. — 6) R: Ohledawsse. — 7) R: Tužim. — ) Viz je obě i ve
Vavákově „Zboru písní“ na str. 266. s některými doplňky, jež tu na
svých místech připojuji. Při první „koledě“ udána i nota: „jako: Toto
malé děťátko.“ Nápěv ten (jak jej má na str. 121. „Cžeský Kancyonál Do
Tisýc Pjsnj“, vydaný Dědictvím sv. Václava v Praze r. 1764, a to výtisk,
jejž Vavák — jak vzadu poznamenal — dostal r. 1783 od kněze Frant.
Ant. Hanuše z Vysokého Mýta a r. 1803 daroval jej vyhořelému kostelu
v Kostelni Lhotě, kdež tehdy byl lokalistou kněz Frant. Paleček, také
rodák vysokomýtský), přepsaný v g-klíči zní takto:
*___—_“__—'““— —" *" " :- :; “\;—::: ;

Aše-£4FI—ai—íroznrýéFd'q—F—i—r—g—g—Š:
%U ' ' | F L ' E F

To - to ma - lé dě - t'á - tko, “to ma - lé ne-mluv-ňá
__ ......_ __„._,_._,_—_—_—_7_—"T.:—,; '_' _“n'—_.:;13 “_"“'štír-12,2:':F:Ě:c:p:£ůp:p:fl_šzv::£]7
tko,tvéí' jest to pa- cho- lá-tko, Ma- ri - a Pan-no, ma-tko.
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skrz tak dlouhý čas vojny a živení lid zbrojný ])
již s bídou v šrancích stojí, ač jest dosti mdlá k boji;
nezvítězí-liž) z jara (a), budet ji bolet hlava.
Z'peněz se již vydala, děti jinam vyslalař)
co má ještě obroku, ten se trati do skoku.
Když tak pomalu vadne, jestli v nemoc upadne,
kdo ji zase postaví a dopomůže k zdraví?

líná: 1
již co vidíme, ejhle, skrz ty letošní brejle, 080
hned na jejich ukázce (b) padá k velké otázceni)
Co dále uhledáme. ještě na hůře 5) máme,
až nám to spadne dolů, Bůh dej, ať všíckní spolu
uzřime“) to s radostí a pokoje sladkostíi)
HOSpodine, Pane náš, jenž všecko v své mocis) máš,
budiž nám mocná věže-a všech nepřátel spřeže
roztrhej a polam zbraň, svou církev a víru chraň;
neb bez tebe, náš Pane, naše sila nestane,
aniž svět pokoj svatý bez tebe může dáti,
dokud ty ho sám nedáš, — dejž jej,9) Pane Bože náš!

[516] Za příčinou skrze to ruské vojsko všelikých sem
z říše přinešených i též jejich vlastních peněz následujlcl tarif 10)
aneb výsada takových, zač by se naproti našim penězům bráti
měly, do každé vesnice vypsaná dne 15. ledna přišla.

Mají se bráti: Staré 11)ruské císař. ruble, celý za 1 zl. 45 kr., polo
víčni 521/9kr., čtvrtě od roku 1761 24'/, kr. Nové 12) ruské cis. ruble pod
panováním Pavla ]. bité, celý 1 zl. 32 kr., poloviční 46 kr., čtvrteční
23 kr. Ruských 20 kopějek 16% kr., 15 takových 12% kr., 10 [takových]
8 kr. Holandské vojtěšské13)tolary 2 zl. 4_kr. Král. pruském) říšské tolary,
celý ] zl. 25 kr., 3/,dílní neb třetina 28 kr., 6/4dílu neb šestky 12 kr.,
dvanácterky 6'/, kr. Král. polské Gzlaté 15) od r. 1793, jeden celý kus
1 zl. 25 kr., 2/5 dílu neb dvojka 28 kr., 1/6dílu neb samotný 1 zlatý 14 kr.,
polovic toho neb ll, zlatjéhol 61/2kr., čtvrtina toho neb '/, zlat. 3 kr.;
10 polských malých grošů 4% kr. ltem polském) a pruské malé groše
bez rozdílu 11,1,kr. '

[517] Den sv. Pavla na víru obrácení 17)byl pošmourný a teplý;

(a) Nebude- li outoda polní.
(b) Hned na začátku roku.
1)Ve Zb (t .j.„ Zboru plsní“) k tomu poznámka: „Od r. 1788, začátku

vojny turecké, item od r. 1792, začátku vojny franco[uzskéj.“ — “
Neswjtiezyly. — =*)Ve 25 poznámka:_ „Na vojnu v zemskem legionu,

—') Ve Zl: poznámka: „Hned na začátku roku 1800.“ — 5) Ve Zó
poznámka: „V nebesích“. — 6) R: Vzdržjme. — 7) Ve Zó následují

2verše: „toběqdíkysrdečné prospiewugem společně.“— 8)Ve Zl; „wswýchRukauch.“9R)1") R: Taniaanebweysadn.—") (Následu
ci cenník_ je v It. hs0rubrikami zl a kr.) R: Starý Russký. — 12)R.

kowý —“) R: Hollandský Wogtíechský Tollar. —")R: Prussky Ržjzský
Tollary. — 15) R: Polsky. 6. Zlaty. — 16) R olsky a Prussky maly ——
") T. j. 25. ledna.

O
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před polednem pršelo řídce a po poled[ní] sníh též málo padal, u večer
drobet mrzlo a po 8. hod. večer vítr se strhl. ale okolo 10. přestal.

A v tu samou noc ruští grapátnlcif) jenž tu po vesnicích
a sice v Chotouni, kramnlku, Zherách, Hořanech. Milčiclch,
Tatcích, Chotuticích, Pečkách, Chválovičkách, Kostelni, Pískovéf)
Vrbové 3 Přední Lhotě [leželi], k svému obrštovi do Chotouně
do dne se sešli, sami nic nevědouceř; kam odtud půjdou. Ten
batalion 4)v 6 rotách neb compagnilch jmenuje se Dendrigina. [?]
Odešli přes Kolln.5) .

Dne 26. ledna. v neděli, byl velmi krásný, teplý a jasný čas a okolo
toho dne obilí mělo cenu: Pšenice 6 zl. 21 kr.. žito 5 zl. 54 kr., i taky
6 zl., ječ[men] 3 zl. 54 kr. i taky 4 zl., oves 2 zl. 45 kr., hrách 6 zl.,
seno ] zl. 12 kr.

28. toho knlže Alexander Suvarov, c[ls]. ruského vojska
jeneralissimus, z Prahy přes Český“) Brod do Vídně jeli)

29. ledna přišli sem kozáci od regim. Denisov, rota čtvrtá,
v počtu 80 mužů a odešli 30. téhož přes Kolín.

31. toho přišli ruštl husaří od reg. Holovina, rota obrštova,
60 mužů, a sice ta, která zde 16. juli r. 1799 [518] stála, a sám
ten obršt byv 3) tehdy zde v nr. 3. u Vozába, tam též nyní
stál, a ten regiment se vloni jmenoval Likossinf') že pak
u Rýna 10) dne 25. září 1799 vté prohrané bitvě svého jenerála
ztratil,“) nynější slove Holovina. Odešli odtud přes Kolín do
Sukdola dne 1. února.

Od 26. ledna do 1. února dala naše ves Milčice “za přl
činou toho ruského vojska na foršpony a přlpřeže 48 koní.
Ve dne iv noci pokoje “jsme neměli, domácí práce konat
[i]sme nemohli, světla a dřlvl mnoho spálili, k potravě masa,
hrachu, zelí, krup, jahel a mouky mnoho vydali, — Pán Bůh
račiž nás nadělit!

Kdo .ty Rusy trochu zkusl,12)
o škodách povídat musím)

1) _lr':Russstj Granadyrži — 2) R: Chottauni . . . Chottuticych. .
Pjskowý, Wrbowy . . . Lhottie. -— 3) R: Chottaunie . . . newieda. —
4) R: Pattalion . . . Rottách. —- c*)V R dále prázdno asi pro 5 řádek. —
G)I?: Cžechský . . . Rotta lV.ta. -- 7) Kramer. Nov., str. 40. — 3) R:
Rotta . . bywsse. — 9) Viz (a srovnej) str. 54. — 10) R: Regna...
stratil, njniegssi. — 11) V bitvě té byl dle Kramer Nov., 1799, str. 362.
těžce poranen a zajat ruský generál Saken. — 12) R: skusy . . . po SS:
111.Kralých . . spátkem.— 13)Ve „Zboru písní“ na str. 266. je toto dvoj
verší začátkem třetí „koledy“ (viz zde napřed str. 74.), nadepsané: „lína
o Rusich“. Skladba ta je celkem„pozdější souhrn veršů, jež tu v „Pa
mět-ech“ už byly uvedeny (víz str. “14). Ve Zb zní takto:

Kdo ty Rusy trochu zkusí, o škodách povídat musí.
Máme sice vyměřeno, v den na muže poručeno:
libru masa hovězího, v polívce uvařenýho,
půl žejdlika hrách, půl kroupy a k večeři žejdlík mouky, —
však kdyby kdo jen to dával, každý den by utikával.
My jim mnohem více dáme, a předs [!] dobrých slov nemáme.
Tužim [l], kdo to dávat velel, dobré povážení neměl.
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V noci na 2. den února a svátek hromnic, jenž byl v neděli 4tou
po sv. Třech králích, byl mráz i malý snih spadl a nato v týž den bylo
velmi teplo a jasný čas.

Ruská armáda, která r. 1799 přes Vídeň táhla, byla silná
24 tisíce. nyní jich šlo zpátkem 8000. Ve špitálích a zajatých
zůstalo 6000 a padlo jich tam 10000 (deset tisíc). V rozličných
porážkách byla 13krát a spolu v dobývání pevností. Granátnlci 1)
nejvic vytrpěli a mnoho slavných skutků dovedli.

Armáda, která přes Čechy k Rýnu *) táhla, byla silná
přes 35 tisíc; ta jen jednu bitvu vydrževši v ní ještě couvla3)
a prohrála a některý Rus Francouze ani neviděl — a byvše4)
tam ne zouplna 2 měsíce, zase sem zpátkem maršírovali. Ta
rota, která, jak svrchu psáno, zde stála, ztratila jen 8 mužů.—“0

[519] Cokolivěk nyní pravěji noviny,
ve všech zemích na všech stranách:
jen o samých těžkých ranách, .
které národové hojně působí k budoucí vojně,
jako by bylo dost málo, co se až posavad6) stalo,
ježto7) za celých 10 let meč mnoho tisic lidu“) smet.
Hle, dokud Bůh pokoj nedá, svět svou vzpourou přec ho nemá
a čím dále víc se bije, tím větší zlost v srdcích ryje.
Tut vidime, co nedělá9) pýcha,“l) závist a nevěra,
neb průvodce toho ďábel sám i v tom nebi již válel.11)

Od 1. února až do 8. toho byly mírné časy; voda z poli téměř
odběhla a i v potocích osákla. Ale-9. února,

v neděli devítnikovou, měli [jjsme zas zimu novou.
Mráz začal jit tvrdým během, též i zemi přikryl sněhem.

Až potud 12)vždy ještě přes Český Brod od Prahy táhli
Rusové a v bližších vesnicích okolo hlavní silnice nocovali
_ a lidé naši při tom bědovali. Žádný však dosavad pově
děti13) neumí, kam jdou. Z polnlho svého leženl od Rýna “
hned měsíce listopadu začali jít ve dvou kolonilch do Čech,

Co pak jest to na vojáka! Domácí volák to sfláká
& kdyby neměl víc na den, musil by vedstl [!] boj s hladem —
a kdo pak s hladem bojuje, jistě meze přestupuje.

1) R: Granadyrži.— 2) Regnu. — 3) R: caufla. — 4) R: b wssl.
nezauplna . . . spátkem . . . Rotta . . . stratila. — b) 1 následující skládání
nachází se ve „Zboru písní“ (str. 260) při 3—„koledách“zde již uvede
ných (str. 74., 75. a 76.), jest však tam rozšířeno o řadu veršů. Viz je tu
dále v pozn. ll. — 6) Zb: dosawád. — 7) R: Gessto . . . spaurou —
8) Zb: lydi. — 9) Zk: co tak dělá. — 10) R: Pegcha. -— 11) T. j. válčil.
Ve Zb Vavák přidal ještě tyto verše:

Všudy hořko, všudy ouzsko, kdekolivěk stojí vojsko;
jak táhne kam neb se vrací, nejvic trpěji sedláci.
Ti je v svých domich živěji a na maršich je vozejí,
zdravy, služby dají mnoho, však — nemaji dobré slovo.
Kam se jen sedlák obrátí, všudy najde, kde ho trápí
škoda, Spurnost, lest a hanna, podvod i citelná rána.

12) R: podtud wzdy. — 13) R: powiediti. ——") R: Regna . . . dwauch.
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I. přes Ceské Budějovice a Moravu, ll. přes Eger neb Cheb))
Plzeň a Prahu též k Holomouci a přes Polsko do své ruské
země. Že do své země táhnou, dnes, 9. února, teprv nám noviny
nr. 6. o tom oznamujlř) Někde 5, 6 i 7 neděl na místě leželi
a zem[i] naši tlma) velmi zhubili.

[520] Dne 10., 11., 12., 13. února tvrdé mrazy ve dne i v noci
trvaly, že i okna mrazem potažena4) byla.

V noci na 13. den února hořelo . . .5)
V týž den dali [j]sme odtud poznamenánl, kdy a jací

ruští vojáci k nám přišli, jak dlouho zde byli, kdy a kam
odešli; na kteréžto plat jakýsi 6) a náhrada že se dávat bude,
slyšeti se. dalo. Ale kdy a jak, to se neřeklo.

Že lidé do Prahy nemohli jet skrz to vojsko,
bylo všecko drahý tam a v něčem 7) již i ouzko.
Když ale Rusové pryč odmaršírovali,
tyf zhusta echové s obilím tam se brali.
Unora v tyto dni (12., 13. a 14.) jak mnoho fůr tam vjelo,
hned všecko obilí menší valoru mělo.

A podle Prahy rovně i zde všemu obilí spadlo: Pšenice 5 zl. 30 kr.,
žito 5 zl., ječmen 3 zl. 54 kr., oves 2 zl. 30 kr.

Dne 18. a 19. února přibylo sněhu a vždys) z rána mrazy a stu
dené větry následovaly.

23. odlevilo, tolikěž 24. a 25., na konec masopustu, a s tou odlevou
únor dokonal.

_ 1. března přibylo zase sněhu a druhého, v neděli první postní,
začaly se tvrdě opět mrazy.

[521] Dne 3. března v městě Poděbradech jedna žena,
manželka Matěje [Veselého] 9), provazníka, z rozumu vystou

1) R: Cheeb. — 2) Kramer. Nov., str. 48. — 3) R: stím. — 4) R:
potažene byly. — 15)V R nedopsáno (půldruhé řádky). — 6) R: ga
kyssy. — 7) tt: wníetcžem. — 8) R: wzdy . . . Massopustu. — 9) Vyne
chané pro jméno v R místo doplněno dle (latinského) zápisu v úmrtní
matrice poděbradské: „3. března 1800 zemřely a 7. pohřbeny byly dětí
Matěje Veselého (Wessely), provazníka v č. p. 29., katol., František 5/l2letý,
a Veronika, 11/, roku stará, od vlastní matky šílené (manniaca) do studny
vržené a utopené.“ (Sdělil vsd. p. probošt Ant. Nývlt) Kramer. Nov.,
str. 88., mají otom obšírnější dopis: „Z Poděbrad 5. března. Dne 3 toho
měli sme tu velmi truchlivý příběh, nad kterýmž každý strnul. jistá zdejší
měšťka,kteráž již za dvě léta časem jakousi pomatenost smyslů na sobě
okazovala, praveněho dne své skutečně bláznovství s ztrátou života svých
dvou dítek, a málem isvého vlastního stvrdila. Předpolednem když byl
manžel jeji odšel, přistrojila své děti, pacholíka pětiletého & děvčátko
dvouleté, pod zámyslem, že s nimi k tetě půjde. Po nějaké chvílí pa
cholik bratrův této pomatené ženy vyjda na dvůr udělá pokřik, že cosi
v studnicí jejich šplochtá. Matka jeho vyběhnouc. a pohledíc do studnice
spatří — ach přehrozné podívání! že švagrová s svými dětmi tone.
Uděšená strachem a hrůzou nemohla ani slova promluviti, až pak po
mnohém dotazování — co se bylo stalo, pověděla. Tu byl hrozný po
křik, a u velikém zběhu lidu vytáhli tuto nešťastnou matku s dítkamí,
kteréž se již mrtvé okolo ni držely, ona pak sama polomrtvá vytažena
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pivši, protože její muž 50 zl. kamsi půjčil a takové v prošlěm
terminu dostati nemohl, své dva chlapcef) jednoho Zletého a
druhého 5tiletého, do studnice vhodila. Že pak ten větši chlapec,
byv 2) posledně snad házen, té matce se okolo krku chytil,
protož i ona tam spadla. Když vytahována byla, ještě tak ten
chlapec. ač již utopený, se ji držel; tolikéž i ten malý se utopil.
Zena pak až do 3.ho dne bez paměti a smyslů ležela, potom
k sobě přišedši3) na děti se ptala. Děti pohřbené jsou až dne
7.4) března a ona v dobré stráži jest opatrována, až lépe k sobě
přijde. Hle, penlze k čemu nepřivedly!

4. března zas drobet přibylo sněhu a tvrdě velmi mrazy trvaly,
až okna i studně zamrzovaly, zvláště 7., 8., 9., 10., tak že ačkoliv i slunce
svítilo, však ani na výsluní 5) nerozmrzalo.

V těch dnech zase cena obilná se zvýšila:“) Pšenice měla 6 zl.
24 i 30 kr., žito 6 zl., ieč[men] 4 zl., oves 3 zl., proso 5 zl. 45 a 54 kr.,
hrách 6 zl., zde sice vršná, ale v Praze rovná mira.

[522] K SWáth SWateho lozeffa, Cžeskeho Patrona Vpřano
ereCžnl a LaskaVl-Wlnss:

Zz'w Bud;
WlsoCe DVstognl, W KrlstV oteC, a Wěrnl přlteL MYg

Pán,
?iž Osmnácte Století, letos na wiečnost odletj,

gako z lučjsstie 3st
0 gak mnozý — tež y Kmeti, žadaly sy to widieti.

_ __ awsak newidiegl
Zvvuka hlahol genž se hrne, starssim hrůzau srdce trnne,

třese se mladý SyA/
Eyhle: co stim Nebe wine, Zem neproSý ať to mine,

ani nečiní diik
Falsse přitom wssudy dosti, Mielyt sau gi y tij hosti,

kteržj ssly skrze nAS
Pane Wálky y Pokoge KAžde Králowstwi gest twoge,

Cyrkwj twe v tom padnaut nedeg w NO Wie swe Kralowstwi wzdicleg
A vtwrd' ho w každe dussi, NIKdá ch at se nerussi,

BUD pEGchOu Wnás, neb NeláSXY.
Gabalist:DEGNAM.......... 87POKOG............ 11721?VŠ............. 870

PŘEKAAŽKY......... 666iw.—
toliko pomocí lékařů podnes při živobytí zachována jest; poněvadž ale
nic nemluví, nemůž se zvěděti, víli co o sobě aneb o tom přehrozném
skutku, aniž také zdali ty nebohé dítky dřív do studnice vhodila a za
nimi skočila, aneb zdali pojavši obě. do náručí s nimi do studnice se
vrhla. K vyšetřeni lepšímu nyní kommissi z krajského ouřadu určsena jest.“

1)Hocha a děvče. Viz pozn. předcházející. — 2) If: bywsse . . . haa

zen . . . wtahowaná. — 3) R: prigdaucy. — 4) R: 8. — 5) R: wzlasstie . . . eysluni. — 6) R: zwegssna.
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Nakonec osMnaCteho Wěkv
A praWě KrWaWeho posLeDně rokV.

Tak Wěrně Dnes Wlnsnge,
Franěk lan WaWák MlLCžlCKl.

[523] líný jinam:
K SWáth SWateho Jozeffa Cžeskeho Patrona Vpřano SrDeCžnl

a LaskaVl Wlnss. ' _
Zz'w Bud;

S RaDostl: Vrozenl, Ctně Wěrnl, a WzaCtne SLoWthostl
Měssfan HorrokVttenskl,

I'a'n,
již Osmnácte Stoletij, letos na Wiečnost odletj,

zanechá welký dluH
0 kdy ho kdo splatj k wdieku, ani snad celeho wieku

dewatenácteh O
Zlost a skáza nepržestáwá, Gesstie wzdy gina nastáwá,

a čím dále _gt hůRZ
Ey wte podíwne Wichržicy, bud gen wzdy wiernie míslycý,

' bratře Cžechu milí
Faless sama sobie sskodj, Wiernost s láskau sláwu plodj,

y giných daru —-ij
Twug Patron tebe zastáweg, Cestu (ti tam prodieláweg,

kde sau sstiasne wie—
KY.

Gabal.: A__DOČEKEG S RADOST/. . .528POKOG. . . .-........ 117
AWÍEK........ . . . .425
DEWATENAACT). '...... 670

“1366“
Tak Wěrně Dnes Wlnsnge,

Franěk lán WaWák MlLCžlel.
[524] Až do 18. března mrazy tvrdé jednostejně trvaly dnem nocí,

že dost maličko sněhu ač bylo)) ten se nerozhřál, až dnes, 18. toho,
začal pouštět okolo Labe.

Na den sv. Josefa ač slunce hřílo, ale vždy zima byla, že bez
rukavic nebylo lze cestou jíti, a na ten den letos bylo právě Středopostí,
t. j. 1/2postu, a v Nymburce-?) jarmark. Tolikéž 20 a 21. března ještě
tvrdé mrazy trvaly a po ty 2 dní aSpoň ve dne drobet bylo tepleji —
tu, kde svítilo slunce, ale v chladě vždy jen přece mrzlo.

Ovce od 15. března začaly se pásti, a sice ne tak pástí,3) jako
jen ven vyháněti, neb neměly ani venku ani v domich potravu a [jjsouce
hned na zimu nezdravé, velmi zhusta padaly a mřely. Od dne 17. pro
since roku 1799 _až do tohoto dne ovce venku nebyly, celých 88 dní
aneb 12 týhodnů a 6 dní aneb V, léta bez 24) dní.

Hovězí dobytek taky velmi mdle a churavé vyhlížel, neb hned
taky na zimu velmi byl hubený a chatrný.- A od začátku tohoto měsíce

1) R: Sniehu bywssi. — “) R: wzdy . . . Nimburgkce . . . wzdy gen
pržedse. — 3) R: Paasti. — 4) R:. 2ch . . . chatrnný.
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.taky tu i tam v některých vesnicích, kde vloni hynul a padal, zase nyní
nemocný býti i hynoutí začal.

Mezitím skrz ty dlouhé zimy a mrazy a že k vůli dobrým cestám
více formami jelo, obilí připlácelo: Na den sv. Josefa platila se pšenice
6 zl. 42 a 45 kr., žito 6 zl. 6 i 15 kr., ječmen 4 zl. 6 a 12 kr., oves
2 zl. 36 kr., hrách 6 21. 15 kr., proso 6 zl.

[525] Ruských outrat neb nákladů, které tento měsíc po
pisované a ku král. krajjskému] ouřadu a ke gubernium ode
vzdané byly, ač pak jen na sprostého 1) muže 20 krejca[rů] a
na oficíra 38 krej. se počítalo, vyneslo to na panství podě
brad[skěm]' přes 10 tisíc; naše ves Milčice má 774 zl., Chotouň
1500 zl. atd. Byli pak Rusové jen v těchto vesnicích: V Cho
touni, Milčiclch, Pečkách, Velimi, Baierveku, Siegfelduf) Glíickzu,
Pňově, Předhradí, Sokolčí a něco málo ve všech 4 Lhotách.

Dne 24. Marti dali [jlsme poznamenání, jak mnoho hově
zího dobytka r. 1799 před tím veřejným pádem—“*)se vynachá
zelo, jak mnoho zhynulo a jak mnoho zůstalo. Kde pak ani
nehynul, jako izde, tak počet jeho přeci se taky poslal, a sice
vynachází se dobytkaz4)

V nr. ]. kusů 6, 2. 10, 3. 14, 4. 4, 5. 3, kovář 1, 6 6, 7. b', 11. 6,
12. 12, 13. 4, 14. 4, slouha 1, 15.10, 16. 12, 17. 9, 18.8, 19. 6, 20. 7, po
druzi 12; summa všeho dobytka 141 kusů.

[526] Téhož dne 24. března začalo ve dne tepleji býti, tolikéž
. 25. toho, na den Vtělení Páně, ač vždy5) ráno mrazy. 26.0 ráno mráz,

ve dne teplo a jasný čas, že bez rukavic mohlo se venku pracovat.
Dne 27. Marti byl tuhý mráz, hustá mlha a od 7mi hodin ráno

jasný čas a teplo. ' '
Okolo 20. Marti ještě při městě Mladé 6) Boleslavi na saních jezdili,

tolikéž okolo Sázavy a Benešova, Načeradce a Ledče.

Tohoto roku když ta již obyčejná a r. 1771 uvedená vo
jenská konskripcí') neb popsání lidu po městech a) a vesnicích
jezdíc9) lid zapisovala, tehdy letos ponejprv všecky lidi ne
katolické obojího pohlaví i děti jejich s připsáním toho nábo
ženství, k němužto se hlásífo) znamenala. Každý musil vyznat,
jakého jest náboženství, ku př. helvetského 11)neb augšpurského,
a to se mu k jeho jménu připsalo. Našli se pak místem ně
kteří, že z těch trpěnýchm) náboženství k žádnému se nehlásili
a protož takoví zvláště zapsáni byli.

Mnozí z nich, majtce ztoho strach (neb nemálo všelikých
myšlínek a řečí povstalo), sebe jen za helvety a děti své za

1)R: popissowane . . sprostyho . . . Chottauň. — 2) R; Chottau
ni . . . Bajerweku,Sikfeldu, Gligsu . . . nietco... Lhottách. — 3) R: Paa
dem . pržedsy. — 4) V R je výkaz ten ve 3 sloupcích s jednotlivými
součty. — 5) R: wzdy. — G)H: Mladem. — 7) Viz Pam. l, 1, str. 15. R: Con
scriptj. — 3) R: Miestách. — 9) R: Gezdie . zapissowala . . . po Ney

rw. — m) R: hlásegi.— 11)R: kzp: helwetskyho neb Augsspurskýho. —
12) (€ : trpenych . . . wzlásstie.
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katolíky psáti dávali, jakož pak iv Pečkách ŽelezhýJ) Slabý a
Mirel2) tak učinili.

[527] Zde v Milčicích byla držena konskripcí dne 21. března,
v sobotu, v neděli Družebnou nic a v pondělí přišli sem z Cho
touně a. z Peček všickni lidé 3) a po zapsání jich odjela kon
skripcí do Kolína, při nížto byl pan oberlaitenant rytíř Dlouho
veský z Langendorfu a kaprál Koph.

Příčina, pro kterou by náboženství ke každé osobě při
pisováno bylo, ještě hlavně venku není, ačkoliv roznáší se
pověst, že by v Moravě protestanti s Francouzi srozuměnl míti,
je do našich dědičných zemí zváti. jim všeliké tajnosti vyjevo—
vati, ano inejslavnější dvůr náš (čehož, Pane Bože, nedo
pouštěj !) sami vyhladiti a Francouzům převeliký sebe počet
oznámiti a jím nejmožněiši silou pomoc připovidati a snadné
opanování našich zemí slibovati mělif)

jiná tatohle býti může: Mnoho již takových protestantů
aneb nekatollků jest, že sami sobě náboženství dělají aneb
itaky žádné nemají, pastorům své povinnosti roční nechtějí
odváděti, do zboru choditi. Večeři ani jednou v rok (při které
prve mnoho peněz pastorům se scházelo) nepřijímají, ani pa
story, ani své starší poslouchat nechtějí a právě hůře než Turci
živi jsou.

Dle čehož pastorové na ně žalují & někteří nemohouce
živi býti své služby vypovídají a opouštějí. Viděli [jlsme r. 1782
začátek, nyní vidíme prostředek.

[528] Jakých opět mezi sebou proroků a proroctví a nejvíc
pak bláznovství mají, nemožno jest mně vypsati neb oni vždy
na proroctví se vážou a takovým se kojí.5)

Ostatně, proč se to váže,
sám čas nejlépe ukáže.

Vysvětlení toho slova „reformirt“. Když tak nyní při tom militár
nim popisování všecky ty, jenž helvetské neb švýcarské 3) konfessí býti
se pravili, reformirty psali a sice při každém jménu takové osoby toto
hle jen znamení „reform.“ učinili, protož, aby tomu sprostý Čech a můi
čtenář rozuměl, přidávám, že latinské slovo reformatio na česko zni
obnovení neb předělání, reformatus ") obnovený, předělaný, a protož re
formit rovně tak. Kalvín, když od víry katolické odpadl a Lutherova

1) R: Železneg. Slabeg [pak původně psáno: „a Smrkowskeg“,to však přetrženo a místo toho: „a Mirel“]. ——') R. 1470 koupil jan Mirel
v Pečkách za 60 kop. míš. domek čís. 32. st., vystavěný r. 1148 od obce
na gruntě obecním, z něhož obec přijímala dotud 35 kr. pololetně nájmu.
(Sdělil p lék. ]. Hellich.) — 3) R: Concripti . . . Sobothu . . . Chottau
nie . . . lydi . . . Conscripti . . Dlauhowessky . . . Capral . . . Ossobíe prži—
pissowáno. —_4)Dle všeho má tu Vavák na mysli t. zv. „moravské“ nebo
„helvetske“ spiknutí v českomoravském pomezr, jež předčasně propuknuvši
potlačeno bylo r. 179/; co však o něm uvádí, jest již silně zvětšeno po—
stupem pověsti. — [7) R: wzdy . . kogegi. — 6) R: sswegcarske Con
fessy . . . Ossoby. — 7) R: Reformarius.
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(též v jeho času dělaná a od Melanlchjthona opravovaná) taky se mu
nelíbila, mysle,1) že jest on sám nad Luthera i Melan[ch]thona učenější,
založil sektu jinou, tak jak se jemu líbilo, a tu sám refermirtskou, to jest
předělanou aneb obnovenou, nazval. Že pak ve Švýcařich 2) tři kantony 3)
neboližto kraje nejprv ji přijali, protož od té země nyní ta kalvinská
smyšlenka a konfessí slove vůbec helvetská aneb švýcarská. Latině
Helvetia jest země švýcarská. 4)

[529] Za třetí,“) bylo ovšem slušno hned na začátku toho
odpadu ke každé takové osobě to náboženství, které ujala, při—
pisovati, ale tehdy bylo to zapovědíno a kdo to kde psáti
chtěl zabráněno, což imně se stalo, atd. Nyní, když se z nich
již mnoho dětí zrodilo, neví se vlastně počet, jak jich mnoho
v zemi každéjest,
tuto militární kon
popsání lidu nej—
jak mnoho jich
mu trpěnému ná
vad se hlásí,6)
novoty sobě vy
pak nacházen tu
se k žádnému z
ženství nepřizná
Němčicích na ko
nalezen jest je
dlouhé nosí a
ství nedrže9) jen
odpovídal, že jest
kojného. Tázaný
nábožen[ství], že
ném) ani nikdy
odpověděl:
není, já chci dát
chci, aby mně

Loupežník Kovářík.

a protož skrze
skripcí neb roční
snáze se vyzví,
jest a zdaliž k to
boženství dosa
aneb nějaké jiné
mýšlejíf) jakož
i tam některé, že
trpěných nábo
vají. Tak ve vsi
línském panství
den, jenž vousyf')
žádné nábožen
při té konskripcí
náboženství po
jsa, co jest to za
není v zemi trpě
žádnému známé,
„Nechť je, nebo
každému pokoj a
jej 11)taky každý

dal.“ A jiného nic na něm doptat se nemohli. Sousedi pak
tamní o nětn vysvědčují, že jest celé vsi největší buřič.

Až dosavad nepřipisovalo se náhnženství k osobě, jenom
v zadávajících k manželství cedulích 12)

[533] Od 26. března začaly se pěkně jarní, slunečné a teplé časy
a trvaly až do 10. dubna, v kterýžto den byl Zelený čtvrtek. Tut' mo
křiny v polích začaly vysýchat a drny13) se zelenat.

1)R: Katholicke. :.

Ale smutno bylo

.Myslege. —2)1€':stegcaržich.—Z3)l !?: Kontony.
—_4)Confessi . .ssweycarská. sswegcarská. — 5) R: all.l Ossohle . . . pržipissowati. — 6) R: Conscripti. .ttpenemuz. .hlásegi. —
7) R: negake. wymegsslegi. .trpených. — s) R: faus . ") 1\': ne
držic. Concrípti.— '")R: trpený
12) Další 3 stránky [530.—532.] jsou prázdné. A:
Ossobie. — 13;R: wyssychat a drnny.

.známý. — 11)R: ccht . . . ho. -—
nepržiptssowalo .
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patřit na žita, která .) byla na týden před a po sv. Havle zaseta, neb)
všecka pomrzla a vyhynula. Misty je zaorávali2) a sili oves.

V ty jasné a teplé dni velmi krásné bylo setí jarního osení, tak:
že málo co kde přes Velikou noc zůstalo.

Dne 8. dubna, v úterý po neděli Květné, v Praze onen'
známý loupežník Kovářík, jenž v šatlavě novoměstském—"')
rathouzu již od Tří králů roku 1799 seděl a ojehožto chycení
již tehdy psáno v tomto spisu,4) dnes na lešení při rathouze
staroměstskěm vyveden 5) [a-tu mu přečten ortel, že jest od
souzen na 20 let na pevnost Špilberk u Brna).

Dne 10. dubna, v Zelený čtvrtek, přestaly jasné a teplé časy.
11.0,u Veliký pátek, ráno mželo a chladný vitr vál,6) na večer mrak od
západu po Labi se hnal, z něhož i pršelo i hřmělo. 12.0, v Bílou sobotu,
chladný opět vítr a po něm maličko krůpěje dešťové zemi skropily.

[534] Dne XIII." DVbna, hoD VcleonoCžňll, Wzkržllsseňl Pánlě,
sLaWen, Letos — OsMnáCtlho WlěkV, PosLeDňllho RokV\ a We
Wognlě franCaVske.

Ten den byl ráno s deštikern
a potom jasno s větřikem.
V pondělí ráno též dešt' byl
a potom chladný vítr víl.

Okolo velikonočních svátku
mělo obilí tuto poplátku:

Pšenjicel 6 zl. 12 kr.. též 15 a 18, žito 5 zl. 30 a 36 kr., ječmen 3 zl'..
51 kr. a 54 kr. i taky 4 zl., oves 2 zl. 36 kr., tolikéž erdteple neb zem.
ská7) jablka za 2 21:30 a 2 zl. 45 kr. & 3 zl

Z novin nr; 15 Dne 21. března v městě Benátkách!
vla[š]ských papež Pius Vll., ienž byl dne 148) března tam na
papežstvl zvolen, dnes v kostele sv. jiří Většího slavně byl
korunován, po kterémž vyjda na jednu pavlač v trojnásobni
koruně všemu lidu požehnání udělil, při čemž od tamního cl
sařského vojska třikrát ze 60 kusů vystřeleno bylo.“) Náš císař
František ll. daroval mu a odvésti kázal dar 30.000 dukátů.“o)

—Žeod začátku dubna vždyll) pořád bylo teplo,
dne 20. téhož všecko stromoví kvetlo
i taky černé země od mokřiny vyspělý,
že do nich pěkně mělně obilí [ijsme zaseli.

[535] Okolo svátku sv. Vojtěcha a jiří skrze ty tak stále trvající
slunečné časy a teplé větry suchota již byla. země se pukala a oseni
všecko vadlo; ano i na stromích mladé listí žloutlo, ačkoliv stromoví

1) Ríktere byly na 'l'egden . . . zasete . . . wssecky pomrzly a wy
hynuly. —- 3) R: zaworáwaly . . . Osseni. — 3) R: Nowo Miestkýho . . .
lll. Kralů. — 4)Str. 33. 5) Věta nedopsána a místo pro dalších asi 5 řádků
zůstalo v R prázdné. — “,- R: waal . . . Sobothu. — 7) R: Zemske. —
s R: 12 (Viz Kramer. Nov., str. 105.) — 9) Kramer. Nov., str. 115. Že
bylo ze 60 děl střílcno, v novinách není. If: lll. krát. — 10)Kramer. Nov.,
str. 124. — ") A': wzdy.
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letos žádných housenek nemělo, protože r. 1799"skrze ustavičně studené
časy málo se jich na zimu zalíhlo; některá zahrada hned žádných do
konce housenek neměla.

jarní zrno zasité, jenž navrchu ležet zůstalo, až potud *) tak leželo.
Tolikéž pomrzláŽ) a vyhynutá žita, kdo dřív nezaorala) čekaje na dešť,
jestli se spraví, již nyní tím suchem dokonce malou nadějí dávají.

Včera, 26., a dnes. 27. dubna, v neděli 2. velikonoční, takové byly
parna a teplý vítr, že vloni ve žněch sotva takové byly.

Ve svátek svatého Vojtěcha skrz teplo skákala již blecha
a na den s[v]ateho jiří již chrčeli v polích štíři.

Naden sv. Marka z příčiny suchých časů
na procesicht) mnoho bylo lidu a hlasu.

Po mnoho let na ten den nebylo takové teplo jako letos a tak dodrželo
až do posledního dne dubna.

Dne 1. máje, na den sv. apošt[olů] Filipa a Jakuba, odpoledne
okolo 4 hod. po velikém horku přišel dešt' od západu i od východu a
toť v jednu chvíli hřmělo, pršelo a jasno bylo. Tím deštěm smočil se
jen prach. Potom u večer někde pršelo silně a přívalně, jako u Čerlnéhoj
Kostelce, někde jen málo, jakož izde, tak _žeani s brázdu 5) nenamoklo,
ale na vlhkých lukách tím teplem tráva velmí potěšitelné rostla.

[536] Z novin nr. l7.“) Dne 3. dubna v městě Nordko'
pingu 7) v zemi švédské 8) Gustav Adolf IV. toho jména na
království švédské 9) slavně korunován — od zabitého krále"ve
9 letech?)

22. dubna v Praze v klášteře sionském — vůbec na Stra
hově — Adolf Šrámek za opata zvolen.“)

Oheň v Poděbradech. Dne 2. máje, v pátek po 2. neděli
velikonoční, v městě Poděbradech z domu někdy Můllerov
ského,12) nynl jindráska, v rynku stojícího oheň skrze již dávno
od kuchyně doutnající dřevo vyšel ve 4 hodiny odpoledne a
do večera 16 domů a měst[s]kou sladovnu strávil.") Držitelově

1) I?: Osseni . . . podtud. —2) R: pomrzle a wyhynute. ——3) nezaworal
—4)Processych. — 5)R: 2 brázdu . . . chhkych. — 6)Kramer. Nov., str. 135
R omylem: N. 16. — 7) R: Norkepinku. (Noviny: Norrkepínku.)— 5) R:
sswegdske. —„'J) R: sswegdske. — 10)Gustav III. byl úkladně zastřelen
na maškarním plese dne 6. března 1792. Syn jeho, Gustav lV. Adolf,
vládl do r. 1809, kdy byl v březnu s trůnu svržen a za krále prohlášen
Karel Xlll. — 11) Kramer Nov.. str. 136. R: Opatta. ——12) R: Millerow
skyho. — '3) Původ ohně vypisuje děkan. kniha pamětní (sdělil vsd. p. pro
bošt Ant. Nývlt) a v „Památníku čtvrtstoletě činnosti sboru dobrovo'.
hasičů v Poděbradech“ r. 1901 článek „Některé stare paměti 0 ohních
v Poděbradech“ (napsal a nyní nově mi doložil p. jan Hellich), dle
kterýchžto zpráv i jména Vavákem chybně psaná opravuji a doplňují.
Paličem byl Antonín Berenreiter (Bárenreiter), nezdárný syn Ant. Beren
reitera, měšťana a kupce poděbradskeho v čís. 39. Ve dvou domech
s otcovým sousedících založil oheň (l. a 2. května) z té příčiny, aby
v nastalém zmatku mohl okrásti vlastního otce sveho, což také provedl.
Vinnik zůstal tehdy utajen, ba podezření bylo uvaleno na tesaře, který
střechu Opravoval, že snad kouřív zapálil. Mladý B'árenreiter však klesl
pak i k horšímu ještě zločinu. Po nějaký čas byl ve službě v Kutné Hoře
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těch vyhořených domů takto se jmenují: ]. Pan Alois Fričf)
nyní justiciář aneb“ právomocnlk. vedle cesty, která z rynku do
dřevnice vede; 2. p. [Antonín] Bárenreiterf) kupec, někdy
sloul dům Zahradecký; 3. paní [Anna] Ha[a]manová, vdova,3)
někdy dům Ludmonovský; 4. p. [Hynek] jindrásek, prv dům
Můllerovskýý) 5. pan [jan] Moravec;5) 6. pani [Anna] vdova a
mladý p. Denova,“) kupec; 7. p. Jahoda;7) 8. p. Černý, kolářf')
9. p. [josef] Halama ;9) 10. p. [František] Krodel,10) kupec, &
ten dům nárožní, znamenitý; 11. p. [František] Dvorský, nyní
purkmistr ,“) 12. p. [jan] Černý, kloboučntk;") 13. přes cestu

u zámožného kupce'Pragera (Brauera ?) a později v Praze. „Tam měl
snadněji příležitost hovětí svému prostopášněmu životu, a když se mu
k tomu prostředků nedostávalo, uzrál v něm úmysl někdejšího svého
pána a zaměstnavatele vyloupiti a tím k penězům si pomoci. Za tou
příčinou přijel dne 8. listopadu r. 1804 z Prahy přes Kolín na zjednaněm
koni do hostince na Skalku před K. Horou, kdež koně nechal a večer
pěšky do Hory se odebral. V domě, v němž někdy sloužil, našel po—
hostinství a nocleh v jedné světnici s domácím kupeckým mládencem.
V noci připravenou dýkou mládence 17 smrtelnýmí ranami zabil a též
učenníka šramotem se probudivšího zamordovati chtěl. Ten však utekl,
pokřikem pána zbudil a tak dovoláno se i pomocí z ulice. Lidé a po
nocni se sběhli, mordýře jali a uvěznili. Ve vyšetřování se ve zločinci
hnulo svědomí, tak že se ku všem zločinům skroušeně přiznal. Vrah byl
odsouzen k smrti provazem a rozsudek byl na něm ve čtvrtek, dne
9. května r. 1805 vykonán; byl na čekanu pověšen a u večer pod ním
pohřben. Při smrti jeho rozdáván byl pro výstrahu jiným lidem tištěný
leták s popisem celého jeho kriminálního processu“ (Památník l. c.,
str. 60.) V Kramer. Nov. přiložena jest k číslu 21. na zvláštním listu
tištěná „Prosba k přátelům lidským a dobrodincům jednohokaždého stavu
od Václava Gottharda“ Bílého, zbožského [vesnice Zboží u Podébradj
pořádného v městě Poděbradech obytného školního učitele. jménem ne
šťastných pohořelých měšťanů poděbradských“ ze dne 14. máje 1800,
aby byla uspořádána všeobecná sbírka pro ně, podobně jako se před
třemi lety po velikém ohni v Kolíně (viz Pam. H], 2, str. 52.) sešlo na
podporách pro tamější pohořelě přes 13.000 zl. Ve zmíněné prosbě líčí
se zhouba požáru podebradskěho takto: Oheň „v několika hodinách
16 celovárečních na rynku ležících domů, 5 stodol, městskou sladovnu
s znamenitou zálohou sladu, všecken domovní nábytek a chlivy do gruntu
strávil, těž měšťana jana Drože a zámeckou vrchnost (kteříž _skrzeotlu—
čení první své krytbv na domě. a druhá na masných krámích s chvaliteb
nym přičiněním poděbradsitých řezníků ten celý ukrutný oheň přetrhii a
tak s obětováním sebe samých, druhou polovici města, panský pivovar,
most, mlejn a zámek obhájili) o celé střechy připravil a mnohému z těchto
ubohých obyvatelů pro přílišnou prudkost ani toho nejmenšího odstraniti
nedovolil.“ Kramer. Nov. mají vlastní zprávu o požáru na str. 152. slovy:
„Téhož dne (1. máje) hořelo i v městě Poděbradech na rynku, kterýžto
oheň síce byl uhašen, však druhý den v témž městě zase se oheň sňal
a 16 domů v zříceniny obráceno jest, obzvláštně všecken sklad zboží
poděbradských kupců ten škpdný živel strávil.“

1) Alois Fritsch měl dům č.p 40-1. ——2) Č. p. 39-1 R: Penreiter. —
3) Rozcná Khólerová, vdova po Hynku Haamanoví. Č p. 38-l, hostinec
„u bílěh_o lva“. _ 4) Č.p. 37-1. R: jindrássek. — 6) Č.p. 36-1. _ 6) De
Nova. C p. 35-1. — 7) Manželé Vít a Lidmila Jahodoví, č. p. 34-1. —
8) Manželé Václav a Barbora Černých, č. p. 33-1, nyní lékárna. R: Kolljtrž.
-— 9) C. p. 32.1. — 10) C. p._3|-l, nyni c. k. pošta R: Kloder —“) C p.
30-l. R: Purgmjstr. — 12) C. _p.29-1.
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a ulicí Nymburskoup [Vojtěch]1 Souček ,1) [537] 14. p. Kotlas,“)15. paní Břežanskásp) vdova, 1.6 paní[Turinská ,*) dům též
nárožní, do rynku z ulice stojící, a ten někdy sloul Pekovský,
z něhož rodič byl onen znamenitý ech Bohumír Beck,“)p ro
vinciál řádu kazatelského a profesor jazyka hebrejského, řeckpého
a vykladač staré slovanštiny 6) aneb liter slovanských, s nlmžto
taky mluvil [j]sem r 1786 v Praze na Karlově a spolu s teh
dejším p. prelátem karlovským Paukertem ,7) u něhož jsem své 8)
rukopisy půjčené měl, a tu mně taky byla podána sklenice
vína burgundského, kteréž mne J) velmi občerstvilo. 17. Městská
sladovna, kde se slad dělá. 10)

Mimo škodu 11)pohořelosti i taky tl, jenž nevyhořeli, skrze
rychlé vynášení a na vozích ven vyvážení domácích svrchků a
zboží znamenité škody seznali. Sám pan polesný,12) jemuž ze,
sladovny měst[s]ké již velmi oheň hrozil, přes 100 zl. škody
počítá. .

Ten týden“) od 27. dubna do 4. máje množství ohňův
v zemi tu i tam se strhlo, že i v novinách poznamenané
jsou.“)

[538] Ačkoliv že 9. máje zase deštiček přišel i dne 13. krůpějjej
dešťové padaly, ale níc tě suchotě to neprOSpělo; již dnes, 16. máje,
když toto píši, všelíké osení í stromoví vadne, obzvláště 15)stromy, jenž
od té veliké zimy r. 1799 raněné jsou, nyní kůra na nich se puká, listí
žloutne a na zkázu přicházejí.

Váleční daň, která letos od těch lidí, jenž kontribuenti
nejsou, taky dávána jest,1“) ještě se odvádí; na zdejším podě
bradském panství sebralo se 2107 21.

Dne 9. máje ve vsi Libliclch u Brodu Českého 1") dobrý
člověk, soused a přítel můj, Jakub Máša, na tvrdost břicha
umřel; žádné prostředky proti tomu užívané nic nespomohly.
V neděli Cantate při chrámu sv. Václava v Přistoupimils) jest
pohřben.19) A tamní pan farář, josef Skalický, rovněž na tu

1) Č. p. 23-,l nyní výčep městského pivovaru (spolu s číslem ná—
sledujícím). _ 2) Martin Gottlas, č. p. 22-1 — 3) Kateřina Březanská,
roz. Čurdová, č. p 21-1. -—)Kateřina Turínská, vdova, c.p. 20-1,nyni
přestavěný dům okresního výboru. R: Thurinská. .Pekkowský. —
č>)R: Pekk. Professor. — 6) R: Slowáncžíny. — ") Viz Pam. 11, 1,
str. 86. R: Paíkitem. — 8) R: me Rukopissy. — 9) R: podaná.. .mnie.
—,'0)Za domem č.p. 40-lvnynějšíDivadelní ulici. — ") R: Mjmo sskody. —
12) jan Klanner z Engelshofenu — 131R: te den. — 14) Kramer. Nov.,
str. 152. Hz tu dále na str. 93. — 15) R: sseni. .Obzlasstnie.
zlautne . . . skázu. — 16) Viz str. 73. — 17) R: Czechskeho. ——18)R: Kan
tate. .Pržiztaupini.— 19)Dle matriky zemřel v Liblicích č. 9. dne 9. května
1800jakub Máša, soused, následkem „odnatelnosti“ v stáří 53 roků a
byl dne 11.května od Vácí Zákory, kaplana v Přistoupimi, pohřben. Za
apatřil jej [. Hill, děkan českobrodský. Týž Máša měl syna jakuba
v čís. 7. v Liblicích, oddancho s Alžbětou roz. Skalovou, s níž měl dítky
.1906 jana, r. 1809 Václava a 1812 Alžbětu. Rodiny Mášovy nyní již

v Liblicích není, (Sdělil vsd. p. kanovnikj. Kebrle.)
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nemoc v Praze se léčí, jemuž, aby zdráv byl, srdečně vinšuji.
(Umřel taky touž nemocí.)l)

Len, konopě- a prosa nemůžeme siti;
ač každý den je rosa,'*) však dešť nechce býti.
Cena v obilí roste, žebráků přibývá,
co nestrávili hosté (a), málo kde co zbývá.
Bože náš nejmocnější, od tebe vše plyne,
dej nám chléb náš vezdejší a hlad at nás mine!

[539] Dne 12., 13. a 14. máje z rána byly mrazy a na den ve
líká3) tepla. '

Dne 16. máje Praha větší počet poutníků viděla a v sobě
měla nežli r. 1798 a 99,4) a žita kvetlař)

Dne 17. máje opět hořelo v Bohdanči, — jest městečko
na panství pardubskémf) kdežto já také byl [jjsem r. 1789.

z psaní z Českých7) Budějovic mně poslaného: Tam dne 14. máje
dostali hojný dešť, an[a] také již suchota byla, a odtud až do 17.0každý
den prší. _

ltem v městě Ceskéma) Krumlově, jak se tam byl dů
stojný pán Antoň Goskh09) z Sachsenthalu, bývalý íarář čiňo
veský a potom děkan brandýský,10) na prelátství roku 1799
v listopadu dostal, rozmáhá se zase již téměř uvadlá a zapo
menutá čeština. Tam byl prelát jan Frant. Kfeller z Sachsen
griinu, 11)baron a Němec, kdežto nesl ovšem osobu barona,
ale ne pastýře; za 37 let svého 13) tam pobytu jednou jen kázal
a české služby Boží z hlavního chrámu sv. Víta na podměstl
vystěhoval, až roku 1798 skrze přičinění důstojjného] pana
kanovníka a konsistoře _rady josefa Pingasa budejovského 13)
na některé svátky služby Boží a kázání české zase k sv. Vítu
přenešené byly. Hle, Ceský 1*)Krumlov — a Čechové v něm byli
za nic! Nyni tam pan Goskho 15)od Čechů jest velice vážen a
ctěn. On sám více českých kázání iodpolednlch cvičení v farním
kostele činí i školy české řídí a rozmáhá. “)

(a) Rusové.
liTato větajest pozdeji připsana Vizdále str. [5751—3)R Rossa..

dey [s dvěma čárkami nad y].-— 3) R: we lyke. — 4) V Kramer. Nov.,
str. 160.: „Dnes naše hlavní město slaví den našeho českého patrona
sv. Jana Nepomuckého, ku kteréž slavnosti odevšad shromáždilo se ta
kove'množství svato-j-anských ctitelů, jakéhož od mnoha let nepamatujeme.“—5)R: kwl.ety —6)R: Bohdáncží ..Pardubskym — 7)R: Cžech
ských. — s) R: Cžechskem. —9) R: Gostko z Saxenthallu. —- 10) Viz

o něm Pam. lí, 2, str. 162. azde dále. R: Cžiniowesský. .Brandeg—ský. .Praelatstwi.— 11)R: Saxengrýnu. ..Ossobu .ale né. —12)R:
geho. — 13)R: Consistorže Raddy. .Pingassa Budiejowskyho. — “) R:
Cžechský. -—'5) R: Gostko. .Cžechských. .Cžechske. — 16)O jmeno
vaných dvou prelátech a o tehdejších nábo-žensko národnostních po
měrech v Krumlově, o nichž se Vavák dověděl patrně z listu příznivce
svého, kanovníka Pingasa, laskavé mi podal pan Hynek Gross, kníž.
centrální archivář krumlovský, tyto zajimavé zprávy, hlavně z tamní
pamětní knihy arciděkanské: „]an František Kieller, svobodný pán ze
Sachsengriinu, r. 1762 za arciděkana a preláta povolaný, byl dříve dě
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[540] Dne 4. máje, v neděli lubilate, v městě Českém 1)
Brodě jakožto na slavnost a svátek sv. Gotharda, téhož města

kanem v Prachaticích. Zemřel v Krumlově 15. března 1799. Bratr jeho
Norbert nacházel se též v Krumlově jako vrchní lovčí knížete Schwarzen
berka a zemřel tu r. 1775. (Otcem jejich byl snad Karel Antonín Kfeller
ze Sachsengriínu, krajský hejtman v Plzni, jenž se stal r. 1745 svobod
ným pánem českým, jak uvádí „Stammbuch des bliihenden und abge
storbenen Adels in Deutschland, herausgegeben von einigen deutschen
Edelleuten,“ Il. svazek, Rezno 1863, str. 251.) Za preláta Kfellera se
v Krumlově a v okolí mnoho změnilo. R. 1773 zrušen byl řád jesuitský
a tudíž i kollej krumlovská, jejíž rektor byl patronem farního kostela
sv. Víta. L. 1777 zašlo gymnasium. R. 1782 vyzdvižen byl řád a panenský
klášter sv. Kláry v Krumlově. L. 1784 rozpuštěna bratrstva mariánská
a tedy ičeské bratrstvo (družina) Panny Marie, trvavší tu od roku 1649,
v němž bývali horlivě činni jesuité a jemuž stávali v čele prelátové
krumlovští, též i Kfeller, jako jeho rektorově. R. 1785zanikl v sousedství
cisterciácký klášter ve Zlaté Koruně a r. 1788 zrušen kostel sv. Jošta
v předměstí Latráně. Tyto proměny daly částečně prelátu Kfellerovi pří
ležitost k větši působnosti. Tak zasáhl do poměrů školských, přičiniv
se oto, aby zavedena byla r 1773 do nižších škol nová učební methoda
Ferdinanda Kindermanna,děkana v Kaplici. Když zrušeno bylo gymnasium,
zasazoval se za podpory Kindermanna, tehdy již inspektora vyučování
v Cechách, aby zřízena byla v Krumlově hlavní škola, čehož dosáhl
r. 1783. Jak jest známo, systém Kindermannův českého jazyka nešetřil.
České služby Boží, kázání, zpěv, modlitby a křesťanskácvičení konány byly
od starodávna v hlavním kostele sv. Víta. Po zrušení řádu jesuitského při
pomínají se jako čeští kazatelé u sv. Víta exjesuité Ian Sklenička a Ignác
Pokorný. O Květné neděli roku 1787vyhlášen byl však v Krumlově nový
řád bohoslužebný, dle něhož české služby Boží ve farním kostele přestaly
a přeneseny byly do kostelíka sv. ]ošta. Latranští měšťané usilovali o zři
zení zvláštní fary u mínoritů. To bylo odmítnuto. Když pak za visitace na
léhali v té věci znova na biskupa, nesvolil sice k tomu opět, ale, když byl
kostel sv. lošta již vyhlédnut ke zrušení, nařídil (r. 1788),aby české služby
Boží obstarávali mínoritě ve svém klášterním kostele. R. 1768 vyhořela
prelatura. Prelát Kfeller dal část zničenou znovu vystavěti a r. 1777obnovil
t. zv. úmrtní kapli v kostele sv. Víta, při čemž tam dal zasaditi desku na
pamět svého bratra a členů jeho rodiny tam pochovaných. Založil pamětní
knihu farskou, do níž také zanesl paměti starší.(„Liber memorabilium, in
choatus anno 1762“atd.) —Nástupcem Kfellerovým jmenován byl dvorským
dekretem ze dne 31. ledna 1800 Antonín Goskho ze Sachsenthalu, dříve
děkan kraje kouřimského a pak kanovník u Všech svatých na hradě
Pražském, narozený v Kolíně dne 24. ledna 1751 a na kněžství vysvě
cený r. 1775. Prelát Goskho činil též záznamy do knihy pamětní (jazykem
latinským); se zálibou zejména zapisoval tehdejší válečné příběhu, ta
žení vojenská skrze Krumlov a krajinu okolní, hospodářské důležitosti
a též o správě duchovní, ale o jazykových poměrech bohoslužebných
nečinil zmínky. Zemřel 22. března 1826. — Po něm ustanoven za preláta
dne 30. prosince 1826 profesor a rektor Václav Sembera (Schembera). —
Nyní se slouží česká školní a osadní mše sv. ve farním kostele sv. Víta
v každou neděli a svátek, česká kázání jsou v témže chrámu Páně první
a třetí neděli v měsíci a o prostředním svátku vánočním, velikonočním
a svatodušnírr Mimo to podle zvláštní fundace, učiněné prvním prclátem
krumlovským,]ířím Bílkem z Bilenberka, a nověji doplněné, hraje se chorál
sv. Václava po české mšl sv., doprovázený zpěvem školních děti a lidu.
V klášteře koná se české kázání 0 slavnosti porciunkule. (O starších po
měrech viz článek Karla Novotného: „Boj o český jazyk v kostele a ve
škole v C. Krumlově" v „ asopise musea král. česk.“, roč. L XXIV.) —
') R: Cžechskem . . . Gottharda. . . Processi . . . Starecžek . .. Bozkowský.
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ochránce, přivedl tam procesí i velkou mši zplval velebný sta
řeček, pan František Boskovský, děkan černokosteleckýť) již
roku 1790 sacerdos jubilatus, kdež i já byl [j]sem.

22. máje, v den Božího Vstoupení, v kostele škramnickém
summu neb velkou mši sv. zpíval důstojný pán [František]
Vondrákř) kanovník z Vyšehradu.

27. máje ve vsi Bylanech od hromového udeření 2 stodoly,
Hrabova & podlejšl, shořely.

Tolikéž 29. téhož v Kounicích panské stodoly prvním
udeřenlm hrom zapálil a druhým zas uhasil.

30. máje, v pátek před letnicemi, po poledních mrak
velmi černý a bouřlivý od západu vyvstal; zde jen něco málo
z něho zarosilo,3) ale okolo Čern[ého] Kostelce silný příval
i bouřka, z nížto ve vsi Nučiclch hrom do stodoly Václava
Vomáčky, mého zetě, udeřil a zapálil, podle kteréžto i stojící
špejchar shořel. = „

Od 10. až do 30. máje každý den mračna deštová4) přicházela
i'z nich tu i tam jinde pršelo, ale nikdy u nás.

[541] V posledních máje dnech poslední zelenost všech ourod
zemských ještě se ukazovala a takřka s námi se žehnala a již bylo
velmi smutno a žalostivo patřiti na všecko osení, neb všecko již bělelo
a schlo. Pšenice a ječmeny na V.,lokte výšky 5) jen vyrostly a již se
metaly, maličký velmi klásek maji. Žita těž krátkéhos) klasu i slámy
mdle kvetou a již bélejí. Prosa nevycházejí, jakož i pozdnější ječmeny
a ovsy něco maličko v brázdách jen vyšly a celé záhony prázdné a
černé jsou. Zeli a řepu kdo kde sázel, ihned spolu zalíval. Ta suchota
stojí na dél7) od Prahy až k Čáslavi a na šíř od Kouřima přes Labe,
Nymburk a Poděbrady až k Chlumci a Rožďalovicům.

Dne 30. máje na večer tichý dešt' přišel, že prach smočil; nato
v noci i ráno 31. máje a zas na večer před slavným hodem Božím
svatodušním, více však před a po půlnoci“) tiše a hojně pršelo a ráno
pomalu až přes 9 hodin. A tak Bůh Duch svatý svou božskou9. ště
drosti a milosti svým slavným svátkem naše duše a tim hojným dešťem
naše těla obdaříti a potěšiti ráčil; buď mu za to věčná čest a chvála.
Amen.

[542] Dne 23. máje, v pátek po Božím Vstoupení, z pa
desáti osmi rychtářů panství poděbradského sedmnácte bylo
jich povoláno do zámku, kdežto dostali novou přlsahu na
šacovánl gruntů dle toho již od Josefa ll. ustanoveného práv
ního běhu a řízení. Ztěch bylo 10 katolicjkých] a 7 nekatoli
ckých a byli z těchto vesnic: Katoličtl z Čiňovsi, Milčic, Přednl

1) Viz Pam. lll, 2, str. 87. — 2) R: Wondrák (a místo pro křestní
jméno zůstalo prázdné). — 3) R: nietco . . . zarossylo . . . schoržel. —
*) R: desstiowe pržecházely.—- 5) R: Osseni . . . Wegsky.— “) R: krat
kýho . . . Prossa . . . nietco. — ") R: Zély . .. dýl .. . Nimburgk. — 3) H:
tijchý. .. ';, Nocy tljsse. — 9) R: bozskau.
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Lhoty,1) Sokolče, Chleb, Pátku, Kout, Budiměřic, Radovesnic a
Opočnice; též hořátevský, jenž jest svého vlastního náboženství. '
Nekatoličtí z Pískové Lhoty, Křečkova, Libice, Velenic, Srbec,
Vestce, Oumyslovicř)

Ačkoliv tu i tam na jiných panstvích již od roku 1783 a
84 a někde i dříve justiciářové sedlské grunty a šacuňky a

sirotčí pozůstalosti v své moci měli a takovéšjejíclí řízení
nazývá se cís. kill. právomocnost, ale na panství poděbrad

1) R: Lhotty.—2) Rychtáře zjistit je těžko, není li v obci zachována
pamětní kniha, a ta je bohužel málokde. Do josefínské doby byli rych
tářivoleni, když seosvědčovali, znovu až i do své smrti. Později jsou
skoro voleni každý druhý rok. R. 1783 byli v udaných vesnicích tito rych—
táři (z nichž i r. 1800 někteří ještě úřadovali): y Činěvsi Josef Jeřábek,
v Milčícich Frant. Vavák, v Přední Lhotě Jiří Síechta, v Sokolčí Karel
Kysilka, v Chlebích Jan Krejčík, v Pátku lan Suchánek, v Koutech Jan
Stehlík, v BudiměřicíchjšFrant. javůrek, v Radovesniěích j-iří'Pospíšil,
v Opočnici ]an Holý, v Pískové Lhotě Václav Poupa, v Křečkově osef
Hotovec, v Libici Frant. Vinduška, ve Velenicích ]íří Špinka, v Sr cích
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ském až roku 1798 a 99 všecko takové do rukou 1) iusticiáře
neb právomocníka nynějšího, pana Aloisia Fritscheř) přišlo.
Dříve to-sám pan sirotčí, Vojtěch jan Marle, řídil. Ač i rovně
skrze jeho ruce a pod jeho oči vše přijít také musí; nebo co
se dotýče knih,3) psaní a oznámení zůstává v kanceláři sirot
čenskémf) rozsudek pak a uskutčení při právomocnosti.
A podpis jak předně pana vrchního, tak právomocnosti i pana
sirotčího.

Prv bila jedna hodina 3 poledne 5')a již budou dvě.
[543] HODsLaWnl, a sstlasnl, DVCha sWatlho, Dne ernlho

CžirWna.
Byl ovšem šťastnýs) a milý, neb [jjsme v něm suchotu zbyli.
Dešť byl v noci, též 1 ráno, a tut se nám srdce smálo.
Bez větru, bouřky, přívalu pršelo hustě pomalu,
až voda tekla cestami, kapala též i střechami,
louže, struhy naplnila, někde přes břehy se lila.
A toť nám byl radostný den, že nás tak Bůh potěšil v něm
v tom velikém zarmouceni a všech smyslů skormouceni
dle duše roční slavnosti, dle těla vláhy hojnosti.
Za ten slavný dar tvé síly z gruntu srdce každé žily,
ó Duše svatý, Bože náš, přijmi náš nízký díkův hlas!

“ Po poledni v ten den:
Nebe zase pohled mělo, jako by dešt spustit chtělo,
že když [jjsme šli na procesí, pršelo tu i na lesy/)
Potom vyjasnilo se již; v tom. ve vsi Tat-cích nový kříž,
jenž před svátky byl postaven, by skrz něj byl Kristus slaven,
slavně řádně byl posvěcen, byltě z toho každý vděčen.
Lid obojího pohlavi z naší škramnické osady
v velikém počtu se sešel a byl z toho každý vesel.
Odtud pak to množství hojné šlo zpívajlc do Chotouně,
tam k svatému Prokopovi, upřímnému vlastencovi,
kdežto bylo požehnání a slavnosti dokonání.
[544] Ten kříž stojí na tom místě, kde nikdy nestál zajistě,
nejvýš 3) ve vsi v jednom kraji, kde tři cesty svůj běh mají.

Bože, jenž [i]si na svět přišel
a pro nás na kříži visel,

vlej v nás zase starou víru a v ní horlivost a sílu,
abychom tě lépe 9) znali, chválili a milovali.

NB. Dřevo dubové na ten kříž já, jenž toto píši, v lese
Kersku koupiv, ze svéholo) již dávního ustanovení tam [j]sem

Václav Mojžíš, ve Vestci Matěj Plachý a v Oumyslovicich Matěj Lukavec.
(Sdělil p. Jan Hellich.)

R: rukauch . . . Njniegssiho. ——2) I?: Aloizia Fritče. — 3) R:
Knieh. — 4) R: Cancellarži Sirotcženskym. — 5) I.): z Poledne. — 6) R:
sstiasný. -- 7) H:“Processi . . le55y . .. Ossady . .. wessel. — 8) R: Neg
wegss. — 9) R: lepssj. —ll') R: lesse...z meho...Tattecká ....Horro
kuttenský.
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daroval a přivezl až na to místo. Náklad připravování platila
obcc ratecká, jakož i obraz Pána našeho ukřižovaného. Po
světií důstojně velebný pan František Puchler, kanovník petin
ský a farář škramnický, rodič horokutenský. Povolil. přijala
schválil urozený pán Václav Assmann, vrchní řiditel panství
radimského.

Celý svatodušní týden 1) pršelo vesměs každý den
a že teplě byly časy, metaly se iečné klasy.
Zrno, které bylo v zemi, vycházelo krásně velmi
hrachové, ječně, ovesné a tím teplem rostlo Spěšně.
“A že byl dešt každý den host, pravila2) prosa: „Už je dost;
bude-li vice vlhnouti, my hned musíme hynouti.“
Řepky, lny, konopě rovně pravily: „Vláhy jest hojně.“
Bože, všecko přijímáme a tobě díky vzdáváme.
[545] W Den Negszětíěgssí TroglCe Boží, Jasno, Y ChLaDno

——Y DessfíWo Y Wětrno.

Poznamenání ohňův těch,
o kterých víme, ne pak všech,
které za 4 neděle
zďály hromady popelezs)

29. dubna ves Vraňany a Krabšice na panství Lobkovickémt)
_skoro celé; dne 1. máje v [Horních] Beřkovicích, hrabjěte]
Hartiga panství; 2.5) máje v Poděbradech 16 domů; 6. máje
v Bohdanči 42 domů;“) 7. máje v Libáni 26 domů, v Chotě
boři 86 domů; 5. máje v ížkově v Táborště zámek, kostel,
fara, škola a největší díl té vesnice; v ]ešíně u Velvar, v je
novsi na veltruském7) panství, v Chlumci, v Bylanech a Nu
čicíchř) Tyto ohně se staly od 29. dubna do 30. máje. liných
ještě září a dýmů každý téměř den viděti bylo, neb každý
mrak jde s bouřkou, ale dosavad, kde hořelo, není mi vědomo.

V těchto dnech obilí mělo cenu: Pšenice 6 zl. 30 kr., žito 6 zl.,
ječmen 4 zl. 6 kr., oves 2 zl. 30 i taky 36 a 39 kr., hrách 6 zl., sena
cent. 1 zl. 6 kr.

[546] Měsíc červen začal jinou: místo tepla s ostrou zimou.
Některý den byly mrazy & skrz ně všech ourod kazy.
Od Víta do Petra-Pavla bylo jak okolo Havla,
ve dne i v noci studeno, až i v dobytku hubeno.
Když ne mráz, studená rosa, až skrz to zhynuía9) prosa.
Kdo je sil měsíce dubna, tuf teplem vyrostla zchlubna
í klas zrnatý ven táhly, z těch jen letos budou jáhly.
Které ljlsme pak sili v májí buď do sucha neb do vláhy,
již se to patrně vidí, že z nich žádný nic nesklidí.

1) R: Tegden . . . každeg . . . Mettaíy . . . klassy. — 2) H: desstt . . . 
Prawily. — 3) Většinou dle zprávy v Kramer. No -., str. 152. — 4) R: Lob
kowskym. — 5) R omylem: 3. — “) Viz str. 88 -— 7) R: Weltruskym. _—
3) Víz str. 90. — 9)R: ně . . . Rossa . . . zhynuly . . . wyrostly z chlubna.
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Žita a ječmeny záhony zelený
nyní začaly dělati, práz[d]nosti vyplňovati.
jetel též i oves, jenž byl v zemi podnes (a),
teprva jsme jej 1) viděli, k sklizuňku naději měli.
Konopě a lnové, zelí, řepy v nově
brali svůj zrost zdárně pěkně, též i řepky & erdteple.
Zvláště pak nejvíce, hustěj2) než pšenice,
hrachy, víkve bujně rostly, jako by nikdy neposchly.
V _obcích, lukách tráva nyní znáti dala,
že nám dobytek obživí i sena že se naklidí.
Z té letos živnosti, ourodní divností
tobě, Bože, dik činíme, za svatý pokoj prosíme.

[547] Celý tento měsíc žádné nebyly bouřky a ohňové. Obilí krásně
rostlo, žita & ječmenů a ovsů místem více vyrostlo nových, nežli bylo
prvních; v těch pak prvních, že byly řídké, pěkné tlusté a dlouhé klasy
zrostly a zhusta viděti bylo na jednom stěble dva klasy, ano i dva i tři,
4 a 5klasů. I taky viděl [jjsem já sám klas na poli Krulišovém od vsi
Tatec, jenž jest 2 hony od Milčic, že na sedm dílů se dělil a tak jako
7 klasů předočňoval tímto způsobem a to dnes. na den sv. Petra a Pavla:

ForMa opravWDoWeho Žltneho KLasV,
na PoLl, lana KrVLlsse,- V Wsl TatteC.

Když tak já sám takový klas
neviděl [ilsem v všecken můj čas,
ani nečetl, neslyšel,
aby s nim kdo kam byl přišel, —
z té příčínydostal jsem chuť
taky položíti jej 3) tut',
sprostě jen; však kdo jejt) vidíš,
jestli že se mu podívíš,
šetř vždy každou přirozenost
a chval božskou obdařenost.

[548] Tohoto měsíce luni dne 20.5) urozená a statečné
rytířka, paní [Emanuela, ovdovělá Zádubská ze Schónthalu,
rozená svobodná paní Gíásserová,]“) koupila ve vsi Chotouni
ony7) 3 Dubeneckovské grunty od pana Jiřího Novoveskéhof)
někdy mlynáře v elakovicíchf')

[549] Tato pamět měsíce máje byla přepsána a ke guber—
nium odeslána z Poděbrad:“)

(a) 29. Juni.
1) R: ho.— 2) R: Wzlásstie . . . hustiegc. — 3)R: ho. — 4) R: ho. ..

wzdy . . . Bozskau. — f>)Číslice v ]? vepsána jen tužkou. — “) jméno, pro
něž v ]? zůstalo větší místo prázdné,doplněno dle Bernauova spisu „Pla
ňany s okolím“. Tam se však jako datum kupní smlouvy uvádí den 18. čer-.
vence 1800.Cena byla 32.500 zl. — 7)R: Onne Ill. — 3) R: Nowoweskýho. —
9) Viz Pam. III,2, str. 64. Ostatek str. [548.l zůstal nepopsán. — 10)Následu
jící nápis náhrobní nechávám tu věrně podle textu Vavákova, avšak den
úmrtí nemá býti 8. října, nýbrž 13. října, jakož uvádí Schaller (Topo
graphíe, Bidschower Kreís, str. 33.) i jak má dřevěná deska s opisem
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„Anno Domini. MCCCGXLVIIH. Die Vlll 1) Octob: Obijt, Gene
rosa Domina Damina Kunka de Sternbergk uxor Generosi Dni Dni.
Georgij de Kunstat, et de Podiebrad, Domini Gubernatoris Terrae Bo
hemiaeř) hic sepulta. Orate pro Anima Deum. byla gest Chudých Máti,
a milowala wsse dobre.“

Na česko takto: „Léta Páně tisícího čtyrstého čtyrycátého 9.ho,
osmého dne října umřela urozená paní, paní Kunhuta (aneb Kunka)
z Šternberka, manželka urozeného pána, pana liřiho z Kunštátu a 2 Po
děbrad, pana vladaře-země České,3) a zde pohřbena jest. Proste za její
duši Boha.“ Ten poslední českýt) řádek jest tam tak připsán.

Tak ten latinský nápis i s tím poslednim českým řádkem
vynacházi se v kostele farním poděbradském5) na jejím hrobě
podnes. A tak jej taky má Veleslavín 6) ve svém Historickém
kalendáři a sice na rok 1449 a na den 19. listo[padu], fol. 580.
NB. Cos divného, že ten nápis dobře se s poděbradským
strefuje (krom že Veleslav[in] přidal: první manželka), a den
nestrefujef)

Item má zase Veleslav[in] na den 12. listop. r. 1475 smrt druhé
manželky Jiřího krále, ]ohanny z Rožmitálaý) jenž umřela na Mělníce a
pohřbena v hlavním kostele v Praze?)

[550] Dne 11. luni jda 10)já do Hory Kutné, kamžto přijíti
snažně byl [j]sem žádán od tamního slovutného a vzácného
měštěnina a mistra zlatnického, pana loseta Hořického,“) touž
cestou zašel [j]sem do Starého Kolína k tamnímu velebnému

nápisu v poděbradském kostele dosud visící (krom že tu jest opět mylně
udán rok 1448). „Náhrobek Kunhutin se nezachoval.“ tak mi laskavě
piše otom pan lék. |. Hellich, „totiž kámen dosud existuje, ale jest
odřen, že nemá ani písmeny. Byl to červený pískovec od Černého Ko
stelce a byl za probošta Kotrbelce r. 1877 ze země vyzdvižen a za schod
ku sakristii přizpůsoben. lá jej dal vyzvednouti a schovati a leží dosud
u kameníka Havlíčka. Chtěl jsem totiž nápis obnoviti dle zachovaného
opisu (na dřevěné tabuli), ale bylo mi z hodných příčin odraděno. Nápis
byl kolem kamene jako ovruba, na prostředku byly snad erby a pod tím
český nápis „Byla jest chudých máti“ atd. (Schaller čte za tím ještě
větu: „Paní Erga Kunka de Sternberg.“) Kámen po osekáni u sakristie
má rozměr 152X77 cm, mocnost 13 cm; původně byl větší. Můj bratr
zaznamenal as r. 1862, že bylo viděti na kamenu, pokud ležel na zemi
vedle křtitelnice v pravé lodi u oltáře sv. Anny, z levé strany písmena
(méně již rozeznatelná; snad: OSI DO . . . ) a po druhé straně: ,.dni dni
Georgi . . . Cunstat . . . “ lá později jsem neviděl již ničeho. Kámen byl
měkký a vylévala se naň voda, což v zimě při mrazech muselo míti
zhoubné účinky.“

1) Viz opravu v poznámce předešlé. ——2) Na dřev. tabuli i u Schal
lera psáno: „Boemiae“. lněkolik jiných menších různosti je navzájem ve
všech 3 opisech. — 3)R: Letha . . . Cžtirsteho. . . Ssternbergka . . . Czech
ske. — 4) R: Cžechský. — 5) R: Cžechskym . . . Podiebradskymg— “) R:
Weleslawjna. . . Historickym. — 7) Datum Veleslavínovo (19. listopadu)
uvádí se obecně (viz Palacký, Dějiny, lV, pozn. 188.Tomek, Dějepis města
Prahy, Vl, 2. vyd., str. 291), ale kterak vysvětliti odchylné datum na ná
hrobku? Ottův Slovnik naučný má datum úmrtí 14. října. -- 8) Manžel
ství jejich uzavřeno r. 1450. — 9) Omyl. Hrob její jest v Mělníce. — 10R:
Gdauce . .. Kuttny. — 11) R: Wzátcneho. . . . Horžickýho
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panu faráři, janovi Holečkoviý) svému2 příteli, kdežto [když
shledl jsem]3) kostel tamní farní svat. ndřeje, apoštola, (ale
v něm nic paměti hodného nenapadl) ifaru, po obědě týž
vel. pan farář dal mnef) do Hory Kutné dovézt i sám se
mnou jel.

Nato dne 12 juni byl svátek Božího těla. V_ týž den
odpoledne, jakož [ druhý i třetí den, v pátek a vsobotu, s tou
blaženou upřímnosti, panem Hořickým, jak vměstě, tak okolo
města i v hutích ,“) kde se střioro šmelcuje, [j]sem chodil a
rozličné paměti hodně věcí spatřil, z nichžto některé pro vás,
mé děti, tuto napíši, abyste ivy vždy holemi, chlapci, nebyvše,
takových věcí pilni byli a je ve svych 6) všelikých starostech
a pracích7) — jako já — za potěšení měli.

jak krásná a spanilá9) věc jest něco starožitného ělsti
viděti, otom uměti mluviti i psáti, mohl bych na to obz[v]láštní
předmluvu učiniti, ale nemám času.

Zkuste to, děti! Když zvite, samy sobě odpovíte.
Když já budu ležet v hrobě, vy mně budete svědkové.

[. Kostel arciděkanský svat. lakuba, kterýž taky od staro
dávna slove vysoký. Na opravu a okrasu jeho jistá rodička
horokutenská9) ze vzdálených krajin, zatajlc své jméno, ode
slala letos 2000 zl., na kteréžto penize ten celý chrám vybílen
a velký oltář na [551] mramorový způsob předělán jest a při
tom jiné všeliké opravy a okrasy vzdělané, ale při tom taky
některé staré okrasy (což sám nechválím) zrušené jsou a sice:
Na hlavnich pilířích v kostele byli stánkové ven z pilířů vy
stupující, na nichž stály obrazy dřevěné 10)ryté svatých patronů
českých, nad těmi zase tak ven vystupující byly koruny, každá
na jiný způsob, rovně jako okna v kostele sv. Barbory velmi
uměle z kamena vytesané, nemalou ozdobu tomu chrámu činicí
a někdy pracně a nákladně tam vysazené; ty, pravím, obrazy
ryté jsou shozené “), a na místo nich na ty dolejší stánky mno
hem vyšší a větší malované obvrazy, jenž někdy v kolleji jezuit
ské bývaly, jsou postavené. Ze by pak pro ty 12)hořejší ko
runy při samé zdi zrovna státi nemohly, protož jsou ty koruny
-— krásné starožitné dílo — osekané a zároveň se zdí tam)
místa vyhlazena a srovnána.

1) Dle pamětní knihy fary starokolinské přišel do St. Kolína po faráři
Tesánkovi r. 1796 lan Alois Holeček (Holleček), exjesuita rodilý z Ou
monina a do té doby farář vjanovicích uVotic. Zemřel ve St. Kolíně na
vodnatelnost 18. května 1828, stár 78 let. (Sdělil vld. p. děkan Fr. Cha
loupecký.) — 2) P: memu. — 3) R: kdežto schledna kostel. .hodneho
nenapadsse,) y faru, po Obiedie. — 4) R: mnie Kutrny. — 5) I?: od Po
ledne. .thSoboh.u .Huttijch. —3) R: wzdy. .we wassich. — 7) R:
Pracech. ——B)R:Zpanilá. .nietco. —-:9)R Wyssoký.. .Okrásu. .Horro—
kuttenská.—10)R:Okrassy. ..Okrassy .držewene. .Cžechských.—
") R: schozené . . . Wizssj. .Collegi.—12) I?: pro te. — 13)I?: ty mjsta
wyhlažene a srownane . . . Wzátcniegssi.
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Po vykonání téhož teprva někteří vzácnější páni měšťané
litujíce toho se ozvali a že i k těm darovaným penězům ještě
přídavky se žádaly. neb náklad summu převyšoval, jali se panu
;trcidčkantt, protože o své hlavě všecko dělal, jako protiviti.
Závěrek toho čas ukáže. NB. já také před panem ]anoVkou,1)
šepmistrem, jsem na osekání těch korun žehral. izapověděl
to hned p. šepmistr a tak jen 2 ty koruny jsou osekané.

[552j/ll. Kapía Těla Božího při kostele svaté panny
Barbory. Ačkoliv že ten slavný chrám ke cti těla Božího a
sv. Barbory založen a" vystaven jest, proto však přece 2) ještě
jiná, prostranná kapla ke cti Božího těla od dávna tu blíž
toho chrámu stojí 'a bývala až do roku 1799 dvojnásobní,
totiž hořejší a dolejší, jako jest onano kostnice při klášteře
sedleckém.

Kořínek v Pamětích kutnohorských na stránce 299. praví, že byla
k tomu obrana, aby se do ní kostí lidské z hrobů vyňaté skládaly, a
dokládá takto: „A jest jich tam věru drahně mnoho, však že je před
třicítis) a několika lety zazdili, nepatrných“ Až potud Kořínek, a já při
dám: již letos patrných a i ode mne 4) viděných. Psal pak svou historii
Kořínek roku 1675; přidejme k těm třicíti jen místo několik pět a tak
at' jest 35 let, a od roku 1675 do roku 1799.0 jest 124 a těch 35 k tomu
učiní 159 let, — tak dlouho byly ty 'kostí zazděné a sice ve dvou f*)
čtvrtích té čtyrhranné kaple. A'bys tomu, čtenáři, srozuměl, tuhle ti to
předočním:

Lit. A dveře a vchod do kaple;
B oltář bývalý v té kapli;
C prázjdjnost a tu bývaly stolice;
D tu v těch dvou 6) čtvrtích byly ty kosti

zazděné. Dvě kolečka znamenají dva tlusté pilíře, na
nichž ze všech stran klenutí stropové svcdené jest.
Od těch pilířů na dvě strany od země až do klenutí byla zeď a ty obě'
čtvrtě až do stropu byly plné kostí. _

[553] Nyní jeden měšťan, příjmím7) Snížek, krupař, kou
piv 8) roku minulého 1799.0 tu kaplu od správce křesetického
jen za 80 zlatých (kdyby se za dnů našich stavěla, 8000 zíat.
snadno by koštovala), to svrchní stavení již hned vloni z ní
shodil a rozházel a na dlažbu, jenž na svrchu klenutí byla,
nanosiv“) země tam zahrádku vysázel. Letos pak ten spodní
štok aneb spodní díl kaple připravovati (aneb snad ohaviti)
počna, do těch kostí se dal a je ven vymetává i taky vyjma
dlažbu nejspodnější v též kapli, tu jámy kopá a do nich ty
kosti zahrabává. jak by pak mnoho těch kostí bylo, abych

1) Petr ]anovka, zkoušený rada a přísežný advokát. R: Sseph
mjstrem . . . Ossekaní. — 2) R: pržedse. — 3) R: tržidcytt . . . podtud. —
*) R: odemnie. — 5) R; dwauch... Cžtyrhranc. —-") R: dwauch. — ") R:
Pržigmjn. — 8) R: kaupiwsse. — 9) R: schodil . . . uanossywsse.

Pamětí Vavákovy. ííl., !. 5
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méně než vlce řekl, pravím, že v té každé čtvrti 12 a spíše
15 velkořebřinových 1) plných vozů. _

Abys pak přeci, čtenáři, věděl, jaký způsob ta kapla měla, dokud
v celosti stála, tak jak pamět moje dostačití může, tu! "jsem ti jí?)
představil, jak [ilsem ji dříve, než zbořena byla, viděl: '

A svrchní díl té kaple;
B spodní díl ;
C schody a nad nimi dveře do svrch—

ního dílu;
]) dveře do spodního dílu.

[554] Pozastavení, proč správce
křesctický 3) tu kaplu prodal a zdalíž
on tu jaké vladařství má, — poněvadž
kostel sv. panny Barbory jest horni
cký a sami Horníci a havíři jej vy
stavěli, ano ise vším svým okolím na
kutnohorském') gruntě i ta kapla leží:

Ovšem, pravda jest, že sami
Horníci ten kostelslavný sv. Barbory,
anobrž i tu kaplu Božího těla někdy
'vystavěly a v jejich samé ochraně
vždycky až do léta 1626býval. Že pak

3 nyní k němu právo nemají, tato jest

i.\o příčina:
Horníci kutenští hned před ča

sem Žižky, anobrž hned za času krále
C ,.. jana, Karla IV.0otce, s Pražany v spo

" lečnosti byli a stejného práva uží

_D vall, s nimi taky proti Žižkovi udatně
bojovali, po vypálení Hory od císaře

Zikmunda roku 1422 od Pražanů k vystavení města svého znamenitou
pomoc dostali. Nato když r.. 1424 Žižka Pražany i Horníky u Malešova
porazil a Horu Kutnou oblehna jí šturmem dobyl, vypálil a lid na větším
díle zmordoval i havířstvo, které nepadlo, sem tam se rozběhlo, pozů
stalí potom a ochuzeni Horníci, nemajíc[e] odnikud žádné pomoci (neb
žádného pána a krále v zemi nebylo), Pražanů se nejen v politických
věcech, ale i v tom novém od ]akobella pošlěm náboženství přidrželi,
čtyry pražské—'))artykule přijali a pod obojí tělo a krev Páně přijímati
taky začali, tak až vtom přivykll a až do roku 1622 [555] dotrvali,
kteréhožto roku, jak Kapíhorský v kronice kláštera sedleckého píše, první
zas katolický arciděkan, kněz Matouš Appian, uveden jest.

D “iso 0

l:.,
)

1) R: Welkohržebržinowých. —-2) R: pržedsy . . . tut sem gi ti gi.
— “) Dle schematísmu r. 1799 byl správcem v Křeseticich a Oumoníně
(bývalých to stat ích jesuilských, pak c k. studijního fondu) an Wotzl
a r. 1809 lan Pelz. -— 4) R: Kuttnohorskym . . . wzdycky . .. uttensstj.
— 5) R: Prahske.
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Po vítězství na Bílé hoře, když císař a král český,") Ferdinand ll.,
žádné jiné náboženství a kaciřstva v zemi trpětí již více nechtěl, do
všech měst a zámků komisaři jezdili, lid, jenž katolický nebyl, povolávali
a vyslýchalij?) tut kdo katolíkem býti nechtěl, buďto sám dobrovolně šel
pryč, aneb vypovězen byl, nebo Ferdinand od toho “vítězství mocnost
všech práv každého města'(jakž v jeho zemském řízení jest viděti) sobě
osobil a podle toho i zvláště kostelů se ujímal a právo patronstvi nej
vyšší (jakož pak na ten čas slušně) sobě přivlastnil. jen že páni ko
misaři, rovně jak kde který měl svědomí, zacházeli s lidmi, s kostely,
špitály a jinými městjsjsky'mi věcmi, jak se jim líbilo, ač pak instrukci
na to obz[v]láštnl měli, ale při lásce katolického náboženství sami sebe
nejvic milovali.

Obraz nějaký3) takových komisařování a běhu spra- aneb nespra
vedlnosti viděli [jjsme taky za dnů našich, když císař Josef ll. kláštery,
kostely a kaple rušil a z nich všecka zboží taky skrz komisaře prodával,
ale mnoho z onoho i z tohoto nezví se až v soudný den.

[556] Tuť tehdejší lid český, vidat) se býti přemožený (rovně z do
puštění Božího, neb [jjsou prv katolíkům zle činilii, hroznou bázní a
strachem všudy byl ponatý; nechali pány komisaře dělat, co chtěli,
a každý myslil, jestli ke všemu, co se od komisařů dělá, nesvolí, že
hrdla zbaven bude, neb onano poprava p.p. stavů na Slaroměstjsjském
rynku všudy hrůzu a strach působila.

Tak podle té mocnosti i v Hoře Kutné kostel svaté parmy Barbory —
kdež taky pod obojí bylo se podávalo, ano i Havel Žalanský kazatelem
tu býval a knížku o ctností andělskéf') v ten čas sepsal (ač mohl bez
toho býti), — do práva císařského přišel a k němu léta 1626 dne 1. ledna
kněží z Tovaryšstva ježíšova, vůbec jezuiti, uvedeni byli od císaře a
krále českého Ferdinanda ll. Dostavše pak k vyživení svému i některé
statky zemské, jako Křesetice, Oumonín, potom tu při tom kostele slavnou
kollej vystavěli, která nyní celému regimentu vojska obydlím býti může
a bývá.

Když pak roku 17736) ten řád od Klementa XIV. zrušen byl, statky
jejich i s tímto slavným chrámem i s kollejí zůstaly v ruce císaře atak
správce křesetický, jenž tam nad lidem poddaným panuje, taky i tento
kostel a kollej na své starosti má a tato kapla, jenž dle onoho r. 1784
vyrčení taky do losu zničemnění padla, však že žádný kupec nikdy se
nenacházel, až roku 1799 teprva se své zkázy a zpuštěni dočkala.

[557] ll. Proč císařský orel7) na chrámu sv. pjannyl Barbory přl
dělán jest a proč nyní rovnou střechu má, a v starém vyobrazení se
třemi věžemia) se spatřuje?

jak josef Flavius v knize o válce židovské píše o rumleii a proti
venství Židů v jerusalemě, když tam vladař Pilát orlai') císařského na

1) R: Cžechský. — 2) R: wyslegchaly. .budto...Ossobil...
wzlásstie. .neywízssi. .Komissarži [idále takj .sspitally. —3)R: ne
gaký. .Onnoho. —4)R: Cžechský, widauce. .Onnano. —5)„Octnosti

andělské, totiž o čistotě duše í těla.“ V Praze 1605.R: Angelske. . .Letha. .Towarizstwa. .Czechskeho. Colleí. —0)R: 1771. .On
noho . skázy. — 7) R: Worel. — 8) Wieži. — 9) R: Worla.
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ten slavný židovský chrám taky zavěsil, tak skoro bylo v Hoře Kutné;
dlouhé dost bylo odporováni, zvláště když erb havíř[s]ký nad dveřmi
chrámovými, hned s kostelem starý, osekati' a v nic obrátiti a na to
místo orel 1) zavěsiti se měl. Rozhorliliť [jlsou se pro to Hornízi, ale pro
ono s Pražany držené náboženství ipro tu roku 1547 s nimi nenáležitou
společnost, v které proti Ferdinandovi l.mu vojensky táhli (a), byli ubozi
nynější2) l—lomícibídnici3) a sami otevřeli okno té porážejicí vichřici.

Kdyby byli tak jako Plzeň, Budějovice, Oustí nad Labem a Polička
při své staré a první víře a horlivosti zůstali a vtom se neměnlli, byli
by se s svou starou slávou a důstojnosti až dosavad těšili.

Ta, ta jen proměna ') víry
zkazila váhy a míry,
nimiž se Hora vážila,
ctila, slavila, blažila.

A tak po té první veliké chybě Horníků r. 154751)když všeckaG)
královská města proti Ferdinandovi ]. válčila, přestal se předně stavěti
r. 1518 chrám barborský a přestalo taky slavné těžení i jméno kutno
horské.7) Po té pak bělohorské bitvě a po uvedení [558] tam jezuitů již
inejvyšši mincmistři a perkmistři ne tak byli Horniků otcové a vůdcové
i hajítelové jako prve. A protož, když ta hrdlička nemohla cukrovatl,
nemohla taky velikému orlua) odolati; ještě že erb svůj tam zachovala,
z toho se jakž tak radovala.

Moci císařskou byl dán ten chrám jezuitům a touž moci orelgl
nad erbem hornickým přidělán jest na tom chrámě. Akta všeho toho že
[i]sem dosavad psanáw) neviděl, nic víc zde nešiřim. Ze samého slechu
píši a k tomu přidám, že nejhlavnější příčina toho byla: proměna v ná
boženství. Mohlo by se to potvrditi některými jinými příběhy v Hoře
Kutné stalými,") jako když králi Vladislavovi na Vlajšjském dvoře zůstá
vajícímu ševci pod okny zpívali, — co jen ztoho samého státi se mohlo,
kdyby král svou milostivosti všeho byl _nepominul.

[559] Druhá chyba Horniků byla, že roku 1618 stavů nekatolických
proti císaři Ferdinandovi Il. zbouřených se přidrželi a toho roku klášter
sedlecký, od lidu a vojska nekatolického všecken vyplundrovaný a zpu
štěný, od nepořádných direktorů země za 30.000 kop mišenských koue
pivše, statky a grunty jeho užívali a nemajíce 12) čím doplatiti summu
trhovou, slavnou a velice nákladnou monstranci z kostela sv. panny
Barbory vzavše na rathouze sekerami roztloukli, v pytli do Prahy do
vezli a tim zlatem a stříbrem klášter doplatili. Byla pak-ta monstrance

(a) Viz Acta všech těch věci, které se r. 1547 mezi Ferdinandem l.
a p.p. stavy a městyV—i)českými staly, v Praze tištěné r 1547.„

1) Kuttne .wzlásstie. .Ossek ati. Worel. — 2) A': Onno.
njniegssi. — 3) de ovšem slovo to ve významu: chudáci —-4) k: Pro

mienna. — 5) Další vložená věta zněla původně: „kdež ijan Šultys,primas kutnohorský byl sťat.“ —“) R: po tel.. wssecky Králowske.
Walcžily. — 7) R: Kuttnohorský. .Neywizssi. .Peigkmjstrži. -—5) A':
Worlu —") A': Worel. — 10)1i': Acta. .psane — “) A': Kuttne stale.
— 12)R: nemage. ——l3) R: Miestami Čzechskymi. — ") R: 1548. (Viz
jungm, [V, 423)
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tak vysoká, co by člověk dlouhé postavy 'vypna ruku nahoru ledva
prstem prostředním k vrcťíu vysáhl, a tak široká, že dlouhoruký muž
sotva ji vysážil; kterážto stávala na velikém 1) oltáři jen toliko 0 velkých
slavnostech a skrze 4 kostelnlky přinešena a postavena bývala. Vážlla
dle Kapihorského 120 hřiven, dle Kořínka 121 hřiven (Pjamětíl kut[no
hor.], fol. 308.); jedna pak hřivna drží 16 lotů stříbra, protož měla 203610tů
aneb 63 libry a 20 lotů stříbra kromě kamenů. ,

Co by jiného v tom času zbouření na Horách Kutných 2) se dálo,
z toho snadno může se uznati, že i při té pražské “\ popravě. jenž nad
zbouřenými stavy r. 1621 dne 2l. _[uni držena byla, i taky jan Šultys.
primas kutnohorský, byl sťat a hlava jeho do Hory poslána a tam na
pranýři, potom pak na bráně Kolínské vystavena.

[560] Odtud Kořínek své kutnohorské paměti jen po rok 1618')
píše a dál nic, aby všelikých a rozličných chyb a výstupkůý) pronásle
dováni, pokut, trestů, ztráty hrdel, sta[t]ků a cti jak katolíků, tak ne—
katolíků, jejichžto potomci ještě živi byli, a spolu celého města na ve
řejnost nevystavil, ale raděj za lubem nechal. ! my rovně za dnů našich
příběhy v zemi tu itam stalé některé nemůžeme dle oučinků jejich
zrovna psáti, ba ani časem nesmíme mluviti, a takž ipřed námi bývalo.

Tří věže, jenž nad chrámem svatobarborským bývaly, na nichž
přenákladná a kunstovná vazba břidlicemi") přikryta byla, tak jak se
v svém vyobrazeni spatřuje, — když dílem od dlouhosti času, dilem od
hromových udeřeni časté náklady na Opravu střech, vyklizení žlabů
zdržovati je nebylo odkud a již žádné přídavky z mince ani od dobro
dinců se nescházely, — r. l736,7) když P. Fabian Veselý (a) rektorem
byl, ty 3 věže docela byly shozeny E')a ta nynější rovná, kůrkami pále
nými přikrytá střecha učiněna jest. Můžeme mysliti, že ty 3 věže na tom
chrámě již roku!-100 byly, neb po zavření tak slavného klenuti nemohlit
[ijsou ho dlouho nepřikryté nechati, a tak stály 336 let, ačkoliv samý
chrám založen jest roku 13009)

[56l] Nyni se zas ku kapli Těla Božího navrátlm a co
“jsem tam viděl, napíši. 

Dne 13. června ráno po mši sv. s panem vůdcem mým,
josefem Hořickým, tam přišedše, boj živých s mrtvými [jjsme
uzřelifo) kdež p. Snlžek, té kaply kupec a nynější pán, se

"dvěma") nádentky převeliký ten sklad kosti na různo bořili,
do košů hrnuli a tu hned do jámy v těž kapli v zemi vyhra—

(a) lehožto celoroční kázání ve 3 dílích in folio a postní in th0
Čechové [?] máme.1?) jeho rektorování v Hoře Kutné i posměšně . . .
[Tato poznámka dole připsaná je porušena ořízkou papiru.]

' . yssoká . . . na horu . . . welykym. — 2) R: kuttnách. ——
3) R: Prachske . . . Kuttnohorský. — 4) V „handštánu“ pátém i jinde po
dotýká Kořínek, že nechce přípomenouti, co přebíhá rok 1614. — 5) R:
Kuttnohorske . . . Chýb a wegstupku . . . stráty. — “)R: s kržidlycemi. —
7) Dle Braniše (Chrám sv. Barbory, str. 115.) stalo se to r. 1732. — _3)R:
Wessely . . . schozene . . . njniegssi. — 9) Správně asi v v polovicl sto
lett XIV. — 10) R: vzdržely. — “) k: njniegssi . . . dwaumi Nádenniky.
— 1*)Pam. Ill, 2, str. 39. R: Rectorowáni . . . Kuttne.
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bané házeli a zametávali. jaký tu šramot a třeskot v těch kostech
byl, nejinak než jako by vla[š]ské ořechy z pytlena podlahu
sypal, když dole je podebrali a ony 1) s vrchu dolů se sypaly.

V té kapli jest vynalezeno:
Předně dole v zemi po vyházení dlažby a kopání hlubin pro ty

kosti nalezena byla těla v zemi taky bez truhel někdy pohřbená a jejich
hroby okolo ležícího těla byly jilem jako vyzděné a na svrchu prkno
toliko položené, tak že sutá hlína neb zem na tělo sesypati se nemohla.
Mezi jinými nalezeno bylo v takovém jílovém hrobečku tělo maličké,
mající hlavičku jako nějaké hrubé jablko, spolu všecky jiné kosti pořádně
ležící, vše v takové maličkosti, že to celé tělo přes 1/2lokte délky'l) ne

vynášelo. já viděv 3) to, jal [jjsem se některé
ty kosti tam vyrýsovati,4) ano ísem přenesli:
a) Hnálek z ruky tak křivý; z toho znáti,

že ta ruka musila chromá býti;
&) svrchní hnát z nohy;
6) spodní;
a') jedno žebro.

[562] Ty kosti nic neisou větší, ani
delši, ani tlustší,") než jak zde se spatřují, a

ď b Řš má je pan Hořický u sebe zachované. BylV bych rád hlavičku přerýsovalf) ale nc0pa
_ trný nádeník motykou jirozkopnul, tak že

níjakž dohromady svedena býti nemohla. Znáti-a souditi o tom tělu se
dá, což íjá myslím, že to tělo bylo již člověka letitého a snad trpaslíka
nějakéhof) předně proto, že ty kosti tak dlouho a může býti přes 300 let
v celostl zůstaly, za druhé, že ten již taky měl ruku chromou a znáti,
že se tak s ní narodil; neb aby zlámaná byla, bylo by to jinak k po
zorování. Že pak kdy takoví trpaslíci a pídomužikové na světě byli, jest
pravda jistá. Historie bavorská praví, z níž to důstojný p.jiří Paroubek,
bývalý farář v Líbeznicích, do své knížky, jenž „Vejtah světa“ slove,3)
přenesl a r. 1765 tlačiti dal, že roku 1568 v Mnichově9) na svatbě Vi
líma vévody bavorského byl trpaslík neb pídomužík v paštice pod po
kličkou na stůl postavený, jenž po sejmutí pokličky celý v brnění zavřený
s pavezou a mečem ven vyskočil a po stole se prochazeje všem hostům
znamenitý smích působil.

Za druhé, kdyby tyto kostl z nějaké—how)maličkého buďto nedo
chůdčete, aneb nedávno narozeného dítěte byly, již by jako měk[k]é
dávno v zem se byly proměnily, poněvadž i taky v holél') zemi ležely,
a to sám Pán Bůh ví, jak dávno tu pohřbené byly.

1) R: Oni z Wrchu. — 2) R: negake . . . dylky. — 8) R: widie—
wsse. — 4) R: wyregsowati. — 5) R: tlustcžj. — 6) R: pržeregsowal.——
7) R: negakeho . . za 2. — 3) „Wegtah Swěta, to jest skrovna povědof
most historie světské neb politické. . . k paměti mládeži školní v otáz
kách a odpovědi postavená . . .“ V Praze 1265 (jungm., V, 258), str. 141.
R: Wegtah swieta. — 9) R: w Mynichu na swadbie . Wegwody. . .
brnnienl.— 10)R: za 2.he . . . znegakeho . . . budto . . . Gizby .. . poniewadcž.
— 11)Tak dle smyslu-, Rvšak tu má: w holeme. jHolemý : velký, hrubý)
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ltem mezi těmi kostmi nalezen byl hnát jeden. ne sice tuze, jen
2'/2 ptdč dlouhý, ale velmi tlustý, že ve všech [563] těch kostech již
jemu podobného nalézti se nemohlo. Při tom byl tak bílý a skvělý jako
alabastr aneb lcd, tak že tu žádný více hnát aneb jaká kost takové bě
lostí a skvělosti neměla. Můj soud jest, že snad někdy odněkud jako
relikviel) nějakého svatého do chrámu sv. panny Barbory byl přivcžený
a tu ctěný, potom pak po odstoupení Horníků od víry katolické sem mezi
jiné kosti zahozený; jíní sud'te, jak chcete.

ltem mezi těmi kostmi nalezeny byly spodky celístvé2) aneb kalí
hotyf které svršek z čistého květo—
vaneho manžestru černého a pod
šivku z čistého hedbávného atlasu
též černého mají, okolo pasu třemi
pentličkami hedbávnými [jjsou le
mované; na předku obou 3) nohavic
[jjsou dvoje francie visuté s knoflí
čky') z hedbáví dělanýml a též
pentličkami lemované.Takřici mohu,
kdyby nyni působené byly, více než
26 zlý) by koštovaly. Kde se těla
hnijícího nedotýkaly, jestost jest
jako nová a nemůž se žádným trhá
ním roztrhnouti. ! já [jlsem toho
kousky domů přinesl. Že's pak rovně,
můj čtenáři, takových spodků ještě
neviděl, tuto ti je předočním:

Po předu mají dvojnásobni
francie s kn'oflíčky,“) které jen u
vrchu [jjsou přišité a pentličkami
lemované. Mám za to, že v nich
nějaký bojovný rytíř chodil i pohřben byl, který v čas vojny železného
brnění užíval a v čas pokoje takové 7) spodky na znameni rytířské nosil
a snad i v nich — místo železných ——pohřbiti se dal.

[564] Pan Snlžek, té kaply a spolu kostnice kupec, který
živ jsa tu s těmi mrtvými válčil a do unavení bořivs) jejich
sklady přenášel, vyme— a zametával, žádal mne,9) abych na
ten jeho již nyní býti mající dům nějaký nápis pro památku
učinil. [ přiřekl „jsem jej udělati a jemu poslati. A tak doma
udělav iej,10) zde jej též přísazují. Pakli p. Snlžek na ten dům
jejl') dá nebo ne, to nevim, čas ukáže.

BlLl tV MrtVl, Letos pak ŽlWIj.
ProCž se to staLo,'Wérňl se Dlle.

;
l _'
j; .:,
:

1) R: Reliqviae negakeho . . . Katholícke . . . sudte. — 2) R: nale
zený . . .celistwý. — 3) R: obauch. — 4) R: Knoflicžkami. — 5) R pů
vodně: 16 zl. — ti) R: knoflicžkami. — 7) I?: negaký . . . takowy. — 3) R:
boržiwssí. —-9) R: mnie . . . negaký. — 10) R: vdíelawsse ho, zde ho. —1)1?:ho...né.
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Aneb :

MrtVlCh blL tento Pokog, plet WIekV (t. j. 500 let),
ŽlVlCh nljnl gest Rozbrog, bez WDlěkV.')

[565] lll. Nyni, můj čtenáři, spolu
půjdem d') Via*[slského dvoru.
Nač [j]sem tam zas letos hleděl,
slušno, abys taky věděl.
Tuť [ilsem byl uctivě vítán,
každý písař také i pán,
všickni m_ne2) rádi viděli
a ukázali, co měli.

Předně u jemnostpána perkmístra3) viděl ljlsem kusy rozličných
a divného složení rud a perků i nástroje a váhy k prubováni jich, o čemž
já ani dobře řečiti nemohu, neb jména a výslovnosti těch věcí pamět
moje již ztratila, aniž může bez obz[v]láštního učení—kterápamět to vše
zachovati. Nato se panem vůdcem mým (ó bych častéj s nim choditi a
řečiti mohl!) vešli [jjsme do radni světnice a tu hned spatřil ljlsem onen
obraz Pána našeho, ze starého rathouzu, když hořel, přece vynešený,
o němž Kořínek na stránce 207. pohnute'dlně piše 4)

Potom obrazy malované císařů od Ferdinanda I. až do Josefa ll.
v celé lidské postavě vysoké.—“>)

Potom střevíc jedné nevěsty, která městská kulcnská rodička byla
a za jednoho velikého pána se vdávala. Proč by to bylo, čti Kořinka na
stránce 120.5)

Bys věděl, čtenáři, jaký,
tutof jej 7) postavím taky:

Lit. A, ta tlustost pod prsty 3) neb nártem jest
našitá ze 6 tlustých a pevných koží a nárt jest z kůže
jeleni.

B špalíček jest dřevěný a čistou bilou kůži čistě
A B obšítý a jednak celý ten střevíc velmi čistě jest udě

1)) Zbytek stránky prázdný. —-9) R: mnie. — 3) Král. hormistrem
a hornickým soudcem v Kutné Hoře byl tehdy (dle Schematismu Schón
feldova, 1800) Jan Kristián Fiescher. R: Gew. Pana Pergkmistra . . . stra—
tila — 4) „Nad to všecko nejvíce mne pojal obraz Salvatora, na způso')
Ecce homo, s roztaženýma rukama, v postavě vysokého muže, velmi
řemeslně vypodobněný. Zdálo se mi, jako bych na živého člověka se
díval. Všechny oudy svou proporcí a příslušnou míru maji, it žilky
nejmenší skrz maso a kůži se vyskytují. Hádalbych, že ten Syna ožiho
obraz vtom způaobu tu jest postaven, aby soudcové, když člověka
soudí, m figuru outrpného Boha-člověka patřice, tak spravedlnosti za
dosti činili, aby při tom na milosrdenství nezapomínali“ (Kořínek, str. 207.
a 208.) — 5) R: Wyssoke . .. Kuttenská. — “) Kořínek na tom místě uvádí
jakožto „páté veliké vážnosti důvod,“ „že slavní rodově horské dcery
za manželky si brali a naproti t0mu své dcery za jejich syny vdávali;“
ba „o ženské pohlaví horské hned se rytířstvo drávalo! Protože se tim
majetek domácí ven rozptyloval, vyžádali si Kutnohorští královských ma—
jestátů, dle nichž takové sňatky s vyššími rody nebyly dovoleny. —
7) R: ho. ——8) R: Prstami . . . držeweny.
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laný. V zespod podešvu jest přilepený velmi dávno papír v té délce 1)
i šířce, jako jest podešev, [566] a napsáno na něm takto: „Tento jest
střevíc jedné nevěsty, kutnohorské dcery, která se vdávala do uro
zeného rodu !. P. 15....“ NE. 5 ostatními počty již kousek papíru
odpadlo. , _

Potom vedli mé 2) do archivu, v němž mají všecko to, co ze sta
re'ho hořatého rathouzu vynešeno bylo, ale praví, že přeci mnoho skrze
rychlé vynášení a rozličné ruce a neupřímné srdce vše sem nepřišlo.

Obilnl ourodu hrábémía) smetáme,
však přec mnoho klasů na polích necháme.
jak pak, kde se bere a nad hlavou hoří,
plamen s dýmem pere a podlahu boří!
Co teď v Kořínkovi s pohnutkou čítáme,
v Hoře ani jinde víc neuhlídáme.

Tui vidél [j]sem graduály staré dva, které za času podobojich na
oltáři mívali a z nich kněz zpíval, a [j]sou ve všem podobné v nákladu,
malování, velikosti a kráse onomu') graduálu, který [j]sem v Hradci Král.
na děkanství r. 1758 viděl.5)

Milý čtenáři, dokud ten graduál vidět nebudeš, tak jeho krásu a
cenu .věřit nemůžeš. Když já řeknu, že na každou výroční 6) slavnost při
ceremoniích to první slovo a v něm vyobrazení té slavností koštuje
sama práce 1 dukát a na témž samém slově jest kladeného zlata taky
za 1 dukát, dost málo řeknu. llem každý list pargamenu jest z celého
jednoho skopce, neb jest délka7) knihy 11/2lokte, šířka 1 loket. [567]
Při to u jakákrása v malování a na živo osob představení, rozmanitých
cuků, ratolestí a fafrnochů atd. v psaní liter a not, nemůže se tak vy
mluvití, jako oči když spatříF) NB. Takové kostelní knihy mají taky ještě
v Kouřimi9) a Českém Brodě, ovšem krásně a nákladné, však přeci ne
tak, jako tyto v Kutné Hoře a v Hradci Králové. Tu i tam [j]sem je vidél.

Tyto horské oba [j]sem přehledal celé u přítomností dvou 10)p.p.
měšťanů a l-kancelisty, zdaliž v nich jest taky mše na den mistra Jana
Husí, ale není. Všecky naše katolické svátky v nich [j]sou i mnohé dni
všední a sice všecky ty, které do napravení kalendáře a roku 1582bývaly.

Potom viděl a na krátce četl [j]sem tu všeliké staré rukopisy, což
se obzvláště 11)tém pánům líbilo, že mohu starou češtinu tak dobře čísti.

Potom ukázali mné dřevo švestkové, špalík na 1 loket dlouhý, na
dvi rozštípený, tak jak jej 12) byl tu v Hoře r. 1745 jeden Moskvan 13)
v času zimního tu ležení rozštípil a vtom rozštěpu po obou ") stranách
figura španělské-how) kříže ve_dvou příčkách se ukázala, černou barvu
nesoucí, takto:

1) R: dýlce.. . Kuttnohorske. — *)R: mnie . . . pdsy. — 3) R: hrá
biema . . . Klassu . . . bére pére . . . ted. — 4) R: krasse, Onnomu. —
=“)Asi tehdy, jak byl hostem kanovníka Pingasa. Pam. il, 2, str. 45.
— 6) R: Weyrocžnj . . . samá. — 7) R: dylka. — 3) R: Ossob ...Nott .. .
spatržegi. — 9) R: Kauržimie, a Cžechskem . . . pržedsy .. . Kuttne. —
10)1i':2.ch . . . Cancellisty . . . Hussy . .. Katholicke. — “) R: Rukopissy . ..
obzlásstnie. — 12)R: dwy . . . ho. -—13) !(: Možkwan. —- ") R; Obaucb.
-— 15)R: sspanielsky'ho . . . dwauch . . . Kuttenský.
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_ Dřevo švestkové jestlčervené a tento kříž jest
černý. Když o tom ouřad kutenský p.p. místodržícím do
Prahy známost dal, dostal poručení, aby to dřevo tam_
poslal, [568]a tak mystici) Hora, že snad to dřevo v Praze
zůstane, dala je?) velmi trefně s vypsánim příběhu toho
vymalovati a do archivu složiti. Ale p.p. místodržící, když
to shlédli, zas ten kříž do Hory odvedli a tak jest tu až
podnes obojí.

R. 1742 v polním vojenském ležení u města . . .3)
jeden Uher taky rozštípna dřevo v "něm takový křížek
natrefil, na němžto pak byla i figura P. Krista, rukou
jjednoujt) přibitá a [druhou] dolů spuštěnou majic,5) a

ten nejprv jenerál regimentu toho ukázav, komu chtěl, s sebou do Uher
zavezl. Zde jen tlačiti jejG) dal a jest dosavad místem k spatření ijá jsem
jej 7) před lety měl. '

Rozličných tu věci jných starodávnich a mně milých —
viděl jjjsem tu v tom snešení, všecko k svémus) potěšeni.
Mé děti, když kam přijdete a čas k tomu mít budete,
hled'te se na všecko ptáti, vyptané snažte se psáti,
zvláště pak věci viděné at [jjsou v pamět uvedené!

Kam půjdem z Vla[š]ského dvora
vidět ještě co má Hora,
abychom 9) připsali k tomu?
lděm' do Ruthardského 10) domul

Ruthardové na Horách Kutnýchu) kdo byli, snad [jlsi již, čtenáři,
z Hájka, Paprockéhoůii) Beckovského, Kapihorského a Kořínka vyzvědél,
ale v domě jejich ještě nebyl. Mně se toho ale dne 14. juní letošního
1800. roku dostalo.

Tam můj milý vůdce znám jsa taky mě'3) přivedl. Dům ten jest
velmi starožitný, málo aneb snad nic ještě s přestavováním hýbaný a
jako nějaká tvrz leží proti hlavním dveřímlt) kostela sv. jakuba a kdo
při těch dveřích stojici vzhůru pohledné, uzři, že ztoho domu někdy
pavlač a chodba do kostela sv. Jakuba na kruchtu bývala; jsojujt' díry
od trámů a dvířce zazděné “na kostele i domě dosavad k zřetelnému
spatření. V domě tom starožitných stavení sláva v klenuti, štukových
tutrách u dveří a oken, krásných římsách i prkenných táílovaných stropich
ještě viděti, jakož pak v jednom velikém hostinské—mm)pokoji, kterýž
nyní za špejchar užívají, celý strop omalován jest rozličnými a mnohými
erby všelikých pánů a rytířů, kteří se s ruthardským rodem v manželství
spojovali. Erb ruthardovský tento jest:

1) R: mislegic. — 2) R: ho. — 3) Místo pro jméno prázdné. — 4) V ]?
asi mělo býti: rukou pravou a levou; ale Vavák nepamatuje se již, jak
to bylo správně, nechal místo pro obě slova prázdné. — 5) R: mage. —
6 R: ho. — ") R: ho. — 8) A': kmenu . . . wzlásstie..-—— 9) R: Abychme. —
10)R: Ruthardskýho. — “) lt: kutt nách. — 12)R: Paprockyho, Beckow
skyho, Kapihorskyho. ——13)R: mnie. — “) R: negaka . . . dweržum. . .
vzdržj. — 15)hostinským.
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Ruka královská s větvičkou vrbovou, kt'e
rou byl král Václav 11.1)]anoví Ruthardovi dal.
Viz o tom Kořinka na stránce 62.2)

[570] V tom domě spatřil [j]sem taky,
jak se může zamykati
v nevěře manželský poklad,
aby ho někdo neokradř)

Kam zas nyní půjdu?
K svatému lakubu,
neb od něho [j]sem nejblíže
a má otevřené dveře.

1) R: W. — 2) Krále Václava II. „pozval kdysijan Ruthard, Horník
a erzkaufěř slavný, do svého dvora předhorského, na Kolmarce, jak
u Hory říkají, ležícího, a to k obědu. Král příjiti se zakázal. A po chvíli
s celým dvorem přijel a toho, co mu Ruthard přistrojíl, vděčně požil.
Když pak bylo po obědě, . . . řekl král k Ruthardovi: Rutharde, musíme
do kláštera sedleckého na nešpor jetí; pojeď s námi. Ruthard řekl:
Dobře, milostivý králi; ale počkej maličko, až ti něco ukáží. Ivedl krále
do jakýchsi sklepů hlubokých a ukázal mu velké hromady eněz a mnoho
kruhů z stříbra litých. Král pak se optal: i jest to, utharde? snad
tvý. A on řekl: Mílostívý králi, když jsem já tvůj přirozený podtlaný,
to všecko jest tvé Mílosti; pokudž toho ráčíš do své komory potřebo
vati, rač to poručit pobrati. Na to král dí: Nepotřebujem toho na ten
čas. Chvála Pánu Bohu, že ještě takové poddané máme! Kdyby na nás
skrze nepřátely nějaká nouze přišla, že se budeme moci k nim utéci . . .
V tom král pobídl, aby jeli do kláštera. I jeli spolu přes louky od Kol
marku, které se těch časů Královské jmenovaly. . . .. Král . . . vztáhna
ruku k vrbě, ulomil kus růžtky (to jest větve) a dal jí Ruthardovi řka:
Tu máš, Rutharde, za ten oběd a tu lásku, kterous nám prokázal:
má ti to naší královskou milostí, i tvým dědicům připomínáno býti.
Ruthard přijav růžtku s poklonou, poníženě za ten dar králi děkoval.
jak pak do kláštera přijeli, král všel do kostela, Ruthard ale ihned do
Hory pro malíře poslal a dal si tu růžtku s rukou královskou v štítu
vymalovati; potom pak krále prosil, aby mu na ten erb pro budoucí
památku královské milosti majestát udělil, což se taky stalo. Až potud
stará pamět“ Kořínek, str. 61.—63.) — 3) Vavák tu dle všeho má na
mysli jinou pověst o rodě Ruthardském, kterou, jinak však zabarvenou,
vypravuje Kořínek takto: „jiří Ruthard [bratr svrchu zmíněného janal
neméně bohatstvím oplejval, . . . v tom však s bratrem se nesrovnával,
že se k lidem štědře nemíval, ale skrbný houžvička haléře nevydal, když
nemusil. A co více jest, jedinou dceru ROzinu, ač od mnohých vzacných
mládenců a vdovců k manželstvu žádanou, žádnému dáti nechtěl, s tou
premovanou omluvou, aby prej nevděčnému zeti takové pěkné bohatství
a nábytek do rukou nepřišel. Co pak dále učinil? Čeho bys ani od Turka
ani Tatara neočekával. Povolal ukrutník zedníka do domu svého, nad
Pachem pod děkanstvim nákladně, dle těch časů sprostností a způsobu,
vystaveného, a zavázav ho přísahou, aby, co učinil, nepronášel, v jednom
sklepě podzemním stříbro své všelíké is Rozinou zazdíti poručil, pravě
k ní: Tu hle, dcero má, pokojíček manželský i lůžko budeš míti, s tím
stříbrem jako s ženichem budeš bydletí; v tom koutě bohatá šestnedélka
budeš ležeti. Rozina ač se do sklepu vjítí zdráhala a jak r-rohla bránila,
velikým křikem za pomoc žádala,.však že žádný neuslyšel ani ku po.
moci nepřispěl, chtíc nechtíc _musela tam vjítí a v několika dnech hořem
umříti, jižto taky ten právě kameného srdce ne otec, ale pravý otčím
a mordýř následoval a snad k onomu nemilosrdněmu boháči do pekel
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Co [jlsem v něm prv zastal,

všecko Elsem nezapsala co pa zapsati míní'm,
ať to ještě jednou vidím 1)

[573] Při konci měsíce června obilí ceny příbyío: Pšenice měla
7 zí., žito 6 i 6 krejcarů vice, ječmen 4 zl. 15 kr., oves 2 zl. 45 kr.,
v Praze taky 3 zí., hrách 6, seno ] zl.

Dne 3. července papež Pius Vll., jenž byl on první v městě
Benátkách na papežství volený i korunovaný, do íma přijel
a tam s velikou všeho lidu radostí a slavným vítáním přijat
byl 2) _. .

A dne téhož ][eho] Míilost] pan administrátor císařských
panství a guberníáíní rada,-“*)jedat) z Bečvárek od arciknížete
Karla, zde v Milčicích u mne se zastavil a ieda5) odtud na
luka střebestovskáf) mne s sebou vzal a oznámil mně, že
arcikníže poděbradské panství v běhu polním a lesním od
císaře dostal a tu že časem své vyražení se střelbou míti bude,
protož žádné lícení na koroptve7) a střílení a psů do pole
braní aby se nestávalo. To poručení taky ze zámku dostali
lijsme. ač sice dříve vždycky bývalo.

Dne 4. toho, na den našeho milého vlastence, Prokopa
svatého, v Chotouni se vyjasnilo, kdežto nová paní držitelkyně
gruntu svatoprokopskéhoa) k službám Božím i střelbu z mo
ždířů9) připravivši spouštěti data a tím i pobožnost rozmnožila
a srdce věrných potěšila.

[574] V týž den já do Prahy přijevm) v 6 odpoledne, šel
[ílsem[ hned přes přívoz na hrad do královské kaple 11) k hrobu
sv. Prokopa, však [iežto přišel jsemlm) tam až v 7 hodin, již
dveře zavřené a pobožnost tamní dokonána byla; protož u dveří
poklekna své 13)pozdravení [j]sem vykonal a při tom pana lana
Rulíka, historika českého, tu pří klášteře sv. liří zůstávajícího
navštívil. _

Dne 10. Juli mračno od západu přišedšiN) krupobití spustilo. Za
čátek byl od Poříčan od Černé obory na polích hořanských, odtud přes
luka tateckám) okolo střebestovických luk v Kavanstvi, na Písku a za
mostkcm dílem na polovic, dílem na třetinu a na 4. díl potlouklo, na

se dostal. Ona pak po smrti často se v tom d0mé ukazovavala a plačeci
předpovídala, že po mnoha letech ten dům klesne a tím pádem mnoho
lidí zaříceno bude. . . . í eta 1.648 .ten dům náhle se obořil a 15 osob
zasul. .“ (Kořínek, str. 159. a IGO,) Táž Rozina Ruthardova je titulní
osobou známé povídky 'íyíovy.

1) K dalšímu popisu však nedošlo 3 str. [_570) až [572.] zůstala
prázdná. — 2) Kramer. Nov., str. 247. — -) T. j.|osef Baierweck. —
4) R: Radda, Gedauc. — 5) R; vmnie. .a gedauc. — “) R: Stržebe—
stowsky, mnie. — 7)R : Korotpwe. .wzdycky. — 5) Viz str. 94. R:

S. Prokopskýho. — 9)11': Mohrlždjržu.. .z ausstietí — 10)R: pržigedauc... od Poledne. — 11)T. .do kostea Všech svatých. — '2) R:

wssakĚržllgdatam. 13)R: me .. .—Cžechskeho. ") R: pržissedwsse_—1') atecke.
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Ostrovich přestalo a zas u vsi Chválovic Labských se spustilo; odtud
přes Labe okolo Křečkova, Kout, Velenic a Čiňovsi mnohem více než
zde škody na obilí učinilo.

Zde nejvíc trpěli za Roudníkem na těch polích a okolo
tateckých luk: Nr. 7. Václ. Slechta, ll. Matěj Hotovec, 13.
Václ, Vrána, 16. Franěk Vavák, jenž toto píše, l7. Tomáš
Stehlík, 18. Mat. Vavák, 19. lan Šíechta a nr. ]. Mat. Stajner,
2. vdova Kvízová, 3. Václ. Vozáb.

Toho dne 10. Juli okolo Labe' začínaly se žně. Dne 12. toho,
v sobotu před 6. neděli po s'v. Duchu, zde taky něco 1) se žíti začalo,
potom v pondělí, ten den po sv. Marketě. veřejně začali [jjsme žití.

[575] A toho dne v Přístoupimig) na tvrdost břicha umřel
velebný pán josef Skalický, tamní farář, nábožný a horlivý
duchovní otec, rodič Pražan a našeho škramnického pana ka
plana, Frant. Skalického, vlastní starší bratr. Pohřben dne 16.
juli tamž.3)

V těch dnech myslivci opět na vojnu proti Francouzům
voláni byli a z každého kraje do jednoho města se scházeli,

„mezi něžto taky se mnozí jiní všelikého druhu lidé i ženatí
dávali a s nimi šli. Z bydžovského kraje scházeli se v Podě
bradech, z hradeckého v Chlumci, z chrudim[ského] v Chru
dimi, z čáslav[ského] v Kutné Hoře. A ti všichni přes Pelíšků[v_'|
Most4) k Budějovicům a odtud k Dunaji táhli. Nebo Fran
couzové převelikou sííu vojska sebravše naši armádu od Rýna ")
odtiskli a až do Bavor do města hlavního, Mnichova,“) i taky
do Augšpurku se dostali a tu převeliké daně ukládali. A z té
příčiny taky po celé zemi bylo velmi ostré na vojnu braní
i odvádění, i ženatých, kde svobodných již není, i taky židů.

V Praze i jiných městech 7) řemeslníky a chasníky, nechť
on měl pas a kundšaft nebo neměl a jakékoliv své písemné
attestací atd., bez rozdílu brali a odváděli. A tak toho měsíce
července [576] nebylo v zemi naší žádné radosti a veselosti,
nebo srdce cltilo, oči viděly, uši slyšely samou smutnost a všudy
zármutek. A sice byly:

]. Neveselée) žně; nebo žita místem třetí díl, místem na polovic,
místem víc než na polovic byíag) zelená, jenž po one svatodušní vlaze
v nově zrostla a nyní odkvétalaJ'D 'l'ak taky byly pozdnější ječmeny
i pšenice. Prosa napořad s_e zaorávala;") málo kdo co, jen aby se

, 1) R: Hottowecz. ..Sobothu... nietco. — 2) R: Pržistaupíni.
— “) Viz str. 87. Dle farní pamětní knihy přistoupimské byl josef
Skalický 18 let kaplanem v Ríčanech, pak od r. 1790 farářem've Vyše
rovicích a od dubna 1:99 farářem (od znovuzřízení fary šestým) v Při
stoupimi. Ieho úmrtí zapsáno jest v matr. ll., str. 163. Zemřel na vodna
telnost v stáří 53 roků a pochoval jej ]. Hill, vikář a děkan českobrodský.
(Sdělil vsd. p. kanovník ]. Kebrle.) — 4) U Kácova na Sázavě. R: Kuttne.
— 15)R: Regna. — “) Minychu. — 7) R: Miestách . . . Pass . . . Wessela
sti. "—s) R: Newessely. — 9) R: byly zelene. - 10)R: zrostly . . . od
kwíetaly. -—-") li: zaworáwaly.
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všeho zrna nezbavíl, a to dost mizerné' státi nechal; zim0u a mrazy po
hynulaJ)

ll. Neveselý čas. Od sv. Víta až do sv. Jakuba málokterý den
bylo teplo a noci obzvláštěŽ) studené a mezitím mnoho mrazů, jakož
i 30. juli, a při tom sucho. To požatě a posekané obilí nemohlo se vá
zati, to zelené nemohlo zráti. Ženci podélavše něco musili domů jíti a
i my mimo orbu3) zaháleti. V posledních dnech ]uli i orbat) přestala
:: sucho veliké bránilo orbě i vláčení.

Pří těch nepočasích nikdy nepršelo, toliko studené mračna a vétr'y
přicházely a slunce nesvítílo a tak

žné letošní byly divně, pánům i dělníkům mylné.
V holnosti nebyly chutné a v skllzení velmi smutné.
Co na záhoních kde stálo, to zdlouha a špatné zrálo.
Co se požalo, sekalo,_to se zas vázat nedalo
a co již v stodole bylo, maličkou sýpkouů) těšilo..

[577] 111. Neveselá pověst a hlas v zemi; nebo naše
voisko od Rýna 6) zpátke'm do Bavor a říše couvalo7) a Fran
couzové do Augšpurku, Frankfurtu, No[rí]mberka a v Bavořlch
do Mnichova neb Mlnychu a i do Rezna neb Regenšpurku se
dostali a na Rakousy směřovali

Ačkoliv pilměřl stalo se takové, aby až do vyjednání pra
vého pokoje všecko nepřátelstvo přestalo, a výminky učiněné
byly, pokud které voísko státi má, proto však Francouzové
své armády přece rozmnožovali, na vyměřené “linie veliké
množství“) vojska stavěli & tudy, aby podle jejich plánu a vy
daných pokoje článků všecko šlo a svoleno bylo, Strachu na
háněli. A tak

neveselé “) žně, nevesely' čas
neveselý boj, neveselý hlas.
Všecko smutno a truchlivo,
o chléb nejvíc starostlivo.

Otavam) na lukách, tráva na obcích nerostla, anobrž obce se bě
lely a dobytek pastvy neměl a protož krávy málo mléka dávaly; na
polích pro ovce též nic nerostlo. Zelí, řepy, brambory“) a jiné pozdnější
osení, sadby iovoce a všecko stromoví vadlo a listí schlo. Ovoce před
časem umrtvené isoucí samo se 12)stromů padalo.

Na den sv. ]akuba silný vítr vll a v ten den v Nehvizdech
židovka neopatrností zapálila, od čehož tamní obecni hospoda
(někdy bývalý rauthous), 2 sousedí a 7 chalup shořelo.13)

[578] Zde v Milčícich taky 2krát tohoto věku oheň skrz

žida — a sice židovku ——vzešel a to roku 1705, kdež tehdáž
1) R: pohynuly, — 2) R: Newessely...obzlasstníe. — 3) R:

nietco. .mimo Worby. — 4) R:Worba. .Worb1e.— 5) R: Segpkau.6)R: Newessela. .Regna. — 7) R: spatkem. .Caufalo. — 3) R:
pržedse.. .mnozstwí. — 9 R: Newesselýp ídále takl — 10)R: Wot
tawa. — ") R: Erdteple.. O.w.otce 12) :Owotce .ze Stromu.—
15)R: schorželo.
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žid na dvoře v statku Kvízovském 1) nr. 2. na té zahrádce
vedle tajnera a nra. ]. u samých vrat v chalupě ostávalř)
potom v roku 1729, kdežto opět žid v chalupě obecní na
návsi blíž prostřední studnice zůstávaje tu opět zapálil. A tehdáž
sousedstvo zavázalo se, aby víc žida do vsi nebrali, jakož
nevzali, až roku 17813) soused Šlechta v nr. 7. do chalupy
na _svůj dvůr ho vzal, aniž tomu ubrániti se mohlo.

Neb nyní židé skrz dary,
kde jen chtějí, přízeň mají.

Dne 22. juli plsař Froněk 4) ze zámku přijeda škodu od
krupobití na polích stalou popisoval.

Okolo svátku sv. ]akuba, když se vidělo, že malá ouroda jest a
do Prahy i s novým obilím málo vozů jelo, přidali Pražané ceny obilné
a dávali tam a platili: Pšenici 8 21. i taky 3 a 6 kr. více, žilo 6 zl.
30 kr., ječmen 4 zl. 6 kr., oves 2 zl. 30 kr. Potom, když více obilí na
trh se scházelo, zas utrhli.

Na den sv. Jakuba myslivci z Poděbrad skrz Cerhenice,
Plaňany a Zásmuky k Pelíškovu Mostu maršírovali.

Dne 31. juli první toho měsíce byl pěkný, jasný čas a žita ještě
mnoho tu i tam v polích stálo, kteří hospodářové na to zelené, až uzraie,
čekali, tolikéž i ječmenů; že pak vláhy nebylo, malé zrnko zrostlo.

[579] Mezi tím vším ne malá, ale veliká bída ve všem
lidu byla o běžně peníze, neb netoliko křížové nizozemskéf)
bavorské aneb saské tolary, ale ani dvacítnlky,“) desítníky,
sedmnáctníky, sedmíky viděti nebylo, anobrž i ty malé groše,
ano i ty nové čtyr- a dvougrošáky i měděné krejcaryi) těžké
byly k dostání, ale všudy jen samé bankocedule se tržily a
k spatření byly. Což ovšem všemu lidu působilo těžkost, neb
žádný nechtěl za ty a) bankocedule drobné peníze dávati, anobrž
ani za zboží v Praze na jarmarcích nechtěli je bráti, leč se
slevuňkem. Kdo drobné za pětizlatovouo) dostat chtěl, musil
na ní 2, 3, 4 až i taky 5 grošů levit, na lOzlatové 10 grošů,
ano i více. A ačkoliv měsíce máje ku pomoci toho nové banko
cedule na 1 a na 2 zlaté 10)se tlačily, ale málo dost se tím")
pomohlo, když drobnějších peněz nebylo. Pravím vám, potomci:
jestliže toho nezkusíte, jaká jest to bída, neuvěříte. Nádeníci a
čeládka též je bráti nechtěli a taky nemohli, neb na nich levit
musili. Cokoliv kdo prodal, jen samé baňkocedule utržil a
pakli je vzíti nechtěl, přestával prodaj i koupě. Někdo třebas

1) R: ijzowskym. — 2) R: wostáwal. ——3) R: 1780._(Viz Pam. ], 2,
str. 25.) — ') Antonín Froněk, jehož otec byl měšťanem v Zebrace, dostal
se do Poděbrad za panského písaře (u sirotčího) asi až r. 1800 či krátce
před tím. Dne 14. září 1800 oženil se s Alžbét u, dcerou josefa Hartiga,
panského sládka. R. 1803 stal se sirotčím v Čoeském Dubu. (Sdělil pan
lék. |. Hellich.) R: popissowal. -— J")R: Niederlanske. — G)I?: dwad
cytniky . . . sedmnacniky. ——7) R: Miedenne Gre cary . . . Bancoceduíe. -—
3) R: za te. - 9) R: 5.ti Zlatowau. — lo) _R: 2 aty. — 11) R: stim.
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100 zlatých za obilí, koně neb jiný dobytek utržil, avšak ani
v domě dost málo, ani těch kvasnic, ba ani za krejcar 1) tabáku
koupiti nemohl, že drobných peněz neměl.

Kdo by chtěl vědět, kam se všecky peníze poděly, předně
za armádou je odvezli, ale větší dlí židi do cizích zemí pro
frejma[r]čiíi a staškařili, obzvláště [580] dukáty, tolary, zlaté,.2)
dvacltnlky a sedmnác[t_jníky, neb v jiných zemích již hned
v roku 1795 větší cenu měly.

Pražští 3) židi nejlíp vědí, kdo zdejší peníze dědí.
_laká všudy ve všem bída, ani inkoustů) ani křída
nestačí k vypisovaní a ústa k vypravování.
Bože náš, od tebe to jest pro naše hříchy na nás trest.
Ach, smiluj se a slituj se, k nám jasnou tváří obrať se!

Ten 31. juli teplý čas byl posel následujících srpnových časů.
Ten, jak nastal, noci sice měl studené, ale dnové byli jasníf') a parní;
to I")podrostlé zelené obilí a ovoce i stromy i tráva na lukách kvaltem
všecko vadlo a schlo. Pro suchotu ani oráče7) vidět nebylo.

Při začátku srpna obilí nové mělo zde cenu: Pšenice Tzl., žito 6,
ječmen 3 zl. 30'kr., oves 2 zl. 15 kr.

Dne 4. srpna v jičínéB) měla pšenice 8 zl., žito 7, ječmen 4 zl,
12 kr., oves 2 zl. 30 kr.

A v tom čase ještě žita tu i tam bud' na kusy, aneb i celé pole
stálo, staré první klasy zklesaly a nové tou suchotou ne tak zrály, jako
schly. Tak se klidily i ječmeny i pšenice.

Dne 7. srpna syn můj Vojtěch, maje zemoměřičské9)
umění odbyté, dostal se do c. k. cestní direkcl do kanceláře
v Praze, kdež j[eho] M[ilost] baron z Bornu direktorem jestťo)

[581] Dne 13. srpna povoláni byli rychtářové do zámku
poděbradského v příčině oznámení Landmilitz aneb zemského
vojska, které, kdyby snad potřeba bylo, aspoň na hranicích
státi má. A tu každý rychtář musil o každém “) baráčnlkovi a
podruhovi zprávu dáti, jak starý jest a kolik má dětí, neb
svobodných a služebních již všudy se nedostává.

Na den Panny Marie Nanebevzetí
ještě okolo Kouřima bylam) žita k žetí.
Tolikéž pšenice i taky ječmeny
přeci až dosavad ještě [jjsou zelený.

Cena obilná přibývala: Okolo toho svátku pšenice měla 7 zl. 15 kr.,
žito 6 zl. 6 kr., ječmen 4 zl. bez 2, 3 a 4 grošů, oves 1 zl. 45 kr. i taky 2 zl.

1) R: Gregcar . .. Penniez. -—2) R: obzlásstnie . . . Zlatty. — 3) R:
Prahsstj. — 4) It: íngaust ...wypissowáni. — 5) Gassne a Parne. —

“) R: Iti! . . . Owotce . .. Qwaltem. ——7) R: Woracže. — “| R: Gitcžinie.— 9) : Zemomieržicke . . . Dirrekcy . . . Cancellárže. . . Dirrektorem. —
10)josef svob. pán z Bornu, major a ředitel c.k. zemské cestní správ (Landes
wegdirekzron), bydlel ve Valdštýnské ulici v Praze-Ill. v „mal m Schat
gotschském domě“, kde byla i jeho úřadovna. -- ") R: okaždym . . . Sprawu,
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Dne 18. srpna ve 2 hodiny s poledne 1) v Kostelní Lhotě
kovář, když na rozpálené železo udeřil, ohnivá okuj neb jiskra
od té rány z kovadliny oknem vyskočila &přes uličku na 6 loket
širokou do střechy padla a tu ihned jakožto od parna rozpůlenou
zapálila, od čehož 3 sousedi, od kovárny ke kostelu, a jeden
barák vyhořeli a že dřevěné stavení měli, do veliké a nenahra
ditelné škody přišli.

Dne 22. toho-mmeštiček_v\_polednc tu itam přišel a toho dne
já z Prahy k Brandýsu jedař) ještě okolo Kbe|,5) Vinoře a Podolan
žlta, ječmeny, pšenice a oszvjláště ovsy na polích [jlsem viděl.

[582] Dne 25. srpna přede dnem zase malý deštik zemi skropil a
tolikéž 26. toho, ale orba4) přece špatná byla.

Dne 30. srpna povoláni byli5) všickni rychtářové do
zámku poděbradského [a] tam jim přečteno bylo, že tak císař pán
běh a hon zvěře polní na panstvích pardubském, poděbradském,
kolínském a brandýnskěm'ř) svému nejjas[nějšímu] panu bratru,
arciknížeti Karlovi, pro jeho vyražení a kuchyni odevzdal a da—
roval. Protož aby všudy pilné hájemství bylo, zajíce a ko
roptve7) aby žádný pod trestem nestřílel, nechytal, psy do polí
nebral a jakkoliv jináč nehubil, anobrž ani myslivci, ani vojenští,
ani zámečtí páni nic stříleti nesmějí. Psi kláty zas míti mají,
an je od roku 1768 již neměli, krom skrze vzteklinu r. 1786 E*)
každý psa svého uvázaného míti měl.

Jeho královská Vyvýšenost princ Karel dostav9) hned
r. 1798 od císaře Bečvárky 10)a koupiv'l) sám sobě v Praze
na Novém městě dům,"b dílem tam a dílem tu zůstává a své
vyražení má. 

Na panství parbudském 13)na rybnících i v lesích činí ") se
přípravy k honu a střelbě ptactva vodního i zvěře, tolikéž i zde
na Poděbradště a Brandýště.'5) V lese Kersku tolikéž hon býti
má a toho dne oběd v bydlišti neb kvartýru p. adjunktam)
střebestovského, ku kterémužto cili již taky vybllen jest, a
poněvadž do lesa Kerska skrz Milčice z Bečvárek cesta jest,
protož i mně mjilost]pán [583] administrátor Baierweck přiřkl,
abych témuž arciknížeti něco k zalíbení udělal a se všemi
sousedy, když přijížděti bude, jej přivítal, a že on sám taky
s ním pojede a snad k tomu přivede, že arcikníže i do mého

]) R: 2 Poledne . . . Lhottie . . . držewene. — 2) R: Brandegsu gc
dauc. — 3) R: Gbelu . . . obzlasstnie. —- 4) R: Worba pržedse. ——5) R:
bywsse . . . Podiebradskeho, tam. — 6)Brandegskem. — ") R: Korotptwc.
— 8) R: 1785. (Pam. 11, 1, str. lO7.) — 9) R: dostawsse. — 10) Panství
bečvárské koupila r. 1776 od generála Ged. Laudona dvorská komora a
měla je do r. 1826. Arcikniže Karel vystavěl tam r. 1800 nový zámek. —
11) R: Kaupiwssi. — 12) Palác Kounický, druhdy Schafgotschský, čís.
p. 890., n. 7., v ulici Panské, tehdy zvané Píartstské, pro arciknížete
Karla přestavěný od stavitele Mat. Humla. R. 1810 4. října slavil tu
císař František své jmeniny a r. 1813 bydlila tu sestra ruského cara. —
13) R: Pardubskym. — ") R: lessych, cžiniegi. — 15)R: Brandegsstie,
w lesse. — 16)R: Adijuncta . . . lessa.
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příbytku vkročl a se podívá. Protož přihotovil [jjsem mapu 1)
celého poděbradského panství, takovou, jakou [j]sem r. 1777
Marii Terezii2) a r. 1792 cls[aři] Františkovi ll. odevzdal,“) a
některé jiné věci. Stane-li se to, čas ukáže.

Dne 29. srpna, na den Stětí hlavy svatému janu Křtitelí, pod kte
rýmžto jménem náš starodávní kostel škramnický založen jest, když
tak 26. toho ta vlažička spadla, ježtot) bylo od 10._luliaž dosavad ne
pršelo, zaoral5) [jlsem 50 záhonů žita potlučeného téhož 10. luli, an tak
na vrchu země co na špejchaře suché leželo, stim oumyslem, aby jako
zasité užitek vydalo. Pán Bůh rač je 6) zachovat a rozmnožit!

Při konci srpna a na začátku září ráno mrazy a ve dne jasné a
par-né časy byly.

Cena obilná rostla; pšenice měla 7 zl. 30 i36 kr., žito 7 zl. 15 kr.,
ječmen 4 zl. 6 kr., oves 2 zl. 24 a 30 kr. jablka 2, 3, 4 a hrušky tolikěž
za 1 krejcar, švestek 20 a nejvíc 25. Brambor7) za ] zl. 21 korec.

[584] Okolo svátku Narození Panny Marie ještě se klidily ovsy,
vikve a prosa, ano ještě taky okolo svat[ého] Matouše. A toho času již
zase veliké sucho bylo, že [j]sme nemohli pohodlně síti.

Kdo tak ona zelená E')žita spolu se zralými sklízel, ačkoliv dosti
suché bylo, až se drtilo, však přeci v stodolách a vrstvách tak zase
obvlhlo, že i ta zralá sláma a klas odsirověío a zvlhlo a zle se mlátllo.

Dne 7. září císař pán sám k armádě “do Bavor a říše
přijel.*') Když 40dennl příměří pominulo, zase jiné na 20 dní se
učinilofo)

Francouzové zajisté 1*) tak se všemi monarchy jednají jako
s nějakými chlapci a i to příměří se svým užitkem a monarchům
ke škodě činí. K pokoji články takové předpisují, ku kterým
není možné přistoupiti, jakož i nyní našemu dvoru mezi jinými
vydali jeden, aby náš dvůr 15 milionů každoročně za celých
20 let jim skládal, což by 300 milionů učinilo; zač a proč?")

Z naší nouze na Francouze ještě bychom pracovali
a v pokoji jako v boji skrze ně se drancovali.
Chytrý národ, jenž o závod myslí na celou Evropu,
skrz chytrosti, ialše a lsti působí bídnou potopu.

[585] V polovici září pšenice dostala 8 zl., žito 7 zl. 30 kr., ječmen
4 zl. 12 kr., oves 2 zl. 30 kr., seno 1 cent. 2 zl. 24 kr.

Od 20. září zase všemu spadlo a dne 25. téhož Praha dávala za

]) R: nietco . . . Mappu. — 2) Mysli mapu Raabovi danou r. 1776
(Pam. ], 1, str. 79.), či spíše vrchní Baierweck při svém slyšení u ci
sařovny (Pam. l, 1, str. 83.) předložil ji nově zhotovenou mapu Va
vákovu? — 3) Pam. III, 1, str. 77. — 4) R: gessto. — 5) R: zaworal. —
“) R: ho. — ") R: Erteply. — 3) R: Onne Zelene . . . pržedsy. — 9) Kra
mer. Nov., str. 289. — 10)Články příměří, umluveného 15. července 1800
v Parsdorfu, jsou v Kramer. Nov., str. 242.. prodlouženého od 20. září
na 45 dní jsou na str. 321. a dále, dvor. vyhláška o tom na str. 313. —
“) lí: zagistie . . . negak'mi. — ") O této pověsti jsem v Kramer. Nov.
záznamu nenašel (leda něco podobného na str. 303).
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pšenici 6 zl. 15 kr. i 6 zl. i taky bez 2 grošů a tolikéž za žito; a za
ječmen-4 zl. bez ?. grošů.

Od 14. září až do 27. téhož několik malých deštíků spadlo a tut
„jsme mohli lépe orati') a zasivati. Zrno zasíté krásně vycházelo a tudiž
hned nyni k budoucí ourodě nadělí dávalo.

Na Den SWatlho WácsLaWa Knllžete nasseho, Ráno ZlMa, pak
až k.WeCžerV plekne Gasno.

Dne 17. záři v městečku Králově 2) Městci Opět hořelo a
!) stavení a 6 stodol oheň strávil.

Toto městečko v tom pádu ohně velmí neštasjjtlně jest.
lá sám patero ohňův tam pamatuji. Ano i skrze to od dávna
Odraný neb Odřený Městec slove, nebo když jej 3) Zižka r. 1423
zapáliti dal 4) (víz Hájka na ten rok). mnoho let pustý ležel,
až po té ižkovské vojně zase tam lidé '") osazovati se počali,
a mi řikali mu Odraný Městec. Anobrž každého věku několi
kráte tam hořelo; tohoto 18. stoleti již 9kráte a [jjsou tam
domové, že v tom století 6 i 7krát vyhořeli a kostel 2krát.

Králový pak odtud slove, že se v něm král Přemysl ll.
narodili měl. Dům ten, v němžto se narodil, podnes tam uka
zujl, ač celý pustý a jen kus zdi. Když já dnes, [586] dne 28. záři,
toto plši a v Hájkově“) kronice hledám, kdy se ten král Pře
mysl a zdaliž v Městci se narodili) nacházím tam pamět
inkoustem napsanou na listu 217. dole pod letem 1205 takto
hle znějící:

„Léta tisícího čtyrstého LXXXIIIF) umřel urozený a statečný rytíř,
pan ]indřich Stranik z Kopidlna, pán na Městci Králové, tu neděli po
svatémg) Jakubu, apoštolu Božím, a tčlo'jeho pohřbeno v Městci Králové
v kostele před urozeného pána jana Straníka z Kopidlna.“ H')

A tak plšell) o Městci, tuto dost pěknou pamět, k témuž
Městci příslušlcl, v náhle [ilsem napadl a tut ji přidávám. Vice
ještě o Stranlcichm) jest psáno, ale nic víc o Městci.

O narození krále Přemysla ll., aneb se Přemyslem Stadickým
v počtu lll, ačkoliv [jlsem v žádné kronice nečetl, ale starodávni tra
dici aneb posloupně z úst do úst řečení takové jest, že by matka jeho,
královna Konstancia, z Hradce do Prahy k svému porodu pospíchajlc
tudy jela, avšak tu v Městci zastaviti se a poroditi musila. Král pak
potom že Městec osvobodil, outrpné právo mu dal a lidé to přijmí
Králový Městec přidali, jakož pak v řeči německé valné slove Kiínig
stadtel,13) t. j. Královo Městečko aneb Městec.

[587] Na začátku října vláhy na polích přibylo :: obilné ceny ubylo:
Pšenice měla 7 zl. 30 kr., žito 7 21., ječmen 4 21., oves 2 zl. Švestek

1) R: worati. — 2) R: Králowym. — ?) R: ho. — 4) Omyl. — 5) R:
lydí. — 0) R: Hagkowe. — 7) Zprávu tu má Beckovský ve své „Posel
kyni“. — 5)Spiše 1484. — 9) k: Swatym. -— '") lan Stranik z Kopidlna,
hejtman táborský, zemřel r. 1133. —--") A': Pjssic. — 12)R: Stranikách. —
13) !(: Kůnigstatel. — ") lr': Uregcar.
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Toho měsíce opět několi[k] ohňův v zemi, jen co [j]sme
záře viděli, se přihodilo a celý tento rok velmi v ohnich ne
šťas[t]ný byl.

Okolo sv. Havla, ačkoliv již suché ozimní zrno bylo zasité, ale
zrno v slámě ještě nebylo sklizené. Vikve a ovsy ještě potud 1) se klidily.

8. října v Sadské 2) švec jeden, přljmlm Povolný, ačkoliv
vždy dobrého srdce & pobožný člověk byl. ale manželku ne
věrnou maje a takovou předělat nemoha, pokušení ďáblovu
přemoci 8) se dal a z lítosti se oběsil nahoře v svém domku
v Spálené *) ulici. Žena ta od jeho poklidu vše zaplatit musila.

Po sv. Havle studené a zlmave časy byly, ku konci října zas tak
teplé a jasně, jako bývá ve žni. _

Dne posledního října pršelo vesměs zmírna.
Všech Svatých bylo v sobotu, v ten den měli [jjsme mokrotu.
Obilí zas Spadlo všemu a mělo tutohle cenu:

Pšenlice] 7 zl., žito 6 zl., ječmen 3 zl. 54 kr., oves ] zl. 54 kr., bram
boryf') korec za 1 zl., hrách za 6 zl, čočka tolikéž, proso za 7 zl.

[588] Dne 6. listop[adu] arcikníže Karel z Bečvárek sem
na panství poděbradské na hon zvěře polní přijel. K tomu cíli
hned 5.0 toho z celého panství lidé do vesnic okolo Sadské “)
ležlcich na noc přijíti musili. Zde v Milčicích byli lidé ze vsi
Velenic a Novohradu, též z Čiňovsi se svými rychtáři & 6 my
slivců z panství brandýskéhoi)

Ráno dne 6. listopjadul po 7. hodině arcikníže ve 2 ko
čářlch poštovskými koňmi sem přijel a tut nejprv před ho
spodou, potom ukříže musikálnl kůr na bubny a trouby slyšeti
se dal pod správou 3) pana Václava Kratochvíle. školmistra
škramnického, začež jemu již dříve před tím, dne 5. lístOpjaduj
jemnostpán “) administrátor z Baierwecku skrze mne 10) 3 zl. byl
poslal z forštovny střebestovské. _

Když před můj statek nr. 16. přijel, tu já, stojící spolu
se všemi sousedy, sousedkami a dětmi, mapu, kterou [i]sem
byl na naše poděbljradskél panství vyhotovil, a vinšovitánl tu
šem napsané v ruce drže, k němu [i]sem se naklonil, což on
vida hned zastaviti dal a když [i]sem já mluviti začal, on ke mně
nakloniv 11)se velmi pilně poslouchal. Byla pak moje řeč v těchto
slovlch= „

„Jejich královská Vyvýšenost a Osvíčenost _arciknižeci! Když tak
z Boží milosti dnešního dne na toto ]. M. císařské panství poděbradskě
ponejp'rv a do první vesnice Milčic v šťasltjném zdravi ráčili cestu uči
niti, my nehodni téhož panství poddaní spolu jménem a na místě všech
ostatních [589] poddaných ztoho se velice těšíme a radujeme a laskavě

1) R: podtud. — '—')R: Sadsky . . . Pržjgmjn . . . wzdy. — ") prže
mocti. —-') R: Spálený. — 5) R: Erdteple. — ") H: Sadsky. — 7) It: bra
degskeho ——8) lt: Musicalni Cur . . . Zpráwau. — 9) 112:er: Pan. —
'") l:. Bajmvekn . . . imnc. . ") ll: anpu . . . nukloniwssi . . . Knjželcy.
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vítáme. Při tom též za to r. 1796 vítězné od nás nepřátel zahnání iza
to letošního roku tak laskavé obstarání a nás Čechův proti nepřátelům
zvaní (a) s velikou povděčnosti děkujeme a aby dlouho v dobrém zdraví
na toto panství jezditi a nás všecky Čechy před nepřáteli hájiti ráčiti,
za to Pána Boha upřímným srdcem žádáme a zpíváme:

VíVat Karel. ArCl Knllže WíWlssenl,
Wltéz naD FranCaVzl nepržeMoženl.“')

N.B. tento verš školní děti dříve napamět naučí-vše?) se, po
mém vyříkáuí hlasitě zpívaly.

A když jjjsem mu mapu a ten vinš podal, on oboje roz—
vinuv.3) na to se podívat a měv na tom zalíbení řekl: „Těší
mne!) těší mne, já pěkně děkuju a budu zas pamatovat.“
Nato svinul v trubku zas oboje a podal svému ,adjutantovi,
baronovi Delmottoviý) naproti sedlclmu, vedle něho pak' seděl
na levé straně jenerál hrabě Duka.“)

Nato odtud jel na sadskou faru s předcházejícím průvo
dem 7) dvou jízdných, které [j]sem proti němu ven ze vsi na hra—
nice radimské byl poslal, [590] a ti byli: Václav Vrána z nr. 13.,
letos nový sousedř) a Váct. Pardubský, můj pacholek.

Na sadské faře, kamžto byli ostatní p. p. střelci z Prahy
již taky přijeli, byla pro všecky přihotovena snídaní, kterouž
byla strojila paní polesná [Eleonora] Klannerová z Engelshoien,
rozená z Giller[n]u,9) jakož i celý slav[nýj oficírskůr poděbradský
zde byl. Poté snídani vsedavše všickni na vozy jeli dolů skrz
město na cestu nymburskou, kdežto již všickni honci, počna
od Peček vedle Výrovky ažepo Hořátev, Zvěřínek a Labe,
z této pak strany od hranic radimských a černokosteíeckých,

(a) Zřízení nového tému neb legionu.
]) Prager neue Zeitung ze 7. listop. (str. 1068.)píšíc o účasti Karlově

na onom houě (uvádí však datum 5. listop.), podává i vol.1ýpřeklad celé
řeči „známého hodneho rychtáře ve vsi Milčicích na zmíněném panství,
jmenem Vaváka, který již před několika lety pro své čacké' vlastnosti
a zásluhy od jeho Vel. císaře velkou zlatou [správněz stříbrnouj medalii
byl obdařen.“ Závěrečné zvolání Vavákovo zní v překladě: „Es lebe Erz
herzog Karl, der unůberwindliche Bezwinger der Neufrankenl“ — 2)R:
navcžiwssi . . . hlassytíe. —_3) R: Map u. . . rozwinuwsse. — ') R: mnle. ..

mnie. ——5) jan št. Deímotte, plukovník, byl jedním zgener. pobočníkůarcivévody Karla. -—0) Byl to asi podmaršálek Petr št. uka (R: Ducca),
uvedený v „Mititaer Almanach l801“ jako nejvyšší ubytovatel (General
quartiermeister). — 7) R: pržedcházegicý Comfogi, dwauch — a) Václav
Vrána ujal r. 1800 otcovský statek po 1- Václ. Vránovi, č 13., od ovdo
vělé matky. Patřilo k němu 75 strychů rolí a luk, z kterých klidil
10V, vozu píce. Ze statku platilo se dané osedíosti 54 zl. 19 kr. 22'3hal.
a gruntovní daně dědičně 6 zl. 27 kr. a vybývala se robota tažná po
2 dni týdně a pěší robota 4 dni pouze v létě. (Sdělil p. lek. jan Hellich.)
— 9) jan Klanner (Ctauner) z Engeíshofenu, od r. 1770 polesný, pak 178?
íorštmistr panství poděbradského, zemřel 27. prosince 1806. Eleonora
Mariana, dcera Max. svob. pána z Gitlernu, nadtesniho v Poděbradech,
byla jeho druhá manželka. První manželka, Anna, roz. Khunová, zemřela
r. 11.6. (Ot Paroubek: joseía ší. Ctanuerova, Praha 1906,str. 2l.)
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od 4 hodin v noci zatáhše 1) již byli, co kde zasáhli ,“) přihnali
a tu po té cestě od Sadské az k horům v rovné linii stáli,
strelcr pak pro sebe borovými zelenými, dole pak ostrouhanými
stromky 3) linie vyvětěně měli.

Prve než odjeli, musil v[elebný] pan farář sadskýf) Hynek
Meder, ten poslední chronografický verš do němčiny arciknížeti
uvésti a on měl nad tím zalíbení. A že 'z té fary jest téměř
1/2panství viděti, protož i co v mapě viděl, z okna mu oka
zovali p. far[ář] a p adminisjtrátorj.

[591] Byli pak na té honbě páni tito: ]. jlehol král. Vy
výšenost arcikníže Karel; 2. baron Delmotte,5), jeho adjutant;
3. jenerál hrabě lan z Nostic ,“) 4. jenelráll hrabě Duka,
5. jenejrálj hrah[ě] Vratislav z Mitrovic ,) 6. hrab[ě] Fridrich
z Nosíic, 7. z Sternberka; 8 vicepresident hrab [ě] Vratislava)
a ten se mnou u Kerska mluvil a mne 0) k sobě pozval; 9. hrabě
z Salmu,10.z Martinic; li. hrabjěj Cavriani, kraje kouřim
[ského] hejtman; 10) 12. hrabjěj Clam Gallas a ten nepřijel,
13. uroz. Jan losei z Baiervvecku, administrátor císařských
panství v Cechách.

Tento poslednl když na fare sadské do svého vozu sedal,
mne povolav 11) taky do něho vzal a pravou stranu dal, což
z mnohého lidu tu stojlclho našli se někteří, že svou závist
ihlasitě pronesli, a sám [j]sem slyšel: „Zatracený Vavák, jakou
má lásku!“, a jináč mluvili.

[592] Od té nymburské cesty v rovné linii k lesu Kersku
střelci i honci jak začali jíti. tak taky začalo pršeti a pršelo
takměř 2 hodiny, což žádného netěšilo. Potom když k lesu
přišli, přestalo. P..p foršti na koních jezdící na svých nových,
draze zlatem premovaných šatech nemalou zkázu viděti musili.

V Kersku naposledy na dolejšlm proseku u olšin 12)blíž
sadských gruntů se střílelo a tu dvě srny zabité, dvě pak zivé
chycené byly v tenatech, z čehož se arcikníže velmi těšil a je
v Bečvárkách chovati chtěl, ony “) ale 3tí den v hradištské
forštovně zhynuly. Zajlců zabito bylo 240, koroptví 22.

Lidu bylo z panství nařízeného 900 osob, ale z jiných
panství a měst, zvlášť ze Sadské,“) kteří bez poručení šli, mohlo
být přes 200.

Po dokonání střelby okolo 3 hodin s poledne,15) když arci

1)R: zatahwsse. — 2) R: zassáhli. .od Sadsky. — 3) R: Strom
kami.——:4)R Sadskeg. C.hronographicky. .vwedsíi. .Mappie. —
5) R: Delmoth. .Ducca. — 5) Byl generálem při Karlově pluku če—
ských dobrovolníků, rovněž tak Emanuel hrabě Vratislav. — ") Viz
pozn. 6. — 8) _losef hrabě Vratislav z Mitrovic, gubern. mistopresident
a městský hejtman (asi ]jako nyní policejní president) pražský. — 9) R:Sternberka. .mnie. — 0) Václav hrabě Cavriani. R: Kavriani. Gal
lass. .Bajervecku. —11)R: mniepowolawsse. .k lessu. skázu.—
12)R: Prosseku v Wolssin. — “) R: Oni .Korotptwi. — ") R: Ossob . . .
wzlasst ze Sadsky. — 15)R: .ho.d z Poledne . . . nietco . . Delmoth.
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kníže do vozu sedaí, zase jsem) jemu zato navštívení jménem
všech poddaných děkoval a kdyby se mu tu na nás něco ne
líbilo, za odpuštění žádal. On ale smějící tváří odpověděl: „Mně
se všecko zde líbí, [j]sem dobře spokojený [593] a vzal [ilsem
před sebe častěj s radostí k vám přijetí,“ což jeho adjutant,
baron Delmotte, v češtině mně vypověděl.

Do vozů vsedavše jeli všickni do velenské 1) hospody
k obědu, ku kterémuž již prve celý týden 2) přípravy se činily.
Z_Poděbrad a z Brandýsa 3) p.p. oficíři, obertorštové a poícsní
obědvali u rychtáře ,Bašusa a menší foršti v Střebestoviclch
v kvartýru, kdež i já s nimi, a tu mně od nich všech přední
místo, ač s mou velikou nelibkou a protivností, dáno.

Po tom obědě u večer z Velenky všickni do Prahy jeli,
kamž taky i zabití zajíci se vezli. '

Dne 17. íistop[adu] zase na panství brandýském4) mezi
Brandýsem a Labským Kostelcem takový hon držán byl. kdež
bylo zajíců zabito 600, bažantů 28, koroptví 112 Aíe naši my
slivci neměli se tam tak jako brandýštlE) zde; musili po honbě
v Brandýse a Toušimis) za své peníze stolovat.

Někdy milá jest procházka,
po ní pak nechutná láska.

[594]Nový pluk českého/) moravského a slez
ské ho lidu. Když v těchto časígh Francouzové opět do Bavor
se dostavše město Mnichov, 1*)Rezno iStraubing opanovali
i od Augšpurku k Chebug) se tlačili, jeho král. Vyvýšenost
arcikníže Karel, který nyní v echách odpočívaje echy ob
zvláště zamiloval a aby sem nepřítel dostati se nemohl, pro
hlásil se pp. českým 10)stavům, že chce echy hájiti. K tomu
cíli aby sebráno bylo 20 batalionů lidu a sice jen z ech,
Moravy a Síez[s]ka, s nimi že on sám na hranicích českýchu)
státi a nepřátelům brániti bude. K čemuž taky p.p. stavové
(ač již v nedostatku lidu) svoliíi a témuž lidu na šatstvo
a zbraň 400.000 zí. dobrovolně síožili;12) ostatně z císařské
kasy (tak v patentu stojí) že se vyplácet budou.

Protož sám arcikníže vydal do celého království patent 1.
pod datum 31. října, kterýž do každé taky vesnice dán a na
zřetelném 13) místě přibit jest, v němžto se inavržení dává, kdo
by ještě co na to, buď peníze, zbraň atd. přidati chtěl.“)

1) R: Welenský. — ") R: Tegden. — 3) R: Brandeysa. — 4) R:
Brandegskym . . . Brandegsem. — E') R: Brandegsstj . . . Brandegse. ——
b')T. j. v Toušeni. — 7) R: Cžechskeho. — s) R: Mínich . . . Straubingk. —
9) R: Egru. —- 10) 13: obzíásstnie . . . Cžechskym. — 11)R: battalyonu. ..
Czechskych .. . Cassy . . . Pattentu. — 12)Kramer. Nov., str. 343. — 13)R:
Zržetelnym— 14)První, předběžná prokía'nace Karlova z 26. října 1800
uveřejněna byla v Kramer. Nov. v čis. 44., druhá, vybizející k darování
zbraní a i. pro nový pluk, ze dne 31. října na str. 360.,vlastní patent zřizovací,
o němž Vavák píše, z 2 listopadu jest v čísle 46.
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Nato pod datum 2. listopjaduj vyšel jiný patent, v němž
se 1) již oznamuje, aby takového lidu dobrovolného země če—
ská2) dala 12, Morava a Slezsko [595] 8 batalionů; v kraj—
ských městech 3) aby se ten líd shromažďoval. K tomu 5 hlav
nich komisařů a guberniálních rad zřízeno jest, jenž by je při—
jímalif) a sice 3 hrabata: Kolovrat, _Chorinskýů) a Lažanský,
baron z Macneven a rytíř z Pulpánu.") Mají pak ti lidé v témž
patentu obzvláště dopovězíno: Oficírstvo, jenž by se kdo dobře
choval, vyvýšenl7) ouřadu a platu_i dosáhnutí tereziánského
řádu; sprostí zlatých a stříbrných cti peněz; študenti stipendia
neb fundaci, i kdo nyni takové _ma, že neztratí, i potom jiné
dosažení a jiné milostí ohledy; remeslnícr po svém navrácení
darmo mistrovství kdekoliv — a'summou všickni v jakých
koliv potřebách ochotné dcpomozenl, oficiří pak až do své
smrti takový výstroje) že nosíti mohou.

Item lid, který v kontonuf') k svému regimentu připsán
jest a vojákem býti může, ten má doma zůstati a že se oče
kává, aby všickni věrní 'poddaní jakéhokoliv povolání z lásky
a k dosažení sv. pokoje bez všelikého nucení sami dobrovolně
k témuž tému neb výboru 10) — latině legionl') — se hlásili
a shromažďovali. A tu hned od 3. listopladul začalo [596] se
nejprv v Praze verbovat a tam ovšem zhusta se dávali, že za
10 dní již přes 400 osob dalo se; do dne 24. listop. samých
študentů 520 a do dne 4. prosince 700 študentů samých.12)

1) R přepsánímz—te. — 2) R: Cžechská . . . Pattalíonu. — 3) R: Míc
stách . . . schromaždíowal. — 4) Byli to gubern. radove; Vilém Hugo svob.
pán MacnevenoKelly, Jan rytíř Pulpan, hrabě Filip Kolovrat-Krakovský,
hrabě lgnác Karel Chorinský a hrabě Prokop Lažanský, kraj. hejtman líto
měřícký. R: Komissaržu . . . Radd. — 5) R omylem: Chottek. — 6)R: Makne
wen. ——7)R: Pattentu' obzlásstníe . . . Wyvvegsseni. — 5) R: nestrati.. .
Montírung. — 9) T. 1.kraj (kanton), odvodm okres. — 10)R: Wegboru . . .
schromaždiowaly . . . ossob . . . Prasynce. — 11)Správně: legio. — 12)Kra
meriovy Nov., str. 384., ve zprávě z Prahy 28. listop. mimo jiné píší:
„lakož pak veškeren český národ skrz svou udatnou mysl a lásku
k svému králi a k své vlasti veliké chvály zasluhuje, tak obzvláštně
i naše študyrujíci mládež skrz svou ochotnost a horlivost znamenité
pochvaly dochází. Tito stateční jínochové hned po prohlášení v zástu
pích chvátaíi k arciknížeti Karlovi, aby tu službu svou při vlastenském
pluku obětovali, a již do, tohoto dne 600 študentů počítáme, kteří místo
pera zbraň ch0pílí a nyní svého slavného mocnáře a své milé vlasti
s statečnou myslí hájíti hotovi jsou.“ — Studentstvo tvořilo zvláštní,
čestný prapor (Leib-Bataillon) v pluku o 4 setninách a velitelem jejich
byl major (brzy pak podpíukovník)_lan hrabě Vratislav, bratr měst. hejt
mana pražského,]oseia hrab. Vratislava. Všecky prapory měly šat hnědý
(barvy srnčí), jen 3 zvláštní prapory myslivců (láger-Corps, jež byly 2
z ech a l z Moravy a Slezska) měly šat barvy modrošedé (jako štika),
vespolek se_ pak vůbec rozlišovaly všecky prapory barvou knoflíků
(prapory z Cech měly bíle knoflíky, z Moravy a Slezska žluté) a výložků.
Studentský prapor, maje zelené výložky (meergriin) a bílé knoflíky, měl
nad to ještě stříbrné, červeně protkávané epolety. Z ostatních uvádím
jen prapory z krajů, o nichž Vavák píše. V Praze se zřizovaí batalion
Desfours (výložky zelené, meergriin, major, pak podpluk., Frant. hrabě

_,_/
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Od 20. listopjadul začali se již lidé do krajských měst
scházeti, ale málo bylo dobrovolných. Zámečtl ouřadové a města
koho mocně vzali a tam poslali, ten tam šel. Bylo pak dle
usedlostí rozvrženo, co každé panství a město lidu dáti má;
naše poděbjradskě] panství 51 osob.

Dne 21. a 22.1istop. sbírán 1) byl lid u nás, podruzi, ba
ráčntci, řemeslníci & malí chasníci. Ti v domě „u bílého lva“
v Poděbradech 2) jídlo, pití i muziku dostali, k nímžto i kdo
žíznil, taky přišel se napít, o čemž my zvíme, až to budem
platit.

Dne 24. téhož 40 osob z panství do Jičína 3) odesláno
bylo. Až do vsi Pátku muzika je vyprovázela a měli 5 vozů.
Při nich na koních jeli: Pan listovní Schóbelť) 2. p. Froněk,
3. p. Gottlas, písaři siro[t]čenštl;5) 4. p._Dit[t]rich, chirurgus
neb felčar panský;“) 5. Václ. Mikšovský, rychtář hořátevskýf)

Desfours) z Boleslavska, Berounska a Rakovnicka, pak batalion Cernín
(výl. růžově, major, pak podpluk., Volfgang hrabě Cernin) z města Prahy.
z Kouřimska a Rakovnicka; v Táboře bat. Em. Waldštein (výl. červeně,
.grapproth, podplukovník Emanuel hrabě Waldštein) z Táborska a a
slavska; v Ml. Boleslavi bat. Koller (výl. fialově, violetblau, podpluk.
šl. Koller) z Boleslavska; v Jičíně bat. Dónhoff „(výl. žlutě, schwefel
gelb, major Josef hrabě Dónhoff) z Bydžovska, Cáslavska a Králové
hradecka; v Hradci Král. bat. Steyrer (výl. světlohnědě, major šl. Steyrer)
z Královéhradecka; v Chrudimi bat. Spork (výl. černé, major Vaclav
hrabě Špork) z Chrudimska a Bydžovska. (Militaer-Almanach, 1801).

1) R: ossob...zbjrán. -— 2) Viz str. 86, pozn. 3. R: Musyku.
— “) Ir': ossob . . Gjtcžina . . . Musyka. — 4) Vavřinec Schóbel, listovní,
pak kontrolor, odešel na odpočinek r. 1833 a zemřel 17. června 1840 ve
věku 67 let v Poděbradech. Od r. 1824 ženat byl s Kateřinou lemilou,
dcerou Jana Novotného, krejčího a staršího cechmistra. (Sdělil p. lěk.
|. Hellich.) — 5) Antonín Leonard Gottlas (R: Kottlas), písař panský, syn
Martina Gottlasa, barviře a primasa, a Marie Anny, dcery lakuba Na
vrátila, měšt'ana poděbrad., narodil se v Poděbradech r. 1776. Otec jeho
byl velmi zámožný, držel celováreční dům č. 22—l.s kotlem barvířským
po otci Josefovi a dědil po matce domek č. 7-íl. Bratr Antonínův, Jan
Prokop, byl koželuhem v Poděbradech. Ve válce zbohatl a po smrti
své manželky Alžběty odstěhoval se r. 1828 do Prahy. Jeho syn Václav,
cinař v Praze, založil v Libni vinici „Gottlasku“ a druhý, Antonín, koupil
Barvířský ostrov, nynější Zofín; třetí syn, Jan, byl setnikem vojenským.
O písaři Antonínu L. Gottlasovi dalších zpráv není. (Sdělilp.Jan Hellich.)
— 6) Panský chirurg (R: leldssar) Ludvik Dittrich, pravděpodobně po
t0mek zvonařskě rodiny Dietrichů, oženil se r. 1757 s Petronilou Josefou,
dcerou Frant. Krist. Kalivody, hejtmana panství dešenickěho na Plzeňsku,
která zemřela r. 1779 v Brandýse. Druhá jeho manželka, Františka, ze
mřela r. 1797 v Poděbradech. R. 1801 přepustil svou lékařskou praksi
i s platem panským synovi Janovi s podmínkou, by mu dával ročně
110 7.1.na živobytí, a odešed do výslužby žil ve vlastním domku na
Nymburském předměstí a zemřel 5. října 1810 ve věku 80 let. Zmíněný
jeho syn jan, chirurg, bývalý lěkař ů pluku knížete Fíirstenberka, zemřel
v Podětradech r. 1810 ve věku 60 let. | starší syn Ludvika Dittricha,
Ludvík, byl vojenským lékařem, rovněž tak i syn Janův, také Ludvik,
jenž vrátiv se r. 1847 z Uher, kde byl delší dobu vychovatelem a pak
i lékařem, usadil se jako lékař ve svém rodišti Poděbradech. (Sdělil
p. Jan Hellich.) - 7) Václav Mikšovský držel statek v Hořátvi po Janu

nr
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6. Šantrůček, rychtář číňoveskýf) 7. já, Frant. Vavák, rychtář
milčický.

[597] Ve vsi Pátku jeden se dal dobrovolně, ale nebyl
v jičíně přijat. V týž den do'eli [i]sme na noc jen do Cíňovsi
a dne 25. na večer přijeli jj sme do jičína a hned odvod se
stal. Ale vyb.-'rali telčaři2) tak jako jiné vojáky, protož málo
jich tam zůstávalo. Z těch naších 41 osob zůstali tam 21 a 20
jich šlo domů, ježto 3) tam všickni mohli zůstati. A takmezi
jiným mnohým zlým, které snášíme, i to jest jedno nemalé zlé,
když ouřad takové lidi vybere, bez kterých jakž tak býti může,
a k regimentu vojanskému jich nepřijmru; tu ale proratím na hra
nicích jen státi a při tom chléb náš jistí dost by mohli. Ktomu
outrat s nimi co se naplodí, a mnohý z nich lenoch rád by
tam zůstal, a toť musí tolik lidu domů jíti a hned zas jíní
lídét) se sblrati musejí, z čehož zas nový zármutek, žalost
matek, manželek atd., nové outraty, meškání práce domovní
a přídání práce ouřední následuje.

K tomu ještě jiné zlé i tohle přimísilo se, že ačkoliv vpa
tentu psáno stojí, aby lid zkaždého kraje ve svém 5) krajském
městě přijímán byl a tak by ovšem méně outrat a tyrántG) lidu
bylo, ale nestalo se to. Když [jjsme my z Poděbrad do ličína
odešli, toť přišlo poručení z Prahy, abychom 7) již ne do jičína,
nýbrž do Chrudimě odváděli, anoť ani do jičína nepatří, nýbrž
do Bydžova-.

[598] Že pak [i]sme již na cestě byli, neposlal ouřad za
námi, až co krajský hejtman řekne. On, jak nás uzřel,8) hned
řekl, že máme do Chrudimě odvádět, ale když [jlsme již tam,
abychom 9) jen odvedli.

Tot když [i]sme k odvodu do jakéhos starého špitálu na
předměstí přišli, tam spatřili [i]sme již odvedené lidi z kraje
čáslavského, z nichž někteří 10, 12, 15 i 17 mil od domova
byli, někteří pak od Chrudimě jen 1, 11/2, 2 a 3 míle 10) a ně
kteří z města Chrudimě. Nu tehdy, z Čáslavě do jičína 9 mil
a do Tábora 10 mil — a tam na ta ") 2 místa čáslavský kraj

Procházkoví č. 23., k němuž bylo 521/2strychu pozemků. Klidil 7 vozů
píce. Platil z osedlosti ročně 32 zl. 57 kr. a dědičného platu 3 zí. Vy
býval robotu tažnou po 2 dní a pěší 1 den týdně po celý rok. Zemřel
4. dubna 1E05. Byl nejstarším rjchtářem ra panství poděbradském,
chráněn hlavně justiciárem Aloisem Fritschem, jenž byl dříve syndikem

vlijýmburce. (Sdělil p. lek. jan Hellich) Viz o něm i zmínku na str.91.na ore. _

1) František Santrůček, rychtář v Čínoěvsí, syn Jiřího z čís. 18., drželstatek s výměrou 75V, strychu, lídil 12 vozu pice a platil z osedlosti 56 zl.
6 kr. a gruntovní daně 7 zl. Roboty tažné vybýval týdně .2 dni po cely
rok a pěší týdně 4 dni vlétě. (Sdělil p. _l._Hellích.)Ií': Cžmíowessky. -—
?) Il: Gitcžiníe . . . Gjtcžíra . . . íeldssarží. — 3) R: ossob . . . gessto. —

4 R: Gíre lydj se zbjrati. — 5) R: Pattentu . . . weswym Kragskym. —
[5)R: teyráni. — 7) R: Gjtcžina . . . abychme . . . Gitcžina . . . Gitcžina. —
3) R: vzdržel. — 9) R: Abychme. — “') Ostatek věty jest později připsán
dole. ——11) R: Gítcžina . . . naty . . . Gjtcžma.
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odváděl; z Poděbrad do Chrudimě 8 mil a_do Jičína 5, do
Bydžova 4, ale tam se nic neodvádělo. Z Cáslavě do Chru
dimě 4 míle, - zdalíž tam místo ličína nemohli odvádět?

Nyni skrz tu další cestu jakých outret od ouřadů, od ro
dičů, přátel, manželek, dětí a co zameškání práce těch, kteří
i taky, z veliké potřeby — jakož i pro šaty — za těmi odve
dcnými jdou! A z toho samého taky hned tim odvcdtny'm
chuti a kuráže ubývá, zlost a nelibost napadá, zlořečení, pro
klínánl jak od těch jdoucích, tak od těch doma zůstávajících
se množí, lásky a chuti ubývá.

Co víc — kterak [599] v ty dní od 18. až do 30. listo
padu, když ty odvody trvaly, převelice zlé cesty byly, neb přes
den takměř pršelo. My po 4 koních ve vozích majíce a po 8
lidech, vždyťl) místem z vozu raději slezli a kudy kdo mohl,
pěšky šli. Koně pak sotva s prázdným vozem z bláta nohy vy
tahovali. Tak se stalo i těm nebohým rodičům, matkám, man
želkám, kteří mnoho mil v takové sloty za svými jíti a o 2
neb 3 nocíehy více dělati a svou práci doma meškati musili.
To žádný nikde nepováží! —

Dne 28. a 29. listop[adu] padal pomalu snih na měk[k]ou zemjij;
30. téhož zase scházel, ale při horách zůstal.

Item 29.o zase z našeho panství 30 MW) do Chrudimě
vezeno bylo a tam rovně tak felčarové prohlíželi a nejlepší
zdravotu vybírali jako v jičíně, protož z těch 30ti odvedeno
jest jen 17 osob. Skrze zlé cesty na Kolín a áslav s nimi
jeti musili. A v tom odvodu došlo také na dědice,3) t. j. kteří
po svém otci grunt obdržeti mají a které konskripcí vojenská
vždy vynechává. Tut mnozí rodiče majíce [600] jen jediného
syna, toho mnozí i taky sami do zámku přivésti musili.

Dne 4. prosince opět do Chrudimě 26 osob z “našeho
panství, mezi nimiž nejvíc dědiců bylo a s nimiž vedle pana
Froňka, písaře, i- já s rychtářem čiňoveskýmt) byli jsme, ve
zeno bylo a ten den dojeli [jlsrr-e do Malína na noc. Dne 5.0
na večer přijeli jsmeň) přes Cáslav do Chrudímě [a] tam z těch
26 vybrali sobě 13 — a tak nejprv dne 25. listopjaduj odve
dcno v jičíně 21, dne 30. téhož v Chrudimi 17, dne 5. prosince
též v Chrudimi 13 — všech 51.

Pán Bůh rač nás naděliti, bychom 6) mohli zapraviti
piese7) všecky jiné platy i ty vzdělané outraty,
které se v tom běhu staly, jenž nebudou jistě malý.
Co lidu bylo svedeno, jim dost jíst, pít uděleno!

— ') R: Kuráze . . . wzdyt . . . slotty. — 2)Ii': lydu . . . fe'dssarowe . ..
Gjtcžinie . .. osscb. — 3) Ii': dicdicže...Conscripti . . . wzdy .. prži
wcdsti. — 4) Ii; Piasynce . . . Osscb . . . diediczu . . . Cžiniowesskym. —
ň) It: pržigewsse do Chrudimíe, tam...Gjtcžinie . Prasyn. — “) R:
Bychme. — 7) R: Pržcs sewssecky.
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Mnozí 4, 5 dní jedli, než je na místě odvedli,
jiní po tom jídle, pití, musili zas domů jíti, —
devadesát sedmi) vzato, padesát jeden přijato!
Cokoliv se nařizuje, časem dost dobře formuje,
vždy v 'to vejdou ňáké zmatky, které 2) hubí naše statky.
Jestliže na ty outraíy nedáme hotové platy,
vezmou je z bonifikací, s čímž konec celé orací.

[601] Dne 21. listop[adu] z'daru Božího připadlo mně,
abych pro ten nový lid nějaký 3) taky nový zpěv učinil, i učinil
[jllsem v těchto vázaných slovíc :

Marss KažDeho, CžeCha Ctneho,
W TéMV ArCl Knlžete KarLa WlWegsseneho,

VDatně bonglClho.
Notou jednoho starodávniho maršef)

g_i: : h & _1—1_1 L L 1 _ '
Ě—iů—D—"-—"——vĚÉ—v'L—l—'—J—'—b—j—_b—3š.:.Erh-ĚH? v . _; ,. ' . „" .

BS
" .

o - ží mo - cí a po- mo - cí, bra - tři Ce- cho-vé,

“Hij— r—j— J h n rů bb 3
se stroj-te a spoj-te, kPra-ze pojď-teč) pů-idem do bo

g“ 4 . L: & 'C'|_ J 1—9 : J——i—FŠ|—h—v—i—u:"d—P-—_P—a—"'—:|—h—P—.0——n—É|] 7 [T] D L | V In F. V Ja v 7 f 7 '
jel Tam se bu-dem for- mo- vat, vjed- no srd - ce

šáh-L 3 1 = “L' !““ D1—b4D—h—D1—g—D:;n-ZŘl'Tšlipl—i—':r ZQIQZQZqzjzpl-w:
0 ' ' ' . __1. , :

spo - 10 - vat, sFran-cou—ze- ma chu- lí Ivo-vou & Kar

ŠĚŠ'Š šsšsšsjíáščši—á_ 5——z
10 - vou bu - dem bo - io - vat.

Láska k vlasti, víře a cti a svému králi
váže zas v tento čas každého z nás, abychom “) stáli
[692] v naší stare věrnosti a lvové srdnatosli,
nepřátele přcmáhaíi, dobývaíi7) pokoj s rndosíí.

Aj, meč píchá, oheň pálí a ruka loupí,
kde bouří Francouzi, bídou, nouzi všecken lid rmoutí;

1)R: sedum. _ 9-)R: Wzdy . Kteržj . . . holtowe. _ 3) R: Neýaky.
— 4) Linky jsou v R od Vaváka, noty vepsány cizí rukou, touž jako na
str. 28. (snad učitele skramnického). Originál pře isuli zde vg-klíči. Za
čáteční písmena slok dají: SLÁVA BOHU. -—") R: odte. — “) k: abychme..
— 7) R: dobegwaly.
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pláče mnoho, bídy vic, v měste:h,1) ve vsích není nic,
nepřátelé kam přitáhnou, co zasáhnou, všecko berou pryč.

VAlka trvá, lid se mrhá, hynou krajiny
tou zlostí, zpurnosti bez lítosti a bez příčiny;
nechtčjme se dívati, v bídě, v strachu trvati,
nepřátele v mysli statné & udatně jdem přcmáhati.

b'Ože války i pokoje, rač býti s námi!
Tvé jméno bud' ctěno, velebeno vždy 2) mezi námi.
'l'y nám síly dodávej, padnout nás nenechávej. .
arcikníže Karla, vůdce a zástupce, nám zachovávej!

Hluk za hlukem s krásným zvukem již pokračuje,
zbraň česká,3) moravská též i slezská ať zvítčzuje!
Nechceme krev vylívat, jenom pokoj dobývat;
bratři naši, se dívejte a zpívejte: František vivat!

Vivat Karel, arcikníže náš vyvýšený,
jenž byl též až dodnes vždyckyt) vítěz nepřemožený.
jméno Boží vzývejme, „Vivat Karell“ zpivcjme,
na Francouze v mysli stálé z Prahy dále s_nim pospichejmel

1603) Tento zpěv hned 22. listop[adu], maje příležitost,
do Prahy panu administrátorovi 5) [j]sem poslal. On oblíbiv jej,
dne 23. vzkázal,“) abych taky na něj poslal noty. lá pak jsa 7)
řízen dne 24. do jičlna k odvodu těch nových lidí, vzal [jjsem
ten marš s sebou do Poděbrad a tu v kanceláři řiditelském 3)
před celým oficírskůrem a množstvím lidu zplval [j]sem jej 9)
a llbilo se všem. Pan vrchní hned poslal pro pana Brixiho,
školního učitele,10)kterýž přijda ihned podle mého zplvánl na
psal noty a ty se do Prahy poslaly.

Dne 25.1istop[adu] když [jjsme stím novým lldem v počtu
40 osob do 'ličína přijeli a před dům krajského ouřadu se po
stavili, 6 na koních nás bylo, tut [jlsme tento marš my jezdci
zpívali vždy ] verš a vojenští pištci a tamboři na tureckou
hudbu zase verš houdli, načež se pan krajský hejtman, lan
Nep. rytíř z Launay,“) nejprv oknem a pak dolů až k nám
přišed 12)s potěšením dlval a slyšel a s ním veliké množství

1) R: Miestách . . . zassahnou . . . Spurnosti. — 2) R: wzdy. — 3) R:
Cžechská . . . swjtiezuge.—— 4) R: wzdycky. — 5) T. j. Balerweckovi. —
6) R: skázal. — 7) R: Gsauce.. . Gjtcžina. — 3) R: Cancelárži Ržiditel
skym. — 9) R: mnozstwim ...ho. — 10) Matěj jan Vavř. Brixl (R:
Brikcyho), syn rektora školy poděbradské a známého hudebního skla
datele, Viktorina Brixiho, působil na škole poděbradské od r. 1786 ještě
vedle otce jako subdirektor, od 'r. 1791 jako rektor. R. 1775 oženil se
s Barborou, dcerou po 1'-Matěji Khulmiinzerovi, sládkovi, jenž zemřel
r. 1809. Matěj Brixi zemřel 1. května 1806 ve věku 54 let. Z dětí jeho
zůstala na živu jen dcera Anna, vdaná za Frant. Reháka, pekaře. (Sdělil
. lék. !. Hellich) — 11)R: ossob do Gitcžina . . . wzdy ...Pjsstcy . . .
unai. — 12)R: pržissedssi . . . mnozstwi.
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lidu. Po přezplvánl mne 1) nejprv přivítal, neb mne zná, a ten
marš ode mne požádal a dal?) jej do kanceláře, [kdež] ihned
3 písaři jej přepisovati musili. '

[604l Potom u večer, když [i]smc k němu všickni 3 rychtá—
řově, hořátevský, čiňoveský a já, milČiCký, Přišli. zase [ilsme
jej “) třikrát zpívati musili a tu [jjsme od něho dobrým pivem
a vratislavskou rosolkou poctěni byli.

Nato dne 4. prosince je'dat) já opět s 26 osobami do
Chrudimě k odvodu a maje v Nové Vsi u Kolína příležitost do
llory Kutnéý) poslal [jjsem tam ten marš svému6) milému
příteli, panu losefovi Horickému, kterýž, nežli [jlsme se zChru
dimě vrátili, již jej ") byl dal v impressi vytisknouti. Dne
6. prosince Ikdyž jsem] přijel3) já s p. Froňkem, písařem, do
Hory Kutné na noc, již tam byl marš vytlačen.

Dne 7. pros[ince] přijevf') z Hory do Kolína, tam v zámku
od pana Laitla, listovnihofo) [j]sem slyšel, že mám něco pt
semného od arciknížete Karla v Poděbradech posláno a že to
na mne 11)čeká, až přijedu, Ze pak pan administrátor tento marš
když dostal, jej arciknížeti podal a on jej “') tak zamiloval, že
jele) ihned v české dvornl impressl upana zSchónteldu svým
nákladem a spolu s notami i taky bez not tlačiti dal a mně
za něj písemné poděkování poslal v těchto slovlch:

[605] Dík arciknížete Karla za složený váleěnl zpěv aneb
marš — česky postup — mně odeslaný: ")

Zwlásstie mily: Onen pro Wlastenský Pluk, mnie poslaný složený
Walecžnj Zpiew, pržigal sem s Nesmjrnau Radosti, wzdáwám Gím celau
swau Pochwalu, a srdecžne djky — zato tak vsslcchtile wyhotoweni,
zcela gsa pržeswiedcžen žic se hodj kncmalemu powzbuzení lydu: ne
chám sobie byt natom záleženo wůbec ho wydati w známost — a zu—
stawám — (jijch

ochotno wolný,
w Praze dne 29. ListOp: Karel.

Roku 1800.

Tento dik českou 15)řečí psal jistý pan Procházka, v kan
celáři arciknížecím . . .,10) a sám arcikníže svou vlastní rukou se
podepsal: Karel."l Byl pak poslaný do zámku poděbrad[ského]

1) R: Pržespjwani, mnie . . . neb mnie . . . odemnie. — 2) R: daw
sse. . . Cancellarže, y hned . .. pržepíssowati. — 3) R: ho . . . Rossolkau.
— 4) P: Prasyn. gedauc . .. Ossobamí. ——5) R: Kuttny. — 6) R: Memu
Gmilemu . . . Horžickýmu. — 7) R: ho. — 3) R: Pras pržígedauc ]á . ..
Kuttny na Noc, glž. — 9) R: Pras. pržigewsse . . . nietco. -- 10)Omyl.
Nebylo tehdy úředníka toho jména v Kolíně Listovním (Obervewalter
amtschreiber, myslí-li Vavák toho) byl Leopold Mtiller. — ") R: na mnie.
— 12) R: h'o. — 13)R: h'o y hned, w Cžcchske. ..v P. 2 Ssenfeldu. —
14) Snímek originálu viz na str. 129. — “. R: Cžechskau...Can
cellarži Arcyknizetcym. — 16) V R je dále plázdné místo pro jedno
slovo (úřední hodnost zmíněného Procházky). — ") „Marš každého
Čecha ctněho“ byl vytištěn bez nota ve větším formátě s hudbou Vitás xo
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panu vrchnímu s tim doloženlm, aby se přede všemi rychtáři
při plném řízeni přečetl a mně odevzdal, což se taky dne 13.
prosince skutečně stalo. A když pan vrchni řekl rychtářům,
aby se ztoho všickni těšili, že je to čest pro naše celé panstvl
:: [606] zvláště pro všecky rychtáře poděbradské, někteřl raděj to
záviděli a mne 1) i stim dlkem v posměchu měli Svině, třebas
perle na krku uvázané měla, přeci do bláta vleze a v něm se válí.

/%,; „,;„%;/.../M / ; „.,/.
Ž.„,;/7 “)%/7 2//i.P/g.///„..;/„;;;;„ %
u-1-91111/ -w1/'r-íl/ 040%de /u%Pf/CÁJ _4/.l'y',; „„ . /;;' „.;žá; )/Ž////2

l/r/ay - fSt/-"/*//4w/pm/-L.;n./'ó-nn-/n/
(fr)/j /»„„„£t/Izu ») tej-n1/0 \.wrá,/ „ Ž/ /// „

/,c „y/ ..Á-Ž/0/;,Ž'w/ nr, Áfn/, „f.Í/íl')„,na/,;

/'; - //
%“ÁllLu—l/ %w

Šý! M/ý %]£_,2

Děkovný list arcivévody Karla Vavákovi.

vou. Viz tu snímek na str 121. Veřejnou zprávu současnou o této skladbě
Vavákově io vyznamenání za ní nalezl jsem jen v Prager neue Zeitung,
1801, str. 27: „Chvalně známý rychtář v Mí“čicích na e. k. komorním pan
ství pardubickém [l], Frant. Vavák k povzbuzení vlastenecké legie složil
pochod v české řeči, který náš zasloužilý hudební umělec, pan Vitásek,
zhudebnil. Tento pochod byl spisovatelem osobně [!] doručen Jeho král.
Výsosti arcivévodovi, kterýž mu za to vlastnoručním českým listem ze
dne 19. [!] listopadu minulého roku _nejen dal projeviti pochvalu, ale
i dík.“ Více o této skladbě jakož iopís celé partitury bude v dodatcích.

1) R: Wzlásst. ..a mnie.. pržedsy.
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Dne 1. a 2. prosijncej sníh, jenž byl napadl, docela sešel a' za
čalo mrznouti a mrzlo mírně na sucho skrz celý advent a při tom bylo
dost teplo; cesty dobré se dělaly.

Toho měsíce čeští myslivci, jenž byli měsíce července ua
českél) hranice odešli atam až potud, nepřítele ani nevidouc[e],
stáli a když pohnutku slyšeli, zdali by který k armádě k regi—
mentům jíti chtěl, oni netoliko odepřeli, neb dle patentu jen na
hranice povoláni byli, ale větší dll jich shlukšeg) se, do svých
domů, odkud který byl, veřejně šli. Ale ti, jenž přes Prahu jíti
měli, Praze se vyhýbalif) atak jich více než 450 domů odešlo.
l tudy skrz Milčice šli z panství smiřického, náchodského a opo
čenského a zaplativše 2 túry do Poděbrad dovézti se dali dne
9. prosince.

Ale který daleko domů_měl, jen přes noc a některý přes
2 noci doma pobyl; tot šly za nimi listy 'a musili hned zas
zpátkem jíti. Kteří pak více vinni byli, ty v poutech 4) do [607]
Prahy vedli a tam v Praze byli všickni v cís. král. administraci
u Ceské brány vyslýchánib) a jejich vyznání bylo psané a šli
zas tam, odkud odešli, největší pak vinnici byli potrestánif)

V těchto dnech Francouzové z bavorské země až i do
Rakous se dostali a tuf arcikníže Karel zase vojenskou správu
přijav7) k armádě dne 14. pros[ince] ; Prahy vyjela)

Nový pak český lid ze všech krajských měst do Prahy
honem se scházel, šaty a zbraň dostával a dne 28. pros[ince]
z Prahy taky vyšel. Dříve ale dne 26., na den sv. Štěpána,
vPraze vkostele týnskémg) tři nákladné praporce pro 3hlavní
pluky 10)toho nového lidu sám arcibiskup Vilím posvětil a potom
na rynku staroměst[s]kém na stolečku ktomu připraveném on
sám první hřebík do každé žerdi 11)a po něm jenerál Sztáray 12)

') R: Cžechske . . . podtud . . . Pattentu. — 2) R: schlukwsse. —
5) R: wyhegbaly. — 4) R: Pautách. ——5) R: wyslegchanj. ——“) V no
vinách není o tom ničeho. — ") It': Zpráwu pržigawssi. — 8) Kramer.
Nov., str. 408. —- ". lí': Tegnskem. —--1") T. ]. pro pražské 3 bataliony:
studentský pod velením hraběte Vratislava, pak ernínův a Desíoursův.
(Viz pozn. 12. na str. 122.) Pcpis praporce studentského jest v Prager
neue Zeitung, 1801, str. 10. Na jedné straně byl císařský znak nad nímž
v polokruhu nápis: „Erzherzog Karls bóhmlsch-m'ahrisch- und schlesísche
Legion“; pod znakem pak: „Fiir den Kónig — fůr das Vaterland“ Na
druhé straně byl český lev, nad ním nápis: „Legio Archiducis Caroli
Bohemo-Morava-Silesiana“ a pod ním: „Pro Rege. Pro Patria“. U ostat
nich batalionu měly praporce tytéž nápisy, u českého znaku však byly
české. Na mosazné špjci studentského praporce bylo vyryto: „Sieg
oder 'l'od.“ Hraběnka Sliková, rozená hrab. Nosticová, věnovala k pra
porcí bohatě vyšitou stuhu s titulem legie Karlovy, letopočtem 11:00a
s českými hesly: „Vlast bráníme. Pevně stůjme. Bůh a Karel s námi“.
Rub nadšení pro vstup studentstva do legie odhalují „Bohemica, l“
Jeníka z Bratřic. ——11) R: Stangle. — l'—')Polní zbrojmistr Antonín hrabě
Sztáray (R: Starai), „kterýž v nepřítomnosti arciknížete Karla pluk če
ských a moravsk'ch ozbrojených vlastenců pod svou zprávou má.“
(Kramer. Nov., 18 1, str. &)
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druhý. pak hrabě [lan] Vratislav třetí, po něm hrabě [Volfgang]
Černín čtvrtý, pak hrabě [František] Desíours pátý 1) a po nich
jiní vzácní páni a paní, hejtmani, laitenanti, kaprálově isprostí,
a ostatně k tomu zřízení řemeslníci dokonali a nato
všichni tu shromážděni přísahu věrnosti složili a nato dne 28.,
v neděli, na den Mlaďátek, taky ta 2) neviňátka pod jenerálem
Sztárayems) a těmi třemi svrchu psanými hrabaty z Prahy kba
vorským [608] a rakouským hranicím přes Tábor a Budějovice
maršlrovali a ten již prve oznámený marš na všecky muziky
houdli a taky zpívali. Přitom převeiiké množství diváků měli,
neb málokdo z Pražanů doma zůstaif) 125pak jim na spro
vodnou ještě tuto skládku zazpívám hlasem matky naši, země
české 5), notou vánoční : 6)

Jděte již, mé milé děti, v tento svátek,
jejž dnes církev svatá světí, ctných dětátek;

Pán Kristus jakžto děťátko (a) požehnci vás
a učiň vám v srdcích sladko na každý čas:

Byste chutně v zdravém těle bojovali,
ty urputně nepřátele přemáhali;

zachovcjte svou nevinnost, lásku, viru,
bude s vámi Boží milost, dá vám silu.

Nepřátelům k hrůze, strachu'tak budete,
je bez meče i bez prachu přemůžete;

Samson, Gedeon, josue, Samgar,7) David,
_víte, jak protivný sobě přemáhaí lidP)

(A když jsou naši předkové bojovali,
Boha ku pomoci sobě volávali,

„Hospodine, pomiíuj nyl“ zpivávali,
tak nepřátelský lid zbrojný přemáhali)

jděte již ve jménu Božím z města Prahy,
já vaše v srdci svém 9) síožim jména drahy.

Řiď na cestách milost Boží každý krok váš;
jdete, dítky, již tamboři vám tlukouw) marš.")

(a) V vánočním čase Pána Krista jako malé dét'átko ctíme.
1) jakožto velitelé tří pražských batalionů. R: 4ty . . . Deiors —.

Deiura — 5tý . . . Wzáctnj . . . schromáždienj. — ") R: ty. —3, R: Starai.
— 4) Zpráva o té slavnosti jest v Kramer. Nov., 1801, str. 8., a obšírnějl
v Prager Oberpostamtszeitung, 1800, čís. 156., kde jest otištěna iřeč
arcibiskupova. — f*)R: mnozstwi . . . zaspjwám. Hlassem . . . Cžechske. —
“j)Ve „Zboru písní“ jest na str. 267. zpráva o slavnosti svěcení praporů
iopis dále tu podané skladby Vavákovy (s nápisem ve Zb: „Hlas Země
Cžechske, CžeChská ržeCž k DěteM“) a spolu udán nápěv: Jako „Chtic,
aby spal, tak zpívala“. — 7) jeden ze soudců a vůdců israelských. Viz
knihu Soudců, 3, 31. R: jozue . . . Sangar. -— 3) Následujicí strofa jest
jen ve 26, v R chybi. — 9) R: mem. — 10) R: tíucžau. — 11) Dole při—
pisek: Přepsáno doČáslavě r. 1803.
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[609] Dne 21. prosjincej byl pěkný čas a mrazy přestaly.
W Den SLaWnl Narození Páně, W Czjthrtek, gasnl Veserv

a pilgeMnl Cžas. _
Dne 30. prosince malý deštik sprchl a zem zvlhla a 31. téhož,

poslední den roku a věku osmnáctého, snih padal, tolikěž i v noci před
Novým létem.

Rok tento maje brejle (IBO/Č),mnoho měl všudy brcjli,
mnozi ač skrz ně hledě, však dosavad se méjlí.
Myslili, co vidějí, že se dosáhnout může, —
nyní brejle mijejí, a z nás již leze kůže.
Bude-li špice píchat (1801), jenž po brejlích přichází,
což budem těžce vzdychat, že nám i život schází!
Koho šavle neseká. ten vždy 1) skrz brejle kouká,
voják a sedlák heká, ještě se na ně brouká.
Ach, na začátku věku, který nyní čekáme,
Bože, dej pokoj k vděku nám, srdečně žádáme.
A odvraf nepřátele, kteří se k nám již blíží,
ať necítíme v těle větší, než máme, tíži.
Těm, jenž pokoj dělají, obměkč srdce kamenné,
ať již jednou poznají, jak |j]sou země zraněně.
Voják padá na poli a my pak doma hynem,
dcjž, Bože, ať v pokoji jednou si odpočinem!

[6le Krátké, OpáCžLlWe Wlpsáňl, PřlhoD Wsseho WlěkV,
OsMnáCteho. 2)

Co by tento osmnáctý věk, aneb učenost neb přeučenost čili
snad taky zlost lidská byla učinila, co starodávniho změnila, zrušila,
porouhala, ušemctila, v posměch dala a co zas nového ustavila, vy
vedla, uskutčila jenom v našem samém království českěmý) bylo by
ovšem mnoho co psáti, a zajisté kniha nad bibli \'ČlŠí by zrostla, kdo
by vše psáti chtěl, jakož pák vždy tu i tam žádné hlavní stale4) věci
na pisařich nescházelo, ale kdož to vše v hromadu sebrati a z toho
jeden svazek učiniti bude moci? Nikdy žádný.

Oči naše, jenž to vidí, rozum pochopujc, srdce citi a šije trpí,
všecko to s sebou do hrobu vezmou a to, co mnohá pršici ruku po
sobě zanechá, zvláště běh těchto nynějšíchů) časů,—jestližepotomci naši
podobně těmto věci aneb horši — od čehož, Bože, zachovej! — trpětl
a cítiti nebudou, těžce těmto našim viru dají.“)

1) R: wzdy . . . zranienne. ——2) Letopočetni písmena v R červeně. —
5) R: Cžechskem . ..a zagislie . . . Bijbly. — 4) R: wzdy . .. stalle. —
a) R: wzlasstie ..njniegssich. ——“) Dále nepsáno a zbytek str. [610.] a
další dvě stránky zůstaly prázdné. Zveršovaný přehled události XVlll.
stoleti má Vavák ve „Zboru písní“ v dlouhé skladbě „Dokonáni osm
náctého věku a tisícího osmistěho roku“ na str. 267—271.

š'ffn$$$
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[613] PrWňl Den RokV a WlekV DeWatenáCtlho, CeLl Veskrz a
Dostl Gasnl. — a ZeM DostaWssl WnoCl sněhV, leaV a krásnaV blé
Lostl se sleěLa.

Počas dnes 200 let, roku 1601, já takto napíši: MrzLo a Sňlh
paDaL. Tak nacházím v kalendáři na rok l601 tištěném 1) u Oldřicha
Valdyř) NB. Z toho kalendáře neopominu v tento rok pamětihodnější
proměny 3) času sem přisaditi, neb v něm každý den počasy, jaké byly,
napsané jsou.

již desátý rok běží, co nám válka trvá,
lid co od lité zvěři skrze ni se mrhá.
Francouzové bavorskou zem opanovali,
na hořejší rakouskou taky se dostali.
Naše děti a bratři jdou tam na hranice, —
Bože, sám na ně patři a posilň jich srdce!
Jestliže přijdou k boji, nech je zvitězitl,
božskou 4) čest, slávu tvoji skrz ně zvelebiti.
A rač se, Bože Otče, na nás nehněvati
a nám v tom prvním (a) roce svatý pokoj dáti.

[614] Upřímný vinš k Novému roku: 5).
OsVMnáCtl Wlěk DoCházlJ,
a WáLka Wssak gesstlě trWá,
KDe neblLa glž taM WCházlj,
glž sWaV herav WsseCko trhá
i pokoj i krajiny,
lid, města a dědiny.

Rok WěkV genž PoMlgl, a Wstaňte: křlCžll,
Wssak HLéDěL skrz sWe bregLe,
[Rok] WěkV genž se náM bLllžl, zase sWaV SsplClJ,
boDe l-lLaWV až W TegLe.

Má Dost CžeCh StraCh glž,
že nepřítel blíž.

(a) V prvním roce věku 19.0.h
1)R: tisstienym.. .Woldržicha. — 2)Oldřich Valda, knihtiskař praž

ský, činný od r. 1594, zemřel po r. 1615. — 3)R: Promienny. — R:
swjtlezyti Bozskau. — 5) Písmena letopočetní na str. [614] v R červeně.

Paměti Vlvákovy. Ill., 4 l
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Bože, smiluj se nad námi a tmu války rozptyl, zažeň,
s láskou svou 1) zůstávei s námi a vlej do nás všech svou 2) bázeň,
bychom se hodni činili již k dosáhnutí pokoje
a tobě věrně sloužili jako pravé dítky tvoje.
Dokud ty nám pokoj nedáš, svět ho sám nemůže dáti, —
At Dá Pokog Pán W tento Cžas, PřlMLVWtese Wslekňl sWatll.

Všichni svatí proste, nám k tomu pomozte,
ať v vojně i v pokoji
zeM CžeChská Ctně Dostogl.

[615] Tento vinš jest poslán: l. do Budějovic jemnost
pánu 3) kanovnlkovi Pingasovi; 2. do Prahy jemnostpánu rekto
rovi magnifikovi') Stanislavovi Vydrovi, spolu kanovjníkovi]
u Všech Svatých; 3. též tam jemnostpánu administrátorovi
z Baierwecku; 5)4. do Poděbrad jemnostpánu vrchnímu Schmied.
lovi; “) 5. též tam uroz[enému] pánu sirotčímu Marlovi. Pod
ním pak dole připsáno bylo každému jeho jméno skrz chrono
graphicon.

Dne 7. ledna 11večer světlo po obloze běhalo i po zemi.
Od prvního až do 17. ledna mírně mrzlo, víc teplo než studeno

bylo a cesty byly dobré. Dne 18. padal sníh, 20.ho docela se oteplilo a
21. pršel dešť, s čímž sněhu a dobrým cestám konec.

Mezitím ") dostali [j]sme poručení, abychom 3) senný ma
gacln (forot neb zálohu) z Poděbrad, Chlumce a Bydžova až
do Znojma v Moravě, odtud 22 míle vzdáli, vezli. K čemuž
žádný přistoupiti nemohl 9) [atak] ta samá převážka (transport)
spachtoval se se židem z Bydžova — volá se alomoun Boh
danecky — a to dne 14. ledna, dne pak 20. téhož mělo se
nakládat. A zjednáno s ním 41/, krejc. od centýře od míle a
to již za každý transport na celý rok až do 14. ledna budou
cího roku 1802.

[616] ještě se nezaplatil transport táborský, kdežto [j]sme
měli dne 30. prosince 10)roku minulého 1800. z Tábora do Ji
hlavy magacln vozit, a již, hle, přišel druhý.

jestli jich přijde k tomu ještě dále více,
vydámeť na ně z domu polívku i lžíce.
Mnoho již máme bídy, velké nedostatky,
však někdy jen na židy činíme poplatky.
Tí rostou a se pasou,“) my pořád hyneme,
hospodáři i s chasou, se vším se mineme.
jestli to dlouho bude v tom běhu trvatí,
vzdělá sedláky chudé a židy bohatý.

1) R: wam— 2) twau . . . bychme. — a) R: Gew: Panu . . . Pingas—
sowi. —, R: Gew: Panu Rectorowi Magniticy. — 5) R: Gew: Panu
Bajervecku. — ') R: Gew: Panu . . . Ssmidlowi. — 7)R pravidelně: Mezy
tím. — ') R: Abychme Senneg Maggazjn. — a) R: nemoha, ta samá. —

av R obyčejně: Prasynce. ——11) R:.Magazin ...Tij . . .Passau...assau.
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V těch dnech obilí v Praze i jinde spadlo a platila se pšenice
6 zl. i 9 krejcarů, žito 1) 4 zl. 51 kr. a 5 zí., ječmen 4 zl. a taky bez
2 grošů, oves 2 zl. a taky ] zl. 54 kr.

Dne 15. ledna žíd z Bydžova nějaký spolu s čeledínem
svým jda ,) z jarmarku z Městce Králové a drahé zboží i mnoho
stržených peněz nesa, blíž vsi Sfříhova u lesa na cestě od tří
nezdárných synů z téhož Městce zamordován i s tím pachollkem
a ze všeho okraden, mordýři pak utekli. A hned po nich šly
cedule i sem s vypsáním jejich podoby i šatu; jeden z nich
jest řezník a má příjmí Achac, druhý Lysec a třetí Kada a ti
dva [j]sou tkaldllci.“) Jejich otcové vzati [j]sou do vězení, neb
u jednoho našel se šátek z těch židových zboží.

[617] Dne 24. ledna, v sobotu,!t) sníh celý den pomalu padal na
bláto a zem měk[k]ou a zas ráno v neděli, až ho již bylo na 1/, lokte;
potom5) od 9. hod. ráno vyjasnilo se a velmi krásně slunce bez větru 
svítilo a teplo bylo. Pranostikáři staří tomuto dni mnoho přičítávali;
jaký prý on jest, že tak v tom roce se děje, to jest na den Obrácení
sv. Pavla na víru. Já k tomu jen přidám, že dnes jest pěkná pout v Bran
dýse 6) nad Labem, kdež jest ") kostel farní téhož založení.

Den ten ovšem veselý 3) byl k oku, ale na našem podě
bradském panství neveselý na srdci, neb toho dne musili [j]sme
za onen transport z Tábora do ]ihlavy peníze skládati a sice
naše ves Milčice za 12 for po 29 zl., činí 348 zl.; přesazuje
to 4měsíčnou kontribuci, neb jl dáváme 79 zl. a se vším 86 zl.
na měsíc.

Tohoto měsíce od císařské armády Hauptquartier, t. j.
hlavní stání, jest v Schonbrunnu,') % míle od Vídně, a tu se
též arcikníže Karel vynachází.

Z novin nr. 4.: 10) Od dne 1. ledna v městě Lunevílle za—
číná se pilnějl a bezpečněji 0 pokoj jednatl.")

Frančoujzlský hlavní stan 1*) jest v Linci a Pasově. Celé
hořejší Rakousy, díl Tyrolska a Kraňska 1“)í Štýrska Francouzové
měsíce prosin[ce] opanovali.

1) R pravidelně: Žitto. — 2) R: negaký...Gdauce... Lessa...
od tržech. — a)V Král. Městci v pamětní knize není o té události zmínky.
Sděluje mí však vld. p. děkan AkVašátko laskavě zprávu od p. Berného,
že jeho dědeček o té vraždě často mluvíval. Lysec prý se prozradil tím,
že mu žid bráně se vytrhl knoflík ukabátu s kusem sukna, což se 11za—
vražděného našlo a tak se přišlo na stopu vrahovu. jména Achac, Lysec
[IP: Lisecl a Kada v těch dobách se často vyskytují v matrikách, jsou to
však různé rodiny z různých čísel, že těžko co bližšího ztoho určití. —
4) ]? často: Sobothu. — 15)R pravidelně: po tom. — “) R vždy: Bran
degse. — ") V R bývá zkratka: št. — 3) R pravidelně: wesselý . . . newes
sely. — 9) R: Haubtqvartir . . . Ssenbrunu. — 10)T. j. „Kraméryusowy Cýs.
Král. Wlastenské Nowíny.“ chházely „s nejvyšším císařským královským
povolením“ vždy v sobotu v Praze „w České Expedycý w Dominykánskě
vlicy v Hrabů Nro. 373“ a r. 1801 měly již „třináctý roční běh“. Zde pro
ně zkratka: Nov. — 11) Nov., str. 28. R: Linewille. — 12) R. Haubt
qvartir . . . Passowíe. — Ia) Gránska. .
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[618] 27. ledna velký vitr sněhem prášil a závěje vzdělal, 28. po
sněhu dešt pršel a vítr nepřestal. A v noci po 29. dnu převeliký a hrozný
vitr strhna se kažťému k hrůze a strachu byl, v sídlech 1) stavení a
v lesích dřívi porážel a převelikých škod nadělal. Neni jediná ves, aby
v ní 2, 3, 4 ivíce stodol a jiných stavení byl nezbořil; na samém panství
poděbradském 46 stodol mimo jiná 2) stavení lehlo. V lesich taky zna—
menitě škody skrze vyvrácení dobrých stromů — mistem hned hladinou
všecko — učiněné jsou. Mnohá stavení rozviklána3) a polámána jsou,
že 4) tak ostáti nemohou, ale spravena5) býti musejí. ještě dne 30. a
31. ledna vítr se neupokoiil. až 1. února, v neděli devítnik.

31. ledna odvedl [j]sem za transport z Tábora do jihlavy
a Štokravy za 12 for 464 zl. 57 kr., item za 10 cent. 50 lib[er]
sena po ] zl. 30 kr. 15 zl. 45, též za 228 otepi slámy, po
6 kr. za otep, 22 zl. 48 -— v jednom 503 zl. 30 kr.

V těch dnech přišla nám náhrada za tu loňskou 6) po
tlučenost obill na polích a sice všecken magacln, který [jlsme
na rok 1801 odvedli, žito i oves, to přišlo k odpuštěnl a má
se nám vydat z panského špejcharu zpátkemi)

[619] Ačkoliv tato náhrada jen těm, jimžto potlouklo, dána
jest a přiřknuto, aby jen tito obdrželi, zde. ale v Milčiclch ne
chali [j]smé to mezi všecky tak, aby sobě každý svůj magacln
vzal, co ho byl dal, žito pak [i]sme hned na mistě prodali po
5 zl. korec a oves domů vzali dne 4. února.

Při konci ledna a v začátku února obilná cena se zas výšilazť)
Pšenice zas měla 6 zl. 24 kr., žito 6 zl. 6 kr., ječmen 4 zl. 6 kr., oves
2 zl. 12 kr.

Dne 1. února mírný mráz, ticho a pošmourno. Toho dne iěta 9) 1521
z příčiny teplé zimy fialu rozkvetlou lidé trhali. (Veleslavín 10)v Kalendářl
histor. na listu 59.) A kalendář na rok 1601 má napsáno v tento den
takto: „Mráz hrubej, jasnej a teplej den.“ _

Dne 2. února na den hromnic mráz & sluneční, jasný den. A tak
taky napsáno jest v tom kalendáři na rok 1601: „Mráz a slunce“ a tak
dnes jest čas takový, jaký byl dnes 200 let, r. 1601.

[620] Dne 4 února dostali [j]sme sem do Milčic všecken
náš loňského roku daný magacln zpátkem, žito i oves, a to
sice za náhradu těch škod od krupobití učiněných r. 1800.
To taky ljiné vesnice, jimžto potlouklo, dostaly, jako Hořátev,
Chválovice, Velenice,“) Čiňoves, Kouty, Křečkov.

Žito [jlsme prodali po 3 zl. 20 kr. 1 měřicí a oves ljlsme
vzali domů z panského poděbradského špejcharu. Žita na naši.
ves Milčice přišlo 222 měř. 4 mázl. a ovsa 226 měř. 4 mázl.
A tuť se nám již nedávala jedna měřice rovná a druhá vrcho.

— 1) R: Sýdlách . . . Lessych . . . wni. — 2) V R předložka mimo
pravidelně s genit.: mjmo ginych. — 3) R: zozwiklana. -- 4 V R ře
psáno: že že. -- 5) R: sprawene. — 0) )? pravidelně: Lonskau. — 7) R:
Magazyn . . . spátkem, -—a) R: Magazin . . . wegssila, ——") R obyčejně;
letha. — 10)Weleslawjna. -— 11) R: Wellenice.
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vatá, jako my dáváme, když magacln odvádíme. lá když [v]sem
ho doma na mlatě 21 měřic převál,') jen 161/2 [j]sem ho na—
měřil a 11/, měř. bylo-neřádu a plev.

Měli [j]sme pak dořknuto, že jen těm se všecken ten ma
gacln dává, jimžto potlouklo, a kterým sousedům nepotlouklo,
tém že nic nepatří. My [j]sme ale zanechali jej a) všem, aby
sobě každý svůj vzal, a to proto, 1. že by oni za něj přeci
žádnou bonifikací nedostali, a za 2. závist a výčitky 3) ani letos
by nepřestaly. Nejvíce pak při těchto numerách patřící pole
potlučena *)byla: Nr. 7., 13., 15., 16., 17., a 23.; pak jen něco: 5)
Nr. 1., 2., 3., 6, 10., 11., 12., 18., 19. a 20. a 4.

[621] Toho dne 4. února byl jasný a teplý den, nato dne 5. a 6.
sníh brzy sám, brzy s deštěm padal; 7. téhož, v sobotu, pršelo celý den,

potom 8., v neděli,
zas o mrazu [j]sme zvěděli. _

Dne 9. byl mráz, až okna zatáhl, a takového ještě tu zimu ne—
bylo. Do rána na cuterek Sníh zem[i] poprášil a tím“) lepší cesty učinil
a tut již pořád mrzlo, ale mírně. Dne 11. s mrazem pěkný čas; dne 12.
ostrá zima.

ještě dne 3., 4. a 5. února byly dnem nocl husté mlhy a
téhož dne 4. února smutná příhoda stala se mezi vsi Pisty a
mlýnem 1) Komárnou tato : Slovutný, zasloužilý a dlouhých při
pomínánl hodný a kmotr můj milý, pan loseff') Holešovský,
purkmistr v městě Sadské,9) byv na svatbě ve mlýně, jenž
Bašta slove, naproti Komárně z druhé strany Labe, odtud po 3.tl
hodině domů jda dal se přes 10)Labe převézti 11)pod těmi oběma
mlýny a splavem. Tu již převezeného ještě viděl p. mlynář ko—
márnický a volal ho, aby šel k němu na nocleh, on ale (maje
špatný sluch) neslyšel a se neohléd[í]. Že pak i taky zraku
mdlého byl a mlha hustá zemi kryla a po břehu Labe ke vsi
Pístům jda, tut, jak [622] ka'wý soudí, smekl se s vysokého
toho břehu do Labe a neměv žádné pomoci (Labe pak plné bylo '
střiže), zůstal tam a ještě dnes, když toto píši, 14. února,
nalezen neni. Netoliko děti a přátelé, ale všecko sousedstvo
sadské, anobrž každý, kdo ho znal, želí toho dobrého
mužem)

On jest 67 let starý,") rodiče své měl první i druhé jed
noho jména, totiž Adama a Evu. (Otec jeho, p. Adam Hole
šovský, byl rodič v Načeradci a jako ševcovský tovaryš při

1)1'?: pržewaal. — 2) R: ho. —-3) R: pržedsy . . . wegcžitky._— 4) R:
potíucžene byly. — 5) Rpravidelně: nietco. — s) R: stim. — 7) R: Mleg—
nem. — s) R pravidelně: Jozeff. — 9) R: Hollessowský, Purgmistr . . .
Sadský, bywssi na swadbie we Mle nie. — 10) VR bývá zkratka:
ps. — 11) R: pržewesti . . . Obaumi leg y. — 12) Dle úmrtní matriky
„dne 25. března 1801 nalezen a 26. pohřben Hollešovský josef, Biirger
meystr v Sadský č. 21. (stár 67 let), v Labi nalezen utopený. Pohřben
skrze kněze lgnaciusa Medera, faráře.“ (Sdělil vld. p. děkan Ant. Draš
ner.) -- 13)Narodil se v Sadské 14. února 1735.



6 Rok 1801.

vandrovav 1) do Sadské, tu se oženil s panl Evou, vdovou po
[?] Tyberkovif) s níž idům dosáhl ten nynějšl.)') Nejprv
učil se německy a muzice, pak ielčarstvlf) potom řeznictví, z toho
jako tovaryš roku 1756 dal se na vojnu k dělostřelcům a' tu
byl do roku 1763 přes celou sedmiletou vojnu; ani v bitvách,
ani při pevnostech raněn nikdy nebyl. R. 1763 se oženil vzav 5)
sobě paanozalii, vdovu po p. [Tomáši] Pokornémf) rozenou
Zvolskou.7) S tou zplodil 1 syna, Františkař) kterýž toho domu
dědicem 9) zůstane, a dvě dcery; z nich starši [Terezii] má za
manželku josef 10)Vavák a mladší [Františku] Martin Němeček,“)
oba sadštt měšťané.

[623] Dne 15. února, v neděli masopustni,12) odleva mrazu se učí
nila, tolikéž v pondělí, 16. téhož, a u večer v ten den pršelo až do
8 hodin na noc. Do rána sníh zemi přikryl a malý mrazik přitužil, potom
celý den měklo a slunce vidět nebylo po všecky tří masopustní dni.

Dnes 200 let. r. 1601, byla sobota před nedělí devítník, totiž
17. února, a byl mráz. — '

18. února Popelečná středa právě letos popelná byla, nebo mlha
hustá jako popel s oblaků 13)dolů padala.

Dne 19. února, v čtvrtek 1. postnl, byl jasný a teplý den
a v týž den dostali [i]sme sem do Milčic peníze za to na ma
gacln složené a z ohledu potlučenosti nám zase vrácené žito,
za 222 m[ěřice] po 3 zl. 20 kr., 740 zl. Kteréžto penize zas
každému dle jeho složeného žita hotově odvedené isou a na
to zas 40 zl. akcidentu 1*)a outrat složeno jest: od těch, jímž
málo potlouklo, více a od těch, jimž více potlouklo, méně;
ale nr. 7., Václav") lechta, že mu až po 66 měř. potlouklo,
ten na ty outraty nedal nic. K tomu ještě obdrželi [j]sme boni
fikaci 16) 123 zl. 11 kr.

Budiž Bohu chvála z toho!
Však [j]sme přišli dost o mnoho,
že to vše, co se datuje,
ty škody nenahražuje.

[624] Téhož dne 18. února, v středu Popelnl, ač pro pa

1) R: Nadcžeradcy . . . pržiwandrowawssi do Sadsky. — 2) Dle ma—
triky 7. února 1723 „do stavu sv. manželství potvrzeni byli slovutni
a poctivý vdovec Adam Hollešovský s poctivou pannou Evou, vlastní
dcerou Jana Dadoubravy, souseda mésta Sadsky.“ — 3) R: Njniegssi. —
4) R: Musice . . . feldssarstwi . . . 7dmi letau. — 5) R: wezma. — “) R:
p. ]. Pokorným. — 7) Dle latinského zápisu matričního oddán byl
22. listopadu 1763 ]os. Hollešovský s Rosalií, vdovou po Tom. Pokor
ném, měšťanu sadském. Cí by dcera byla, v matrice neudáno. (Sdělil
vld. p. A. Drašner.) -—8) Narodil se 3. června 1764. — 9) R pravidelně:
diedicžem. — 10)R omylem: Jan. Terezie Holešovská, narozená 4. řijna
1765, vdala se za loseta Vaváka v Sadské 29. června 1787. — 11)Fran
tiška Holešovská, narozená 20. ledna 1770, oddána v Sadské 11. listopadu
1789 s Martinem Němečkem. (Sdělil vld. p. děkan Ant. Drašner.) — 12)1?
i dále: Massopustnj. — 13)R: 2 Oblaku. — ") T. j. poplatku. R: Acci—
dentu. — 15) &' pravidelné: Wacslaw. — 1“) R: BOnificati.
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mátku umučení Pána našeho ježíše Krista a pro začátek postu
smutný ten den jest, ale letos pro učiněný a dávno žádaný
svatý pokoj u těch, jenž skrz jedoucího kurýra z Vídně do
Prahy a svatý pokoj rozhlašujícího i lístky ve Vídni tíačené po
poštách nechávajícího o sv.1) pokoji známost dastali, byl, pra
vím, ten den veselý a radostný. A již mimo Prahu 2) dne 20.
a 21. února okolo silnice vídeňské 3) o tom se rozhlašovaío,
v Praze pak hned 19. a 20. února již ty lístky česky i německy
byly tíačené i do novin daně a vůbec po zemi rozposííané, aby
hned každá živá strápená duše a mysl lidská potěšena byla.
jest pak lístek tento:

„Pokoj jest. Z nejvyššího 4) poručení ][eho] c. k. Milosti tajná dvor
ská a zemská kancelář známo dává, že podle zprávy, která včera z Li
nevííy přišla, pokoj dne 9. tohoto měsíce 5) od cís. krállovskéhoj afran
couzského zplnomocněného, hraběte z Kobenc[í]u“) a josefa Bonaparta,
podepsán byl, skrze což potom když od'obou 7) stran a od německé
říše potvrzen bude, válce konec se učiní a poddaným rakouského moc
nářství, kteří na sobě věrnosti a stálosti dokázali, naděje k žádoucímu
pokoji se zjedná. Ve Vídni dne 16. února r. 1801.“3)

[625] V neděli 1. postní v chrámu Páně škramnickém náš
milý otec duchovní, důstojjnýj pan František Puchíer, rovné
aby tak vždy 9) a dlouho zarmoucená srdce lidská potěšil a ob
veselií, 1. hned před mší sv. po přečteném evangelium nám
s obz[v]zláštní horlivostí a radostnou pohnutkou ten sv. pokoj
oznámil; 2. oděv oltářní obětní sice dle řádu církevního (a)
fialové barvy, ale ministratorní oděv červený, radostný, jakož
i choráíní zpěv k tomu cíli zřídil; 3. místo čtené mše sv. zpí
vavou držel a po ní s vylitím svých i jiných mnohých radost
ných sízí slavné Te Deum laudamus zazpíval “>) 1 po něm ta
slova „Saívum fac popuíum tuum Domine et benedic haeredí
tati tuae“ 11)všemu lidu k pochOpení a srdečnému plesání vyložil,
což ovšem v té jestosti, t. j. při rozhlašování sv. pokoje,
dobře se každé duši věrné šikuje a příjemné jest. Mé oradost
něné myslopatření toto k tomu přidá: m)

[ teď, když nás ta hrozná vojna mine,
spasený učiň lid svůj,“i') Hospodine,
a požehnej dědictví svému,“i)
at jest konec i jinému zíému,

(a) jakožto v postním času.
1)Vlřpravidelně zkratka ta jen: s. —2)R: Wessely . . . mimo Prahy. —

3)R: Wjdenske . . . rozpossyíane. — 4) R: Neywizssjho . .. Cancellárž. —
5) V Rnásíeduje tu: (a), t. j. odkaz na poznámku, k té však nedošlo. —
8) jan Ludvík josef hrabě Cobenzel, státník rakouský, zemřel r. 1809
ve Vídni. — 7) R: obauch. — 3) Nov., str. 64. (Několik slov jinak pře
loženo.) „Číánkové strany pokoje“ jsou v příloze u čis. 9. z 28. února. —
9) R: wzdy . ..obwesselyí. - 10) lí: Zaspjwal. — 11)T. j. „Spasena učiň
lid svůj, Pane, a požehnej dědictví svému.“ jsou to slova právě z chvalo
zpěvu „Te Deum“. ——12) R: pržidaa. — 13) R: twug. — “) R : twemu.
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kteréž tvou milou clrkev zarmucuje a troudí
—skrze to, že mnozí v tvé svaté víře bloudí.

[626] Od 1. až do 2. neděle postní a do dne 1. března byly mírné
a teplé dni, ráno mrazíky malé a potom jasno a teplo.

Dne 23. února v Praze umřel pan Frant. Martin Pelcl,
jinak Kožíšek, domácích českých 1) i cizích učeností oud, pro
fesor české literatury, t. j. českého písma a čtení, a za dnů
našich slavný kronikář český; a) 3 díly [j]sou na světle jeho
kroniky.

Dne 1. března byla 2. neděle postní a zrno obilné takto platilo:
Pšenice 6 zl. 24 a 30 kr., žito 6 zl., ječmen 4 zl. 6 kr., oves 2 zl. 6 a
12, proso 5 zl. 30 kr., zemčataa) 2 zl., sena cent. ] zl. 24 kr., sláma
žitná mandel 1 21. 15 kr., místem 1 zl. 24 kr. a 30 kr.

6. a 7. března začínalo se v našem okolí jarní setí, potom 9. téhož,
v pondělí po neděli Kýchavnét) veřejně na pole jsme jeli. -A od toho
dne až do 18. toho byly jasné & ksetí pohodlné dni. Dne 15. t[oho] na
večer, v neděli Družebnou, bylo na západu jasno a zdálo se, že bude
mráz, ale nebyl žádný; a dne 16., v pondělí, na večer oteplilo se a za
mračilo, jako by hned pršet chtělo, a zatím do rána byl mráz, že se
ani vláčet nemohlo. [627] Dne 18. března 5) celý den studený vítr víl a
na večer začalo pršet a tak pomalu celou noc a na sv. josefa celý
den pršelo.

Více paměti 0 onom povětří v noci na 30. den ledna.“)
To převeliké povětří jednak přes celou zem českou 7) přešlo
a ze všech stran až dosavad slyšetl, jak tu itam velikých
škod na stavení a zahradním i lesním stromoví nadělalo, —
v samém lese Kersku přes 500 borovic a dubů, na panství
rumburskéms) přes 4000 kmenů a co v jiných lesích a co
v poli hruškových stromů samotně stojících!

Item v Praze z věže sv. lindřicha v Novém městě shodil
střechu prostřednl velikou a hodil ji na kostel, kteráž jsouc
břidlicí 9) kamennou krytá a proto těžká, protož prorazila střechu
kostelní kůrkovou í klenutí, kterýmžto sesypánim toho klenutí
dva oltářové polámané [|]sou. A to každému divné jest, že 4 malé
na rozíchm) té věže stojíci špičaté vížky bez ourazu státi zů
staly a ta veliká prostřední že až na kostel donešena byla.")
[628] Ten kostel i stou věží založen a vystaven jest od Karla
IV?, krále českého a císaře římského, léta 1348 ") a tak stála
ta věže v své celosti 453 léta, krom že snad někdy střecha se
opravila, jakož i roku 1776 se opravovala.

1) R: Cžechských . . . Professor. — 2) Nov., str. 68. Více o něm
má Prager neue Zeitung, str. 193. —-a) R: Zrnno . . . Erdteple. — 4) R:
Kegchawne. — 5) Martj. — “) Viz str. 4. — 7) R: Onnom Cžech
skau . ..lessnim . . . lesse. — 3) R: Rumburskym . . . lessych. — “) R:
schodil . . . gsaucy s kržidlycy. — 10) R: Rohách. — 11)Viz Nov., str. 47.
a 48.. kdež otištěna i „Elegie na věž svatojindřišskou, větrem poraženou;
od Fr. Machka, furýra c. kr. pluku pionýrského.“ — 12) Mezi rokem 1348
až 1351. R: Letha.
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NE. Že dříví na rumburském 1) panství poraženého po
čet zde píši, to mám od Syna svého,2) Vojtěcha Vaváka, kterýž
tam ve vsi Niedergrundu pří král. silnici pikérem jest a) a
s tamním p. polesnývn často mluví.

Setí jarního obílí dobře se odbývalo i země černé daly se dělati,
že do sv. ]osefa v nich [j]sme sílí, a po tom svatojoseiském 4) dešti,
kterýž dosti studený byl, tak přeci zimní osení pěkně se zelenalo a na
ději k ourodě dávalo.

Na den Zvěstování andělského 5) Panně Marii, jenž byl
v středu po neděli Smrtné, nalezen byl v Labi u vsi Hradištka
dobré paměti pan josef Holešovský, purkmistr sadský, kterýž
v středu po neděli v Devítnlk, 4. února, u vsi Píst do téhož
Labe padl a se utopil a tak ouplně 7 neděl v Labi ležel. Že
pak studená voda byla, protož ani na těle ani na šatech žádné
porušení nebylo. Pohřben byl u přítomnosti velikého množství
lidu dne 26. Martii.“)

[629] Dne 3. dubna byl Veliký pátek a v ten den ráno pršelo, od
poledne byl jasný čas.

Dne 5. dubna W Den sLaWní VeleonoCžní . . .7)
Dne 7. dubna, v úterý velikonoční, nejvyšší pan purkrabí

pražský 3) s mnohým panstvem přijel do Budějovic a byt měl
u tamního krajského pana hejtmana []osefa Goldammera]. Nato
dne 8. téhož v 1 hodinu 3 poledne přijeli tam jejich c[ís.] Mi
lost a král náš, František I., a jeho p. p. bratři, arciknížata
Karel, josef, lan, Antonín, Ferdinand a Rudolf, též Albert vý
voda z Saského Těšína 9) a vývoda Wůrtemberský. Císař pán
s 5ti princi u pana biskupa a arcikníže Karel vrathouze obydlí měli.

Dne 9. ráno vyjeli do vsi Bílého 10) Oujezda, německy
Stelnkirch[en], kdežto onino noví píukové českého a morav
ského lidu spolu se všemi myslivci v parádě stáli a od císaře,
princů a [630] mnohých p. p. jenerálů prohlížení byli. Tutéž
arcikníže Karel, v té Vlastenské uniformě na koni sedící, jeho

Mil[olstí] císaři poznamelná]ní psané všeho pluku do rukou“)poda."
[Téhož dne odpoledne] 13) císař pán s princi 1*)do Vídně

se vracoval a na cestě novinu dostal, že její Milost císařovna

1)1í':Rumburskym. — 2)R: meho . . . Nidergrundtu . . . Pikeurem. —
3) Schematismus na r. 1801 (vydaný Král. českou společností nauk) v se
znamu siíničního dozorčího personálu uvádí Vojt. Vaváka jako zástupce
pikérova a zapisovatele (Nachsteher und Bauzeugschreiber) bytem v Nie
dergrundě, t. i. v Dolním Gruntě nad Labem. — 4)R: Swato jozeffskym . . .
pržedsy . . . Ossení. — 5) R: Angeískeho . . . Hollessowský, Purgmjstr. —
“) Viz str. 5. — ") Nedokončeno. — 15)František Václav Kager hrabě
Stampach. R: Purgkrabj Prahsky. — 9) T. j. ze Saska a Těšínska
(Sachsen-Teschen). Vévoda Wíírtemberský byl Fridrich I., přijavší od
roku 1806titul královský. R: Witembersky. — 10)Správně: Kamenného. —
11)R: Rukauch. — 12)Nov., str. 117. Podrobněji otom, zvláště o hudební
akademií, rozloučení a pochodu akademiků ke Praze viz v Prager neue
Zeitung, čís. 30. — 15) R omylem: dne 11. —.—1*) R: Princemi.
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v noci mezi 8. a 9. šťastné princešku porodila a [ta] 9. toho
od vídeňského 1) biskupa hraběte z Arztu 2) pokřtěna byla a krá
lovna neapolitánská, našeho císaře teta,3) která tu ve Vídni
jest, kmotrou byla.

Město Budějovice po dva večery skvostné osvíceno bylo,
obzvláště 4) kašna, jejížto světelnl ozdoba velmi krásná byla a
diváků mnoho měla. _

Dne 9. tam v Budějovicích arcikníže Karel podepsal a
vůbec vydati rozkázal dva propouštějící listy pro všecky u těch
nových pluků sloužící a nyní propuštěnu býti mající, kteréžto
já taky zde pro památku přisadím. A tak r. 1800 Karel skrze
své patenty ten lid volal a verboval, tak nyní zase je sám
propouští: 5)

[í. My Karel Ludvík, královský Uherský a Ceský princ, arcikníže
Rakouské atd. atd., rytíř zlatého rouna, přední oud vojenského terezián
ského řádu, ředitel a nejvyšší hejtman v krá10vství Českém, nejvyšší vůdce
nad Českým a Moravským plukem, držitel pěšího regimentu, cis. říšský
jakož také cis. kr. polní maršálek, president dvorské vojenské rady atd.

Při propuštění Českého, Moravského a Slezského pluku toto se
mu oznámí: Všecky patalíony potáhnou, jakž se jim cesta vykáže, pod
zprávou vůdců nazpátek do svých krajů. Sprostní podrží svůj plat až
do konce měsíce dubna a chléb, až přijde na místo v svém kraji,
kdež se patalion postaví. Zbroj a což jest koženného, odvede se do
dělostřeleckého skladu. Lid podrží tanejsíru “) a celý oděv a každý
k svému obchodu, k svému hospodářství se navrátí. Oficíři, jenž z měst
ského stavu k pluku přistoupili, podobně se navrátí k svým ouřadům
a k svému domácímu povolání a zachovává se jim to právo, že uni
formu i znamení cti na budoucí časy nositi mohou, též ode mne obdrží
ujištění strany konané služby a šarše. Vojenští vozové v pluku ostanou
tak dlouho v obyčejném polním platu. až se pataliony do svých krajů
navrátí a pak se zemi k dispozici nechávají, jakž otom již mínění jeho
cís. kr. Milosti českému a moravskému gubernium oznámeno jest.

Generálové, od štobu a vyšší Oficíři,jenž od regimentů k pluku
přistoupili, svůj polní plat a ostatní naturálíe až do dne 15 toho měsíce
zachovají; naproti tomu kteříž z městského stavu aneb z penzí k pluku
přišli a zase do penzí vstoupí, ten plat, jakýž u pluku měli, až do dne
30 toho měsíce plně zachovají. V Budějovicích dne 9 dubna 1801. Arci
kníže Karel.

ll. My Karel Ludvík, kr. Uherský a Český princ atd.. arcikníže
Rakouské atd. atd.

1) R: Widenskyho. — 2) Světíci biskup vídeňský. I?: Arctu. —
3) R: Sestra. (Marie Karolina, choť Ferdinanda IV., krále neapolského,
byla dcera cís. Marie Terezie. jejich syn, František I., od roku 1825 po
otci král obojí Sicílie, měl za choť Marii Klementinu, sestru cís. Fran
tiška l.) Nov., str. 118. — 4) R: obzlásstnie. . . Pattenty. — 5) Vavák jich
však nezapsal a stránky [631] až [633] zůstaly v R prázdné. Text obou
listů přepisují sem z Nov., str. 118. a 119.—6) Tanejstra, tanystra : torba,
tornistra.
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Nyni podle pokoje, kterýž jeho cís. kr. Milost s Francouzskou re
publikou zavřel, přišel ten čas, že veškeren lid Českého, Moravského
a Slezského pluku propuštěn jest a zase domů se navrátiti může.

Tento dokonalý lid skrz vlastenskou ochotnost, s kterouž se
k službě vlasti oddal — skrz šlechetnou citedlnost a oddanost pánu
země. vlasti a náboženství, s kterouž ve zbrani se cvičil a k boji hoto
vil — a skrz znamenitou zmužilost a vojenskou odváženost, s kterouž
na hranice proti nepřátelům táhl, v srdci jednohokaždého dobře smej

Ruský vojevůdce Suvorov.

šlejíciho a přátel vlasti rovněž věčnou památku vděčnosti sobě způsobil,
tak jakož i mocnářova nejvyššího zallbení sobě zasloužil.

Protož jeho cís. kr. Milost vznesl na mne, abych všem oficírům
a veškerému lidu jménem jeho oznámil, kterak docela spokojen jest.
Skrze toto otcovské mínění každý dokonalý poddaný má podstatnou
příčinu, aby vždycky své povinnosti plnil, zemskému řízení věrně oddán
byl a stálou věrnost k svému pánu země zachoval.

Ijá také uznávám za svou povinnost, abych všem generálům,
vůdcům patallonů, vyšším a nižším oficírům iveškerému pluku za jejich
věrnou službu a dobré chování jakožto vůdce jejich věrně poděkoval.
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V svém živobytí vždycky to počtu za obzvláštní a mně příjemnou pří
hodu, že sem nad tak dokonalými a statečnými mužmi zprávu vedl, na
jejíchžto šlechetné mínění a dověmost, kteréž osobně ke mně dokázali,
věčně nezapomenu. Naposledy ubezpečuji, že každé přiležítostí hleděti
budu, kdežbych komu z nich co příjemného prokázati mohl. V Budějo—
vicích dne 9 dubna 1801. Arcíkníže Karel.j

[634] Dne 12. dubna, v neděli Provodní, tolikéž iv pondělí zimavě
a studené pršelo a 14. toho byl mrázya tak od toho žita velmi se ztratila 1)
a sešpičatěla i obřídla; pšenice pak zachovaly svou barvu a hustost.

15. dubna první vojáci od armády z Rakous na své od—
počinutí do rakovnického kraje tudy od Kolína na Prahu mar
šírovalí a sice drago[u]nský zelený regiment Latour ,) jménem;
skrz naši ves Milčice přešly 3 eskadrony.
__ Dne 16.3) téhož, v čtvrtek, ve 3 hod. 3 poledne ve vsi

Chválovičkách v panských v nově při dvoře stavěných krav
ských chlívích zahynul mistr zednický,.an to stavěl, příjmímt
Václav Čermák; byl z Radimě. Když od jeho konce v těch
chlívích počna klenouti již s jedním d lem hotov byl a pod
štele5) podrážeti začal, hnul se prostřední piiíř, z cihel jen vy
hnaný, a tot celé to klenutí se zesulo a jej zasypalo, odkudž
vytažen 3 hodiny ještě živ byl a všecken rozdačkán “) jsa
umřel. [635] S ním ještě jiní tří zedníci k poranění přišli.

18. dubna již stromoví slivové a trní kvetlo, luka a obce pěkně
se zelenaly. neb teplo bylo od 15. až do 20. dubna.

Dne 22. dubna kurenda 7) po všech vesnicích skrze schvál
ního posla pronešena byla, v nížto se oznamuje svatý pokoj
a císař pán i arcikníže Karel laskavě děkují jak všem bojov
níkům za jejich věrné bojování, tak i všem země obyvatelům

za jejičh jakoukoliv učiněnou _pomoc k té válce.lánky pokoje ještě nevímeř)
Toho 22., 23. a 24. dubna byla mrazivá a suchá zima a trvalo to

až do posledního dne téhož měsíce.
Při konci dubna obilí cena spadla: Pšenice měla 6 zl. 24 a 15 kr.,

žito 5 zl., ječjmen] 3 21. 15 a 30 kr., oves 2 zl. 15 kr., proso 7 zí., hrách
5 zl. 30 kr.9) .

[637] Dne 29. března byla neděle Květná, odtud až do Veliké noci
byly pohodlné časy, že [jjsme mohli dobře sítí; 11Veliký pátek trochu pršelo.

1) R: stratiíy a sesspičatiely i Obržídly. — 2) Byl to tehdy 13. drag.
pluk, jehož majitelem byl hrabě Max. La Tour (Barllet), tehdy velicí
generál na Moravě a ve Slezsku. Vojáci měli (na zelených kabátech)
žluté knoflíky a výložky rudé (pompadour). Velitelství pluku bylo v Uher.
Brodě. (Mihtaer-Almanach, 1801.)_R: Latur .. .Escadrony. — 3) Omyl.
Dle dobřichovské matriky Václav Cermák, mistr zednický z Radímé č. 10.,

zabit od klenutí“, byl již 15. dubna 1801 pohřben. (Sdělil víd p. farář
Ěr. Kulhavý) — 4)R: 2 Poledne . .. stawených . . . Pržjgmin. .. hottow . . .
Podstelle. —5)T. j. podstavce. _ “) R: zessuío . . . odkudcž . . . roždáčkán. —
") T. 1. oběžník. R: Correnda. — “ Byly již ke konci února v příloze
českých i německých novin (podle Vídeňské dvorní zprávy z 21. února). —
9) Zbytek str. [635.] & stránka [636.] zůstaly prázdné.
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Dne 5.0 dubna byl hod slavný velikonoční a bylo velmi studeno
i jasno.

Obilí mělo cenu: Pšenice 6 zl. 30 kr., žito 6 zl. 15 kr., ječmen
4 zl. 12, oves 2 zl. 12 kr., zemčata 1) 2 zl., sena centnýř 1 zl. 12 kr.,
'slámy mandel 1 zl. 30 kr. .

Dne 15. dragounský pluk Latour maršíroval od armády
do svého starého stanoviště k městu Slanému; skrz naši ves
šly 3 eskadrony neb houfy.

30. dubna, v čtvrtek, naši poděbradští legio[ni]sté přišli
z ličlna 2) do Poděbrad. Byl tam proti nim poslán pan kontrolor
Arnošt Smrkovský s rychtářem čiňoveským Frant. Šantrůčkem
a takto se v jičíně dálo: 3) '

Dne 29. dubna celý ten hluk z bydžovského kraje, jenž
po vesnicích okolo města 2 dni byl ležel, přišel na rynk do
jičlna a tu u přítomnosti jednoho guberniálního rady pana ?],4)
též jejich majora, pana [losefa hraběte Dónhoffa ,5) [638] též
krajského “) pana hejtmana [lana rytíře Launaye. Nejprv pan
děkan jičínský, František Franz/) kázání české a pak tamní
pan kaplan Reymann ') německé jim učinili, v němžto i děko—
vání za jejich službu stalo se, jakéžto děkování i pan krajský
hejtman učinil. Potom byla zpívaná mše svatá tu na rynku
u štatue Panny Marie s slavnou muzikou od téhož p. děkana
sloužena, po kteréžto z každého panstvl zvláště 9) se rozdělili
a tu od oficlrů zámeckých a rychtářů, jenž na ně čekali, při
jati a domů vedeni byli. A tak v každém krajském městě ti
noví čeští 10)lidé domů propouštěni byli.

Naši poděbradští když 30. dubna již k Poděbradům táhli,
já ještě naproti ním do vsi Pátku poslán [j]sem byl na koni.
Kdy přicházeli 11)k městu, tuť u hřbitova všickni zámečtl páni
i měst[s]ký ouřad s bubny a troubami očekávali, je až do ho
spody k Bílému lvu dovedli a tu jim bylo dáno chleba za
2 zl., pečeně za 4 zl. a k pití jeden sud piva. Tuť mnozí otcové
a matky i přátelé přijdoucí radostně. je vítali a napivše se
s nimi domů vesele “) se vrátili.

[639] Na začátku máje obilní cena o něco málo spadla: Pšenice

1)R: Erdteple . . . Latur , . . Escadrony. - 2) R: Gjtcžina . . . Con
trolor . . . Cžiniowesskym . . . Gjtcžinie. — 3)Větší zpráva otom v Prager
neue Zeitung, str. 433. — 4) Jména v ]? vynechána. jménem kraj. úřadu
promluvil k pluku na rozloučenou kraj. komisař Frant. Ulrich. — 5) Do—
plněno dle „Militaer-Almanach“ 1801.— 0) R: Gjtcžina...Raddy...

Krašskyho. —") Frant. Xav. Franz [Rz Francl, rodák jičínský, byv v Praze177 vysvěcen na kněze, stal se misionářem (contra pravitatem haereti
corum), pak farářem v Lužanech,pak děkanem v jičíně a r. l800 vikářem.
Zemřel 14. října 1804 v]ičíně. (Sdělil vld. p. děkan ]. Vomočil.) — 3) josef
Reymann IR: Re manj, rovněž rodák jičínský, byl vysvěcen r. 1786, za
kaplana do jičína přišel r. 1790,když předchůdce jeho, Ant. Syřiště, odešel
za administrátora a pak faráře do Lužan. (Sdělil vld. p. děkan .Vomo
čil) — 0) R: Gjtcžinsky . . . Franc . . . Caplan Regman . . . wzl sstie. —
10) R: Cžechssti. — 11)R: Koní, pržicházege. — 12) wessele . . . nietco.
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měla 6 zl. a taky 15 kr., žito 6 zl. i taky 5 zl. 24 kr., ječmen 4 zl.,
oves 2 zl. 24 kr.

Ale sucho veliké začínalo již osení hubíti. Pšenice a ječmeny řídké
a nízké a jako schody nerovné všudy se ukázaly; žita byla ') rovnějši a
proti loňskému roku hustší i větší.

Okolo svátku sv.]ana NepOm. již skrze to sucho zase cena obilná
rostla, ale ne o mnoho: 23. máje, v sobotu před svatodušními2) hody,
pšenice měla 6 zl. 30 kr., žito 5 zl. 15 kr., ječmen 4 zl. 12 kr., oves
2 zl. 30 kr.

Hod slavný Seslání Ducha svatého
měsíce máje dne dvacátého čtvrtého

[j]sme slavili. A na to v pondělí seslal nám Pán Bůh hojný dešt, kterýmžto
srdce i všecky smysly naše potěšil a obveselil.

V poslední den máje měsíce
byla slavnost nejsvětější Trojice.

[640] Mezitím vojsko vždy pořád z Rakous a říše sem
do Čech na svá stanoviště stará 3) přicházeli a všudy od pan
stva a magistrátů českých slavně vítáni byli.

Dne 19. máje Hradec jindřichůvf) německy Neuhaus, maje
v sobě hlučný jarmark měl taky nešías[t]ný a převeiiký oheň,
skrze nějžto přes 300 domů, kostel farní a děkanství, též klášter
františkánský atd. shořely a vysoká znamenitá věže u kostela
farního se sesula a přes 30 lidí 5) zařitila. Kupci a kramáři a
mnozí řemeslníci, jenž svá zboží prodávali, taky do velikých
škod přišli, neb všudy velkým větrem oheň piápolai a krámy
jako jiná stavení hořely, kdež taky na rynku, v domích a v bra

nácšllimnoho lidu jak od plamene, tak jiným během o životři o.)
p 22. máje jeho Excelenci ") pan hrabě josef Vratislav z Mi
trovic, pražský měst[s]ký hejtman a dvořská rada, ustanoven
jest mistopresidentem a c[ís]. skutečnou tejnou radouf) [641]
Ten pán se mnou mluvil v lese Kersku při oné 9) honbě arci
knížete Karla dne 6. iist[opadu] 1800. roku a přiřekl,"když do
Prahy přijedu, abych k němu přišeifo)

Dne 24. máje, na Boží hod svato[du]šní,“) umřel v Lito.
měřicích tamní biskup Ferdinand Kindermann z Schulensteinu,

1 R: byly . . . Lonskemu . . . hustcžj. — 2) R: Swato dussnjma . . .
Obwesselyl. — 3) R: wzdy . . . swe stanowisstiata stare . .. Majistratu. —
4) R: Gindržichu . . . Neihaus . . . schoržely . . . Wyssoka. — 5)R: zessula . . .
lydu. -—6) Nov., str. 172 Vavák má přesnější zprávu. myslil bych, že zvě
dénou na zámku dle novin vídeňských (cit. v Prager neue Zeitung, str. 531).—
7)R: Exelent. . . . Prazsky . . . Radda . . . Raddau. — 3) Nov., str. 164. Uřad
ten u gubernia hrabě Vratislav již po 3 léta zastával a nyní byl jmeno
ván skutečným místo residentem. — 9) R: Lesse . . . Onne. - 10)Pam.
lil., 3, str. 119. — 11) ov. na str. 172. uvádějí tentýž den úmrtní, správně
však má býti: 25. května, jak má i Prager neueZeitung, str. 505. R: Litho—
míeržicych . . . Kindrmann z Ssulensstainu . . . sskol . . . Probožsstwi . . .
Thereziae . . . Líthomieržicke.
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přlnůsce normálních škol do Čech, od ěěhož nejprv proboštství
vyšehradské od Marie Terezie, pak od losefa íí. děkanství
u Všech Svatých a roku 1790 měsíce února biskupství lito—
měřické dosáhl a to oboje taky držel užitky císaři nechaje.
Byl rodič ze vsi Kónigswaldu 1). na saských hranicích v témž
litoměř[ickém] kraji. leho tatík byl sedlák a forman. Biskupem
byl 11 let a 3 měsíce a od roku 1656 v počtu biskupů lito
měřických sedmý. N.B. V jiném spisu svém 2)posloupnost těch
biskupův i s potřebnými přídavky ') jakož íhradeckých a ho
lomouckých. též arcibiskupův pražských a biskupů litomyšlských
již dávno [j]sem vypsal. Více o něm čti v r. 1790.4)

[642] Paměť k měsí[ci] dubnu náležitá. Dne 27. dubna
v Kolíně pater Gerhard Kokeš, v tamním kapucínském 5) klá
šteře kvardián, měl jubilací své profesí v padesáti letech,“) ku
kteréžto jeho znamenítí p. p. přátelé a toko kláštera velicí, ano
největší —- po ohni ") — dobrodincové, p. p. Brayerovéf)
dali mně udělati vlnš, který skrz veršovní skládky aneb rytmy
7 chronografiků a ] gabalistlkon v sobě mající, k ním na Hory
Kutné 9) když [j]sem poslal. oni takový až na 200 exemplářů
vytisknouti dali 10) a při té jubilací každému panu hostu l a
mně pak 3 obětovali. Z těch jeden já zas poslal [j]sem do
Prahy m[ilost]pánu administrátorovi 11) a spolu veleb. pánu
kanov[níkovi] Vydrovi.

Dne 4. ]uni, na Boží tělo. v témž Kolíně já byv 12) toho
stařečka [j]sem viděl a s ním mluvil a tu taky se panem Braye
rem z Kutné 's) Hory a atd. a se p. provinciálem a ostatními
pátery v refektáři večeřel.

Dne 3. ]uni zas z částky pršelo, ale okolo Kolína a Voškobrhu
sucho veliké bylo.

Dne 14., 15., 16. _luni ve dne i v noci přes chvílí pršelo, pak 17.,
18., 19. a 20. ač nepršelo, ale taky nebyl čas.

1) R: Kenigswaldy . . . Sasskych . . . Lithomierž. — 2)R: Lithomier
žických Vlí.mý . . . mem. — 3)R: pržldawkaml .. . Ar: Biskupůw Prach
skych . . . Lithomysslskych. — 4) Pam. ll., 2, str. 163. Spíše však chtěl tu
Vavák uvésti z r. 1794 Pam. III., 1, str. 110. ——[5)R: Kapucynskym . . .
Qvardián . . .Jubilatí. — o) V klášterním archivu kolínském není o tom
zmínky. (Sdělil vld. p. kvard. P. Milo Lahulek.) — ") R. 1796. Viz Pam.
Ill., 2, str. 52. — 3) Devoty (Barb. Kirche, 1828, str. 20.) při zprávě o bý
valé kaplí Božího těla mluví o „vzácném měšťanu a obchodníku p. ]anu
Kryštofu Brayerovi, jehož přičiněním kaple opět odkoupena. Dle laska—
vého sdělení víd. p. arciděk. Frant. Pekárka z rodiny té, jež byla velmi
zámožná (patřilo jí panství Kámen u Tábora, Nové mlýny, kartounka a
„Knížecí dům“ v Hoře Kutné), zůstala v Hoře jen slečna Marie Breue
rová, vzácná dobroditelka chrámů kutnohorskych. I známý náš krajan,
mnich spisovatel Sava Chilandarec na hoře Athasu, byl z téže rodiny.
R: Bragerowe. — 9) R: Rithmy . . . Chronographícu . . . Gabalisticon . . .
Kuttny..._lubilati. — 10) Tištěného výtisku jsem se nedopátral, v do
plňcích však podávám celou skladbu z Opisu Vavákova. — 11)Janu Baier
weckovi. — 12) R : biwssi . . . Starecžka. — 13) R: Brajerem . . . Kutny . . .
Reíectárži.
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Obilná cena: Pšen[ice] 6 zl. 30 kr., žito zas 6 zl., ječmen 4 zl. 15 kr.,
oves 2 zl. 30 i 36 kr., hrách 6 zl., seno stare ] zl. 30 kr.

[643] Při konci juni vždy 1) přece vlhké časy byly, tak že sena
velmi těžce klidili [jjsme a obilí, zvlášt pšenici, ještě ceny přibylo; okolo
sv. Prokopa již měla až 8 zl., ano i v Kouřimě 8 zl. 30 kr., v Praze
pak byla za 10 zl.

V začátku července ještě klidíla2) se sena. Dne 6. a 7., ty dva dni
byly jasné a teplé časy.. '

Dne 8. a 9. v našem okolí začaly se žně, ale nehrubě veselé, neb
opět žádný nebyl čas a když nepršelo, íakyt slunce nesví ilo. Dnes,
12. juli, když toto píši, v neděli 7. po sv. Duchu, opět prší, a kdo hned
ve středu, 8. Juli, žal, ještě posud nevázal. Mezitím na orbu 3) nebylo
vláhy, v míšení ouhoru atd. radlice suchou zem dole ryla a místem
hrudy se loupaly.

Dne 13. juli,

na svatou panu Marketu, nebylo cítit o létu;
zima, vítr a dešt k tomu, že ženci nemohli z domu,
kteří pak začali žití, musili zas domů jíti.

[644] Dne 14. juli v Škramníku velmi zřetedlný funus
měla uroz. paní Barbora Skalická, měšťěnlnka pražská 4) a tam
nlho v. p. kaplana, Františka Skalického, matkař) Roku 1800
v ten den umřel jejl taky syn, veleb. p. Josef Skalický, farář
v Přistoupimi.“)

Jemnostpán7) farář škramnický, všech řádů a dokona
lostl obz[v]láštní milovník a všem lidem všecko přejlcí, tu matku
se dvěma 3) ještě dcerami, Monikou a Františkou, z lásky a
outrpnosti v domě farním choval a nyní k tomu funusu, aby
jak p. kaplan a jeho dvě sestry, tak imy farníci potěšení měli,
tytohle duchovní pastýře pozval: Z Mladé Boleslavě p. děkana,
z Dobřichova, z Lstiboře, Vyšerovic, Poříčan, Břístvě, Přistou
pimě a Vitíc p. p. faráře.9) A poněvadž od 1754 zde žádný
duchovní neumřel 10)a tolik kněžstva tu žádný neviděl, protož

1) R: wzdy przedse chhke . . . wzlásst. —2) R: Klýdily. _ 3) R:

wessele . . . Žodsud . . . Worbu. — 4) R: Prahská . . . Caplana . . . Skalyco 5) ápis matričníz' „Dne 12. července 1801 zemřela ve Skramní
kách č. 13. [fara] Paní Barbora,vdova po 1-Panu Jakubu Skalickém, rozená

ermáková, měštěninka usedlá Pražská bejvala ; vlastní matka mého Patera
kaplana Františka Skalickýho za mnoho let a Panny Moniky Skalicki též
i matka Velebn. Pána Josefa Skalickýho, faráře Přistoupimského, on 14. juli
1800v Přistoupimi zemřel a ona od jeho smrti u mne bydlela a svaté umřela.
Nemoc její byla věk sešlý, 77 let a dne 14 juli pohřbena jest u přitomnosti
mnohých duchovních i světských. [Latinsky:] Zaopatřil jsem jí já sám a
s velikou poctou pochoval, František Puchler, kanovník a farář.“ (Sdělil
vld. p. farář ]. Lev.) — 6) Pam. III, 3, str. 109. R: Pržistaupini. — ") R:
Gewnost Pan. — 9) R: dwaumi . . . Caplan . . . Pržistaupinie. _ “) R:
Děkanem v Ml. Boleslavi byl tehdy Václav Beránek, farářem v Dobři
chově osob. děkan P. Leander Navrátil, ve Lstiboři os. děkan Frant.
Wolf, ve Vyšerovicích Václav Šimek, v Poříčanech Petr Kvítek, v Bříství
P. Onuir. Wiesinger, v Přistoupimi Frant. Braum, ve Viticích Ant. em
bera. — 10)Toho roku zemřel farář Karel Podivín Horník. R: Kniezslwa.
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měli [j]sme z toho všichni mysle jako probuzení a potěšení, —
kromě že horas 1) neříkaíi.

[645] Dne 8., 9, 10. luli ten kamenný kříž, který zde
v Milčicích v návsi stojí, obarven a krucifix pozlacen jest —
vůbec štafírování se jmenuje — nákladem Václava Vozába,
souseda zdejšího v nr. 3. a 10., jakožto nyní výminkářeF) Dal
od té práce 12 zl. 14. Nápisy vyryl a stravu a) dal štafíroví
Frant. [. Vavák, rychtář, a štafíroval pan Václav Kramolín
z Nymburka.

S tím obnovením obnovím taky předešlý na ten kříž náklad, což
sice obec sama platila: Roku 1782 vystavení téhož kříže se vším atd.
koštovalo 32 zl. 17 kr. 4) a nyní štafirování bez rytí a stravy 5) 12 zl. 14,—
v jednom 44 zl. 31. A roku 1781 zvonička koštovala se vším i s těmi
muzikanty, jenž houdli, když se na ni kříž dával, a z Kolína byli,
136 zl. 59 kr. 6) To oboje za mého rychtářování způsobilo se. Pán Bůh
přidej stálosti!

[646] Dne 17. a 18. Juli zde nepršelo, ale proto přeci dobře suchá 7)
žita [jlsme neklidili. Nato na 19. den celou noc a silně pršelo; v týž
den velká zima s silným větrem nám i dobytku protivná byla. Co kdo
až posud žita sklidil, žádné tak suché nebylo, až by ze snopu pršelo
aneb v zubech chruplo.

24. juli začaly se časy slunečné a suché, ač to dlouho
netrvalo, a v ten den 8) v Rakousích v Hetzendorfu umřel
Maximilian kurfiřt rýno-kolínský, arcikníže rakouský, císaře
losefa II. a Leopolda II. bratr; věku svého měl 45 9) let.

27. juli zas nečasy nastaly a tuť nemohly se dobře pšenice 'klidit
a nebyl jistě žádný den, aby v něm ustavičně slunce svítilo; když ne
zapršelo, tedy pošmourno bylo.

Při konci Julii obilná cena zrostla: V Praze byla pšenice až za
8 zl. 30 kr., žito za 521., ječmen 4 zl. 45 kr., oves 2 21. 15 kr. Ale hned
zas na začátku srpna spadlo a byla pšenice za 7 zl. 30, žito za 4 zl. 45 kr.,
oves za 2 zl.

[647] Dne 10. srpna, na den sv. Vavřince, v Čelakovi
cích lo) tamní pan děkan Jan Fridrich leník Zásadský, z Gámsen
dorfu rytíř, v padesáti letech svého kněžství druhotinu slavil,
což vůbec jubilací se jmenuje.“) Kazatelem jeho. byl důstojný

1) T. j. zádušní hodinky. — 2) Zemřel 10. dubna 1804 v Milči
čích čis. 3. sešlosti věkem, stár 71 rok. „Muž spravedlivý, milosrdný a
příkladný pro celou osadu,“ dokládá se o nem ve skramníckě matrice.
(Sdělil vld. p. ]. Lev.) R: Cruciiix . . . Wegminkarže. — 3) R: Nápissy...
Zdrawu. — 4) Pam. [, 2, str. 120. — 5) R: Zdrawy . . . Musikanty . . . spuso
bilo. — 3) Pam. l, 2, str. 9. a 120. — 7) R: pržedsy . . . suche . . . Podsud. —
8) Omyl. Arcibiskup a kurfirst Maxmilian zemrel 26. července v 45. roce
svého věku.Nov., str. 251. — 9) R: Hecendorfu . . . Regno kolynsk ' . . . 46. -—
10)R: Ssellákowicych. . . Gemsendorfu .. . Kniezstwi . . . jubiíati řidále] —
“) Dle pamětní knihy byl Jan Fridrich jeník Zásadský z Gámsendorfu po
tvrzen na děkanství čelakovické 8. října 1759 a instalován 10. srpna 1760.
Před tím byl 3 léta kaplanem v Plzni, 2 léta zámeckým kaplanem ve Zbirově
a 31éta farářem vMirošově. Proživ 42 léta v Celakovicich zemřel tam 2. ledna
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pán 1) [Matěj] Konrád, [vikarista u sv. Víta], kterýž mu taky
roku 1751 při jeho primicii v Kornouzu 2)byl kázalř') Ti oba páni,
jak kazatel, tak jubilatus, na své oči ještě dosavad nepotřebují
brejle. já jeda *) v ten den z Brandýsa, tu v elakoviclch (a)
[j]sem se zastavil, při té iubilací přítomen byl a panu jubi
lantovi, jsa 5) s ním již 40 let známý, vlnš k té jubilacl přimě
řený a doma dřív napsaný maje, tu z kostela jdouclmu [j]sem
odevzdal. Hradopražský kanovník pan Josef Dobš,“) kterýž
družbou byl, a s ním i pan kazatel chtíce mne 7) viděti dali
mne skrz pana faráře břístevského. P. Onufria Wiesingraf)
na děkanství přivésti a tu pozdravivše mne!) a já je, propustili
a k sobě do Prahy k navštívení pozvali.

[648] Okolo svátku sv. Vavřince všemu obilí ceny Spadío: Pše
nice měla 6 zl. 30, žito 4 zl. 30 l 15.. ječmjenj 4 zl., oves 2 zl. 20 a
15 kr., hrách 5 zí.

Ovoce 10)měkkého bylo dosti a místem až se stromy lámaly, jablek
prostředně, hrušek málo aneb nic ato jak štěpných, tak planých. Hlavně
všecka ve všem ouroda byla prostřední.

Okolo těch časů a dnů veliké množství lidu z celé země
české") šli do Prahy, kdež koně z vojny propuštěné darmo
dostávali. Ale nejprv na každém panství sepsalo se, co v tu
francouzskou vojnu koní v příčině té vojny kde a na kterém ")

1802. Připomínaje jeho sekundici, dokládá autor (latinského) zápisu v pa
mětní knize: „Co ak hodno vzpomínky a zřídka se slyší, podávám
paměti budoucích: smdesátiletý ctihodný stařec, věkem svým iučenosti
proslulý, p. Matěj Konrád [Mathias Conradj, druhdy administrátor na
vrchu Petríně v Praze, pak farář v Netvořicích, pak na Smíchově a po
sléze vikarista v metropol. chrámu pražském, jenž při primicí před 50 lety
byl kázal, týž pro téhož svrchu řečeného p. děkana o jeho sekundicí
k lidu žasnoucimu promluvu učinil. Co tito dva ctihodní kněží v ten den
slavnostní cítili, vypověděti nemohli. Divil se lid, i ty, laskavý čtenáři,
se podiv.“ (Sdělil vld. p. děkan Ad. Svoboda.) Dosti obšírnou zprávu
o slavností té má i„Prager neue Zeitung“ 1801, str. 809.

(a)_Čelakovice [R: Ssellákowicel jest jméno staré, první a hlavní
toho městečka, majíc ") původ odtud, že svatý Vojtěch roku 972“) když
v Přerově zbit byl, tudy šel & lál aneb lkal — nyni pravíme: nařikal.
Tak našel pater josef, augustinián a bibliothekář v Lysé 15) v jednom
stařičkém rukopisu a mně to oznámil roku 1781.

1)Místo pro křestní jménoi stav v R nevyplněno. Viz str. 17,pozn. 11.—
2) R: Primitii w Korhauzu . . . tij. — 3)O primicí té není zápisu ani v Mšeci
ani v Srbči. (Sdělili vld. . p. far. jiří Čadek a i_jos. Petržilka.) — 4) R:
gedauc . . . Brandeisa . .. gseílakowícych. —-5) R: gsauce . . . Hrado Praz
ský. —6)josef Xaver Dobsch, rodem z Vodolky, arcijáhen falknovský atd.,
zvolen byl za metropol. kanovníka r. 1785; zemřel 5. června 1812 ve věku
68 let. (Dr. A. Podlaha. Series etc., str. 300.) — 7) R: mnie...daly
mnie... Wisingra. — 5) Pam. ], 1, str. 39. — “) R: pržiwedsti...
mnie. — 10)R: Owotce miekeho. — 11)R: mnozstwi . . . Cžechske. — 12)R:
kterym . . . kteryho. — 13 R: ma e . . . laal . . . Lissy . . . Rukopíssu. —
14) Chybný letopočet (i výklad). “pověsti viz Pam. [, 2, str. 107. —

15)P. josef a S. Vito byl v Lysé snad od r. 1778 a dle úmrtní matriky
Řenkře tlašnmrtvici 12. června 1789 ve věku 56 let. (Sdělil vld. p. děkan. opa.



Rok 1801. 19

transportě kterého roku a dne komu zhynulo a padlo. Stalo
se pak potom, že mnohým netoliko žádný kůň nepadl, ale ani
koně nechovali, a když si je psáti dali. v Praze je dostali.

Měsíce srpna již sice byly časy, ale chladno začasté 1) studilo.
Obilná cena měsíce srpna: Pšenice 7 zl., žito 4 zl. 45 kr., ječmen

4 zl. a někde 3 zl. 45 kr., oves ] zl. 45 kr., hrách 5 zl. Hrušky ajablka
4 a 5 za 1 kr., švestek 30.

[649] Po svátku Nanebevzetí Panny Marie začaly se časy deštivé
a spolu studené a trvaly až do svátku Narození Panny Marie a hlavně
až do svat. Matouše. Před sv. Václavem začaly se časy jasné a k setí
ozimního obilí velmi pohodlné. '

Slavné někdy a od, Josefa 11. l. 1782 zkažené prelátství
v klášteře slovanském na Novém městě pražském 2) zase jest
letos vyzdviženo a opatem, spolu země a království prelátem
učiněn jest a od císaře dne 24. září potvrzen tamní velebný
převor P. Prokop Škodaf) kterýž taky v roku 1779 na den
nejsv. Trojice Boží v Dobřichově o slavnosti kázal.

Okolo sv. Václava obilní cena spadla: Pšenice měla 6 zl. 30 kr.,
žito 4 21. 30 kr., ječmen 3 zl. 30 a místem 3 zl. 45 kr., oves 2 zl. Řepa
a zelí,4) též zemčata neb erdteple, toho bylo dosti a protož i laciné:
Záhon zelí, ač nejprv za 3zl., potom za 2 a za 1 zl 30 kr. až iza 1 zl.
a bylo z něho ] sud i více. Řepy jedna kopa přišla taky za 7 a za
6 krej[carů]. [650] Zemčat 5) 1 korec za 1 zl. 30 kr. a l zl. 15 kr. a taky 1 zl.

S jakou odšel měsíc září, s takovou i říjen tváří
přišel a měl své dny jasné a činil nám setí šťas[t]né.

Dvoje c[ls]. královské nařízení:
, 1 pod datum 18. máje zapovídá všeliká “) tajná tovaryšstva
písemná i osobní, jenž by proti církvi Božl, víře katolické a
řádům země čelila a od pravého náboženství katolického iod
poslušenství pána země se oddělovala.

Zajisté 7) duch francouzský, nic nevěřící, již tu i tam v zemi,
zvláště mezi povýšenými zhusta a veřejně znáti se dává, což ovšem
horší jest nežli snad nějaké kacířstvo, ano jest ta přenešťas[t]ná bez
božnost, o níž sám Pán náš řekl: „Když přijde Syn člověka, zdaliž na
lezne víru na zemi?“ 8)

Mé milé děti, zde já vás pro Boha prosím, kdybyste po mě smrti
s takovými nešlechetníky co činiti měli, nedejte se od nich svésti a buďte
síálí v naší staré katolické víře až do smrti!

[651] 11.pod datum 25. juni ve Vídni a 8. juli v Praze
c k. nařízení vydáno jest, aby žádný katolík ke křtu svého

1) R: za cžasty. — 2) Od r. 1782 do 1801 směli si benediktini
emauzští, jichž počet omezen na 18, voliti jen administrátora, ne opata.
R skažene . . . Prahskem. — 3) Nov., str. 348. — 4) R často: Zély. —
5)R: Erdteply. — 6)I?: wsselyke tagne Towarisstwa Pjsemme y Ossobnj . ..
od dieIOWaly. — 7) R: Zagistie . . . wzlásstie . . . negake . . . bez-Bož
nost. . . Katholicke. 8) Luk. 18, 8.
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dítěte kmotry z jiných zde v zemi trpěných ') sekt nekatolických
nežádal a nebral. Žádný také nekatollk nemá se opovážiti ani
na žádost, ani samochtě při katolických křtinách kmotrem býti.
A kdyby snad tak se někdo z nich osmělil, že by mocí do
kostela vešel a za kmotra státi chtěl neb chtěla, tak má být
z kostela skrze to přestoupenl vyveden.

Dne 22. luli v Kostelní Lhotě při křtu katolického dítěte
jedna _ženaz Pískové Lhoty, jsouc') nekatolická a mocně kmo
trou býti chtíc, když jí tamní pan páter po dobrém,“) jak ří
káme, vše oznámil, přestala kvaltu a po křtu s jinými kmotry
aby mohla — a ne tak samotná -— z kostela jíti, prosila, což
se i stalo. *)

Při času sv. Václava obnoven lest příkop okolo Nové
louky v Kačlněf) od něhož [j]sme platili sami sousedi sedláci
po celém “) dílu a chalupníci po V, dílu dle obecního sena
sklizuňku; ode všeho dáno . . .7) Okolo pak Třmenu platila
obec 10 zl. 15 kr. a okolo Nové louky až k struze 33 zl 18 kr.

[652] Dne 17. září ve vsi Vrbici na našem panství oheň
16 stavení strávil. Ty grunty mají svého šacuňku dle knih 5)
gruntovních 8677 zl. 36 kr., plati ') ročně kontribuce 282 zl.
411/4 kr., za robotu 353 zl. 4. jejich škoda má šacuňku 30.084
zl. 39 kr., na to dostali náhrady 10.tý dll 3048 zl. 279/10 kr.
Z těch jest 13 sousedů a 2 baráky a pastouška. ]ména sousedů
jsou: 1.Václ[av], 2 jiří, 3. Matěj a 4. lan Hrouda, 5. Kupčík,
6. Šafránek, 7. Volek, 8. Kropáček, 9. Husa,10) 10. Hotovec,
ll Nožička, 12. Kudrna, 13. Smlsal.“) Zde v Milčicich naložili
a vzali almužnu 2. listop[adu], ale ta letos nebyla hojná

Celý měsíc říjen byl mírný a teplý
i dost hustý den v něm slunečný a světlý.
Od _svatého Havla do Šimona-judy
v polích pro suchotu dělaly se hrudy.
Obilí zasité pěkně vjcházelo,
že bude klasité, již na grunt sázeío.

1) R: djtete . . . trpených. ——2) R: Lhottie . . . Lhotty sauce . . .
chtíce. — 3) R: dobrym . . . Qvaltu. — 4) Dle matriky v Kostel. hotě toho
dne křtu žádného nebylo. Nejbližší tomu datu křestní zápis jest ze dne
17. července, kdy narozena a 18. pokřtěna Magdalena, dcera Jana Oče
náška, baráčníka helvet. vyzn. (to asi matka dítěte byla katolička).
Kmotry byli Václav Plaček, sedlák z Kost. Lhoty, a Magd. Martinková,
manželka sedláka. (S_dělilvld. p. tarář Fr. Reinisch) — 5) Pam. [, 1, str. 6. —
“) R: celym. — ") Císío v R vynecháno. — 3) R: knieh. — 9) R: Pla—
tiegi . . . Contrib. — 10) R: Hussa . í-lottowecz . . . Kudrnna. — 11)Ve
farní, pamětní knize vrbické o ohni tom není zmínky. Z matrik v letech kolem
1801 přicházejí tato jména: Václav Hrouda z č. 2., šenkýř jiřík Hrouda
z č. 28., Matěj Hrouda z č. 20., jan Hrouda z č. 18., Václav Kupec, evang.
h. v. z č. 27., Václav Šafránek z č. 24., Václav Volek, evang. h. v. z č. 19.,
Mathes Kropáček z č. 9., Matěj Husa z č. 17., Karel Hotovec, evang.
h. v. z č. 4., Frant. Nožička z čis. 6., Jan Smlsal, evang. h. v. z č. 3.
(jména Kupčik a Kudrna v oněch letech se v matrice nevyskytují. (Sdělil
vld. p. farář Aug. Kristián)
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Cena pak sutého 1) tohoto měsíce:
Půl osma zlatého měla jest pšenice,
žito pět zouplna a ječmen pak čtyry,
oves půl třetího. vše vršité míry.
Zelí a zemčata, též i řepa k tomu,
tot bylo laciné a dost v každém domu.

[553) Od mnoha let nebyla tak laciná řepa a zelí jako letos, tolikéž
zemčata; těch bylo okolo Všech Svatých za 14 grošů korec, zelí za 2
i taky posléz za 1 krejar krecht o 4 hlavách, kopa řepy taky až za
7 krejcarů. Příčiny toho:

]. Skrze tu vždy předešlou drahotu mnozí jak na rybnících, tak
na polích záhony dobře plativše na nich řepu a zelí sázeli.

2. Erdteple neb zemská 2) jablka již nyní v každé vesnici každý
soused, ano i podruzi buď na polovic, aneb záhony zaplativše sázejí,
od čehož množství veliké jich se klidí, že mnohý soused 20, ':20,40
i více pytlů jich dostane, obzvláště když tak nyní od roku 1794 zase
: pruské a slez[s]ké země jiná 3) větší a na sklizuňk hojnější zemčata
sem se dostala, jímžto říkají berlínská aneb německá, která ne sice tak
pro lidi jako pro dobytek užitečná a v ourodě vždy hojnější jsou.

ještě tohle napsáno buď: Zelí bylo za zlatý 4) sud
a řepy za sedmík kopa, v čemž vzešla zas stará stopa.
Hrušky, jab[l]ka, švestky draze platily se zde i v Praze.

'654“ Dne 16. října císař římský a král náš František II
na biskupství litoměřické zvolil a potvrdil vysoce důstojného
a urozeného pána Václava Chlumčanského 5) z Přestavlk. su
fragána a jenerálního vikáře v arcibiskupství pražském a spolu
biskupa [kanejskěho].“) jeho rytířská linie v Čechách jest velmi
starožitná — a ten jest od roku 1656 biskup litoměřický v po
čtu VIII.

Které ačkoliv v jiném spisu svém 7) již dávno šíře vypsané mám.
ale vždy tuto taky je přisadím, abys je, čtenáři, jinde nehledal: R. 1656
[. Maximilian ze Schleinitz. 16765) 11.Jaroslav [František] Hynek z Štern
berka, umřel ]. 1709. Po něm dosazen až roku 1716 III. Hugo František
hrabě z Koenigsegg. 1722") IV. jan Adam Vratislav z Mitrovic. 173410)
V. Mauritius Adolf kníže Saský. 176011)Vl. Emanuel Arnošt hrabě z Wald
št[eina]. 1790 Vll. Ferdinand Kindermann, sedlákův syn. 1801 Vlll. Václav
Chlumčanský z Přestavlk.

[655] Na začátku listopadu obilí cena spadla: Pšenice měla 7 zl.
15 kr. i taky 7, žito 4 zl. 51 kr., ječmen vždy držel 4 zí., oves 2 zl. 15 kr.

Z ohledu tak drahého ječmena od 1. listopadu taky pivu přibylo

1)R Klassyte.. ..Sutýho. Zlatýho. —2) R. wzdy.. .Zemske. . .

Mnozstwi.——3)R: ObzlasstnieN.z.d.(]ine. .dostaly. Berlynske.. .Niemecke ktere . . .vžitecžne. —-4)R: Zlateg. —5) Nov., str. 348 R:

Lithomieržicke. C.hlumcžanskyhcl>.měPrahskem — 6) V R název vynechán. ——") R: Lithomieržiky. wzd . — 5 R: Slainic.
1675. —9) R: Khenigsek. ,1727.—me10)R: 1733. .Sasský. — 11)R
1759 . . . Emmanuel . . . Kindrman
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ceny, tak že byvšil) až potud za 511:kr. 1 mira neb máz, nyní za 6 krej
carů téměř všudy — i naše poděbradské — se vystavovalo.

Dne 3. listop[adu] pršelo celý den a tuť některé zrno, již tři a dvě
neděle zaseté, dostavši vláhu začínalo vycházeti a se zelenati. Nato ná
sledovalo ještě více dešťů, tak že i na mlýny 2) dostatek vody bylo.

Císař a král náš František Ii. obnoviv 3) zas prelaturu a
opatství v klášteře slovanském řádu sv. Benedikta v Novém
městě pražském, potvrdil na to opatství důstojného kněze, pana
Prokopa kodu, tamž převora, dne 24. září 4) a dne 22. listo
padu, v neděli,? on na to opatství instalován 5) byl skrze vy
soce důstojného p. p. Václava Chlumčanského 6) z Přestavlk,
sufragána ještě pražského, ale již taky biskupa litoměřického.
jeho asistenti byli důstojný pán Adolf Šrámek, opat [656] stra—
hovský řádu premostrátskéhof) a důstojný pán Benedik[t] Ve
nusi, opat osecký řádu cistercienského.

Pan jan Rulík, měšťan pražský, složil mu k té instalaci ")
poema s některými krásnými přldavky i posloupnost opatů
kláštera toho v řeči latinské.')

Byv lo) pak já dne 20. prosince v Praze, to “) samé
„Poema“ od téhož pana Rulíka taky [j]sem dostal a z něho
tu posloupnost opatů, jsa ") takových věcí mllovník, taky i do
tohoto spisu přenesl: '

Léta Páně 134833) když Karel IV., císař a král český, ten klášter
pod jménem svatého ]eronyma, jakožto rozeného “) Slováka,15)vystavěl
a nadal a do něho mnichy benediktlny, pravé Slováky, aby tutéž samým
slovanským jazykem mše i jiné služby Boží vykonávali na tu památku,
že [jjsme my-Čechové ze slovanského národu pošli. 15) A od toho taky
klášter ten Slovanský jmenovati se začal a dosavad jmenuje. Že pak je
tam na velkém 17)oltáři ona večeře dvou učedlníků s Pánem ]ežišem
v Emausu stolicimi vyobrazená a v pondělí velikonoční hlučná pout tam
bývá,13) protož mnozí tomu [657] klášteru říkají vEmauzích. jakž Hájek

1) R: wzdy . . , bywsse . . . podtud . . . Masz. — 2) R: Mlegnň. —3) R: Obnowiwssi Praelaturu . . . Prahskem. — ') Viz str. 19. — 5) ov.,
str. 379. R omylem: a dne 17. listop.: w Autery [ač původně psáno:
,w Nediely,“ ale to přetrženo]. — “)R: lnsstalirowán . . . Chlumcžanský
ho . . . Prazskeho . . . Lithomierzickeho. — 7) R: Assistenti . . . Praemon
stratenskeho . . . Ossecký. — s) R: Prahský . . . lnstellacy. — 9) „Poema
ad diem inaugurationís Reverendissimi . . . Procopii . . . Schkoda . . . Ab
batis . . .“ Nov., str. 379. podávají i celý titul skladby Rulíkovy i obsah
jejich oddílů. Knížka o 16 str. v 80 vyšla z tiskárny dědiců Hrabových
(haeredum Hrabianorum). — 10)R: bywssi. — 11)R: ty same . . . a zn'ch. -—
12) R: gsace ...Spissu. — 13) Klášter založen roku 1347 na kalce
při starodávném farním kostele sv. Kosmy a Damiana, nový pak veliký
chrám klášterní založen r. 1371. — ") R: Letha . . . Cžechsky . . . Roze
nyho. -—15) Panovala mylná domněnka, že sv. Jeronym, narodivši se
v Dalmacii. byl rodem Slovan a přeložil prý Písmo sv. i do jazyka slo
vanského. ——16)Neurovnanou vazbu věty nechávám, ježto sm slu neruší. —
1") R: Welkym . .. Onna. . . dwauch . . . Emmausu. — 13) a ten svátek
r. 1372 (bylo to tehdy 29. března) byl kostel slavně vysvěcen. Podle
mešniho evangelia v ten svátek začal lid záhy říkati klášteru „v Emauzich“.
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v své kronice píše, 1) naložil prý 2) na ten klášter císař Karel 18747kop
grošů českých, 7 grošů a 3 haliře, což na zlaté rýnské 3) učiní 43735 21.
1lzkrej. A o ty tři halíře víc koštoval pražský most, kterýž taky týž císař
stavěl. A což jest to proti nynějším časům, kdyby se to nyní stavěti
mělo! 4)

[661] Měsíce listopadu všemu obilí ceny přibylo a to od dne 15.
téhož: Pšenice dostala 7 zl. 30 kr., žito 5 zl. 6, 10 i taky 15 kr., ječmen

“5Zdá/ď /
„ríď/W//žl

4 zl. 12, 15 i taky 24 kr., oves 2 zl. 30 kr., seno 1 cent. l zl., sláma
1 mandel l zl. A ostatní všecky věci k živobytí lidskému do drahoty
vešly, jako křen, petržel, cibule, česnek atd. Jen řepa a zemčata5) laciné
bylo a to proto, že všudy ty dva druhy lidé sázeli.

1) Na listě 319. 2) R: Emmausych.. re.g a)!?
sice... nlnie ssim. — *)_Ostatek str. [657.] a strp. [658.] až [660]Rjsgou
prázdné. — ) R: Erdtteple.
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Generál-pardon aneb hlavní odpuštění všecky viny všem
vojákům, kteří v tu pominulou vojnu od svých regimentů kam
koliv utekli, od 1. listopadu až do posledního dubna r 1802
na celých 6 měsíců prohlášen jest.1) Kdo v těch 6 měsících
zase k svému regimentu přijde, všeho trestu zbaven bude.

Při konci listopjaduj pšenice již měla 8 zl. 30 kr., žito
5 zl. 30 kr. ječmen 4 zl. 30 kr., oves 2 zl. 45 kr. a to trvalo
až do 20. prosince, dokud se nerozhlásílo, že dne 7. prosince
nejvyšší *) zemská zápověď po hranicích a všudy učiněna jest,
aby se žádné obilí ven ze země nevyváželoa) A takž oko[lo]
20. prosince všemu obilí, zvlášť pšenici, ceny spadlo.

[662] Dne 12. prosince začalo mrznout a 16. první sníh napadl a
při tom ostré mrazy se začaly, že okna zamrzaíaf) Dne 18.drobet ob
levilo. ale vždy tuhé mrazy držely ve dne i v noci až do 24. toho a
z toho se ud'ály velmi dobré cesty.

Slavný den Narození Pána našeho čtverý 5) čas v sobě měl a sice
mrazivo ráno, slunečno před polednem, deštivo po poledních a po
šmourno k večeru a něco málo větrno, víc ticho, a trefil se v pátek.

Potom na sv. Štěpána a Jana vždy pořád pouštělo při mírné
izmě; na den Mlaďátek již sněhu nebylo vidět.

1) Prager neue Zeitung, str. 1043. R: winny. — 2) R: Prasynce
[i dále tak] . . . Neywižssi . , . wzlasst. — 3) Dvor. dekret z 1. (v Praze 7.)
prosince 1801.Viz Nov., str. 402. Pro zajímavé srovnání s našimi současnými
poměry vybírám zde hlavní věci z dekretu toho: „Z příčiny, že ve všech
dědičných zemích cena na potravných věcech a nejhlavnějších potřebách
nad obyčej vysoko přiskočila, a pak aby se vtom ohledu obmysl zisku žádo
stivých přetrhl a více prodavačů v dědičných zemích se rozmnožilo, . ..
od té chvíle vyvážení a vyhánění níže jmenovaných věcí jako: pšenice,
žita, iečmena, ovsa ívšeho ostatního obilí, sena aslámy, luštinovin, zelin
neb vaření, mouky, přepouštěného, slaného ineslaného másla, sejra,
slanin, většího imenšiho dobytka, pak toje, svíček a mejdla do cizí
země . . . zakázáno jest. . . . 1také . . . mají se takové potravné věci, kteréž
na prodaj do ciziny určeny jsou a postiženy by byly, pobrati, od nejbližšího
krajského ouřadu aneb od jiných politických ouřadu něco pod prostřední
cenu toho okolí, kdež byly zadržány, prodati a z peněz za ně utržených
hned třetina oznamiteli neb postižiteli dáti. . . . Tímto nařízením svobod
nému obchodu s potravnými věcmi mezi dědičnými zeměmi, jakž nyní
svůj průchod má, [nemá se státij nějaká překážka;...však ale aby
takový . . . povolený obchod k žádným ouskokům příležitosti nedal, tedy
osoby ty, jenž takový obchod provozovati míní a k tomu cíli v jedné
krajině pro druhou potravné věci kupovati chtěji. mají se certifikátem
krajských aneb jiných politických ouřadů, magistrátů aneb vrchnosten
ských ouředníků vykázatí, v kterýchž výslovně vysvědčeno býti musí,
že takovíto obchodníci poctiví, hodnověrní a ouřadům těm dobře známi
muži jsou a že potravné věci toliko pro potřebu dědičných zemí a ni
kterak pro lichvářství nekupují ; jakož pak také pravení ouřadové za to
státi mají, že na jejich vysvědčení skoupené potravné věci do některé
dědičné země se prodají a tu se stráví. Každý zákupnik potravných
věcí, kterýž bez praveného vysvědčení postižen bude, má se za pokout
ního obchodníka jmíti a pokutou konfiškováni bez prominutí trestati....
Všem . . . ouřadům. . . obzvláštně ale v hraničních krajích přísně přikázáno

jest, bž na plnění . . . dotčeného . . . nařízení bedlivý pozor dávali.“ —4) R: amrzaíy . . . wzdy. —- 6) R: Cžtwereg . . . tijcho . . . wzdy.
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Mezitím na den sv. Štěpána prohlášeno jest v pražské
arcidiecési 1) ve všech kostelích, že Vilém Florentin Fridrich,
arcibiskup pražský, dovoluje vůbec jednomu každému v sobotu
maso jisti i taky 2krát za den. Ale však v soboty adventní a
čtyřicetidennlho 2) postu, též o Suchých dnech a když by na
sobotu vigilie před nějakým svátkem připadla, jak před sv.
Duchem a Nanebevzetí P. Marie, v takové soboty maso jisti
se nedovoluje.') [663] A takž na den sv. Štěpána. v sobotu,
mnozí lidé maso jedlí i já také a to ponejprve, co [j]sem živ.
To dovolení stalo se z ohledu té nynější stále trvající v živi
telných věcech drahoty, kteréž ovšem v Praze a jiných městech *)
pro řemeslníky pohodlnější jest nežli v-vvesnicích.

Do dne posledního prosince 5) měly termín neb lhůtu pe
níze osmi a dvougrošové, jenž byly r. 1800 nabité a nyní zas
vyzdvižené a zrušené.“)

Mezi jinými bídami a psotami, které nyní trpime, ita ne
malá jest mince měnění a rušení. Do dne posledního řijna
tohoto roku musil se každý vydati ze starých baňkocedull, a
přišly zas nové, ještě menší nežli ty nejprvněiší byly, a sice
na 1 a 2 zlaté,") pak na 5, na 10, na 25, na 50, na 100 a 500.
Když pak ty staré v bankálu v Praze přijímali a nové za ně
dávali, kdo takovou měl, že v našem rázu bitá nebyla, nic za
ni nedostal, jen certifikát t. j. kus papíru na něm ujištění pro
zatím, že sem tolik odvedl. A tak, jak dávali ') t falešné banko
ceduie zvlášť, shledalo se jich jen [664] zde v echách v praž
ském 9) bankálu víc než za 4 miliony a proto taky vyzdvižené
byly, když se shledalo, že mnoho falešných jest. Vice ale našlo
se jich v říši, v Rakousích a Tyrolich,") odkudž znáti, že v říši
nejvíc ty falešné dělané byly. Ti lidé, jenž takové měli a naproti
nim ty certifikáty dostali, jestliže kdy celou svou summu na
hotově dostanou, žádný posud neví.

Proč by zas tyto 8grošáky a 2grošáky z[d]vižené byly,
rovněž nám povědomo není. lá [j]sem na to tištěný patent četl,
ale ani z něho zvědět se nemůže Z té příčiny skrz celý měsíc

prosinec jak na garmarclch, tak všudy v sídlech 11) když již ty8 a 2grošáky ž dný bráti nechtěl, kdo ještě jaké měl, bídu
s nimi trpěl.

Ale však z té naší bídy
radost měli všickni židi,

1) R: Prachske Archi diecessi . . . Prahský . . . Sobothu Masso. —
2) R: Cztiriciti deňnjho . . . Neyakym .. . Masso. — 3) Nóv.. str. 404. a
412. „Tato arcibiskupská dlspenzaci . . . jen tak dlouho za platnou pro
hlášena jest, dokudby nynější drahota nějaké změny nevzaia.“ -—4) R:
Masso... njniegssi . . . Miestách. — 5) R: Prasyce. — ') Cís. patent
z 26. srpna 1801. „Naproti tomu od dávna obyčejná mince sedmíků no.
vého bití do běhu se uvede.“ Nov., str. 284. — ") R: zlat . . . w Ban
callu. — a) R: atak dáwawsse ty . . . Bancocedule wzlásst, schledalo. —
9) R: Prahskym . . . schledalo. — 10)R: Tyloržich, odkudcž . . . Summu . ..
hottowie . . . podsud. — 11)R: Sydlách, '

Paměti Vavákovy, IH.,_4. 2
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neb oni nejprv 10, pak 9 až 18 a 7 krejcarů 1) za 8grošák a za
2grošák 5, 4 a 3 krejcary dávali, a sami je přeciv celé ceně odvedli.

Zůstávají nyní v běhu obecním tyto peníze: Stříbrné 2)
čtyrgrošáky, měděné dvougrošáky, groše, 1/,groše a ty ještě
staré, jenž [j]sou těžší nežli nový 2grošák. Potom krejcary,
staré větší, nové menší; staré grešle, ale těch málo, tro[j]nlky
a haleře neb vídeňskéf) ač těch taky málo.

[665] Item toho měsíce prosi[nce] prohlášeno jest, že
francouzské tolary taky se falešné nacházejí a to Ludvíka XV.
jméno nesouclf)

Skrz takové proměny a vyzdvihování a zapovídánl peněz
všichni lidé, itaky ti bohatí, starost a psotu nějakou trpl,“) ale
však žldi [j]sou lépe 6) živi.

Dukáty. křížové ") tolary a zlaté, saské a bavorské tolary,
francouzské a španělské tolary, dvacltnlky, sedmnáctnlky, se
dmlky a stříbrné groše nejsou nyní ani k vidění.

Na den Mlaďátek již všecka zima přestala a sněhu vidět zde nebylo.
Poslední den v roce snih na bláto napadl a zas celou zemi při

kryv 8) obílil. .

Pamět obz[v]láštní: Od roku 1770 a dne 1. ledna psal
[ijsem pamětnl příběhy a věci na pustých nevázanych arších
az do posledního prosince r. 1801. Nyní ale maje ') jednu
v kůži dobře svázanou knihu, do té knihy paměti psáti, po
kudž mne 10) Pán Bůh déle zachová, mlnlm a budu a protož
vás, mé děti, a jednoho každého čtenáře tam odsílám. Ale tento
1801. rok jakožto devatenáctého věku první také tam přepíše 11)
za první položlm.")

[666] Vynachází se pak v tom BOletémn) popsání:

Roku 57? archů 3 Roku ESI archů ? Roku 117921archů 11„ „ 4 „ 82 „ 3 „ 79 „ 8
„ 1772 „ 1 „ 1783 „ 9 „ 1793 „ 5
„ 1773 , 1 „ 1784 „ 15 „ 1794 „ 6
„ 1774 „ 2 „ 1785 „ 14 „ 1795 „ 5
„ 1775 , 5 „ 1786 „ 9 „ 1796 , 10„11;$»2»"3;»11—173;»4
» 3 : 7 » n 7 6
„ 1778 ',: 3 „ 1789 „ 12 „ 1799 „' 8
„ 1779 „ 7 „ 1790 „ 12 „ 1800 „ 13
„ 1780 „ 4 „ 1801 „ 7

35 129 84
35

129
všech 248.

1) R: Grejcaru . . . pržedsy. — 2) R: Stržíbrnne . . , Medienne. _
3) R: widensky..;Tollary...nessaucy. — *) T. zv. tolary s listím.
Návěstí od gubernia : 1. prosince 1801. Nov., str. 403. + 5) R: nega
kou trpiegi. — “) R: lepssj. — ") R: Kržjžowý . . . Zlatý. Sassky a ba
worský Tollary, francausky a sspanielsky. — 3) R : pržierywssl. — 9) R:magice. — lo) R: pokudcž mnie. — 11) R: pržepjssic. — 1) Nedošlo však
k tomu. — 13) 12: 40.1etym. (Původně bylo psáno; 30. Čísla o počtu
archů a následující odstavec 0 vazbě jsou jiným inkoustem připsány.)
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Ty archy se daji svázat do třl 1) dllů, totiž:
Od roku 1770 do roku 1783 bude archů 80,
od -r. 1783 do „ 1790 „ „ 84,
od r. 1790 do „ 1801 „ „ 84,

čini všech 248.

MB*) Ty všecky archy, tak jak zde rozvrženě jsou, dal
jsem svázatl do 3 dílů roku 1813. Nato 4.tý díl mých ruko
pisů od r. 1801 do 1807 jest vázaný v kůži na V, archu a při
tom jest vojna 7letá a ohně milčické; V. Spis, vázaný v pa
plře, od r. 1807 do r. 1810, Vl. spis od r. 1810 do r. 1814 a
začíná se Vll. spis, vše na čtvero vázané.

[667] Tohoto 1801. roku dne 1. zářl umřel v městečku
Postupiclch na faře vysoce důstojný otec, pan Leander Kra
:mář, bývalý 3) poslednl opat kláštera sázavského u sv. _Pro
lkopa, kterýžto klášter byl od Josefa ll. zrušen roku 1785 dne
4. listopadu. On byl 44. a posledni opat toho slavného klá

štera, \: němž jest taky pohřben před dveřmi kostelnlmi dne
14 září.)

Dne 10.5) prosince ve vsi Lstiboři umřel velebný otec,
pan Frant. Wolf, tamnl čtvrtý farář a poctěný 5) děkan, rodič
ihorokutenský. Dřive býval v Říčanech a taky kaplanem v Dob
.řlchověF)

-Po něm přišel do Lstiboře velebný p. Tomáš Strnad, bý
valý kaplan v Tuklatech a farář v Kounicích; zemřel 5) 5.
'ledna 1814.") VeLebnl, WKrlstV PánV OteC, Pán ThoMáss
:StrnaD, farář W Wstlbořl, VanL W PánV v den 5.“ ledna.
;Byl rodič z města Vltavotýna.'0)

1) R: třech. — 2) Co následuje, dopisováno později kromě snad
:zprávy o úmrtí opata Kramáře a faráře Wolfa; ale i tam jsou dodatečné
opravy a doplňky. — 3)begwalý. — 4)Umrtni zápis v matrice postupické
.zni: „R. 1801 dne 1. září v čís. domu 12. fara]: Vysoce důstojný dvoj
-ctihodný P. Leander Kramář, kláštera S. rokopa nad Sázavou Opat,
království Českého infulirovaný Praelát, věku SSI/, let, věkem sešlý.“
,Zaopatřil jej _Ios.lrovetz, kaplan jemništský a v Sázavě pochoval vikář
Daniel Weber, farář v Ratajích. Při kostele postupickěm zřídil opat
Kramář nadaci (kapitál 60 zl.) na tři mše sv. ročně zaněho a jeho sestru
Magdalenu Hájkovou. Veliká knihovna farní, většinou latinská, jest asi
částí knihovny klášterní, Kramářem ze Sázavy do Postupic přestěhované.
(Sdělil vld. p. farář Frant. Valášek) Dle latinského textu na náhrobním
kameni v Sázavě dosud zachovaném narodil se opat Kramář v Benešově
12. února 1718, do kláštera v Sázavě" vstoupil r. 1737, sliby složil 1738,
na kněze vysvěcen 1742, opatem zvolen 1763. V Sázavě pohřben byl
4. září. (Sdělil dp. Em. Třebický, kaplan) V novinách není o jeho úmrtí
zmínky. — 5) R: 30. . . . Horrokuttenský . . . Thomáss. — “) T. j. osobni. —
") Náhrobni kámen Wolfův ve Lstiboři má delší latinský nápis veršo
vaný. Začíná: „Hic sita Francisci Xavier cognominis Wolfii — Ossa jacent.
Lupus hic pastor ovilis erat.“ V dalších verších jsou data životOpisná
a chvála jeho horlivosti. Zemřel ve věku 63 let. -— a) R: -l-. — 9) Pa
mětní kniha lstibořská zaznamenává o něm, že plných 40 let pracoval
horlivě v duchovní správě na patronátu Liechtenšteinskěm. Zemřel stár
65 let. — 10) R: Wltawotegna . . . VI.tý.

*
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Po něm přišel šestý farář velebný otec, pan František
Skalický, zase z fary kounické, kdež byl po Strnadovi 12 let
a dřív kaplanem v Škramniku 17 let a před tim v Krůtech 2
léta, rodič pražskýf) dne 26. dubna 2) roku 18143)

1) R: Prahský. — 2) Dle pamětní knihy investován nebo instalován
byl 19. dubna. V Krůtech byl kaplanem u faráře Frant. Puchlera a když
tento dostal faru skramnickou, šel s nim tam a byl u něho 16 let kapla
nem. Zemřel ve Lstiboři 16. prosince 1818 ve věku 66 let. Náhrobek jeho
(jehlan) měl nápis: „Tento obraz kříže kreie kosti kněze, věrného pa
stýře obce Lstibořské, Frt. Skalickýho. Zpomeň . . .“ (ostatni nečitelno.
Sdělil vld. p. farář Aug. Ulrich.) — s) Na poslední. [668.] stránce jest
opět (jako v minulých knihách) veršovaný příplsek věrneho čtenáře a
ctitele Vavákova, Karla Vichery, z roku 1 ' '

frantissku stwe grace bud nawekj žiwWnebeskj lastj, a od swich wssech CtiteluW
Rekuw Cžechu gichssto y Swati Mena

Ktere skerž twe přispienj sau zwelebenA
At zgich přimluwy wssech Patronuw

Czeskich se radugess a u Trunu V '
Na Boha patřit neustale snama

cřezatnass winss a žadost nepřestalAZato eg tobě Bůh na Nebi wienik
Tis biwal přiml Kristuw Služební/(.

To toble Wlnsngl tWVg V řIMnl PrlteL, CareL WlChera, Cl
sařsleh kraLoWsleh LUkzasth teL —dne lX. ledna u Střebestovic.



Dodatky a opravy.
V první části třetí knihy:

Str. 12. V 10. řádku zdola místo Pozn. čti: Pam.
Str. 13. Opis písně o sv. kříží iest ve Vavákově „Zboru písni“,

str. 49., s přípiskem: „Tato má již vůbec známou notu.“ První sloka zní:
Tisíckrát bud' pozdraven, svatý kříži,
na kterém jestit pnělo tělo Boží
našeho Stvořitele a světa Spasitele,
Krista mého, Ježíše milého.

O skladbě „Vlastenecké vzbuzování“_.
Str. 22., pozn. 3. Ve „Zboru písní“ na str. 256. a další pod spo-.

lečným titulem „Verssowne Zwůky, pro Cys: a Krále Leopolda II“:
Wlastenecke Wzbuzowáňi, k Wděčnemu Očekáwáni

Leopolda druheho: Krále—Pánanasseho.

Wytisstěne v Praze w Cžechske Expedícy, v Zlateho pul kola, R: 1791
LeW Cžeskl z Danat WlCházl: BlW taMto ranlěn nebohlJ)

Né Andronik (a), Lew přicházý, Genž mu vytáhne trn z Nohy.
Eý ten někdy — z swe bůgnosti, -—Owssem sám sobě zarazyl.

Od čehož z Welke bolesti, Hlas y Zrak se mu pokazyl.
Očekáwal po mnozstwi let, wzdycky gen — na Andronika,

Ale neměl ho nikdy Swět, Až teď ta Pomoc wyniká.
Pomoctmjni — né Andronik, —-ale Lew_— Worlem přistřený,

Že mu Laskawě dodá wznik, budtež. Lyde vgisstěnj.
On Meč. kterýž rány činí — tež y Žiwota zbawůge,

Do Posswy schowati mjnj, — (b) — Křjku Pláče nemiluge.
Lew (c) na Lwa, (d) když tak dosedne, Worla nad sebau magicý,

Křjž(e) wswau prawau Ruku wezme, Gest —-Zem bez Meče hágicý_
Daufeg O ssťastná Cžechiá, na spěch se Lýkárna strogi, (f)

Z kterež wygde tobě milá, Pomoc zase twemu Lwowi. '

(a) Gellius ex Apione, lib.-5. cap. 14. item wjz w Historicke Po
licyii, Daniele z Weleslawjna, na Lýstu číslice opomenutal. —-(b) Začíná
dělat Pokog, s Tůrkem, a Pruskym rálem. — (c) Leopold Cysař. —
(d) na Králowstwi Cžeske, genž má w swem Erbu Lwa. — (e) Králowstwi
Vherske. — (f) Hrad Pražský se připrawowal. _

1) Pak (Snad již ne Vavákem) opraveno chybně na: nebohlj.



30 Dodatky

Drahau přistrog twau Korůnu, pro Lwa-Ženicha mileho,
Swemu pak — poruč v Trůnu, Spolehnauti k Nohám geho.

Rcy mu potom Wlastnijlassem, by swrhl to břjmětěžke,
Ktere snássjš dlauhym časem, Zbawená žes — Ržeči Cžeske,

Vkaž Sskody, předstaw B]du, Ať swau Pomocy přispjssj,
Gaká těžkost wsseho Lydu, když se po Cžesku neslyssi.

Hle: mnoho y samých Cžechu, napočításs wssudy z hůsta,
Že twau Ržeč magi w Posměchu, Položjž gim prst na Vsta.

Y nám take wssem twym dětem, když wydáss noweho Pána,
Rozmnož radost hogným Letem, zrussiž Ladoňowa Práwa. (g)

Kwettne giž celá Poloha — twá: Nasse přemilá Wlasti,
Když y Nebeská Obloha, rozhánj Hustost wssi Strasti.

Radost w Šrdcých děti složte, kterau nám tento rok množí,
Krále máme, Chleb nám roste (h) A Wálka s Turky se bořj (i).

Ay Matka nasse Wlast — plessá, a Lew gegl se Otřásá,
Swolyla k tomu Nebesa, Wracuje se gegj krássa.

Lužice. Morava, Slezsko, radůgte se — se swau Pani, (k)
Nebude gi dá Bůh těžko, dobře též bude — y swámi.

[357]CŽechove. nassl S radosti, giž pro Korunu gely,
Mý skládegme werssu mnostwi, bychom co Spjwati měly.

Ezdreáss, Kněz náss Neywissj, (l) dočká geště dne Slawneho,
Karlowu Korunu nassi, Wstawj na Krále noweho.

Sceptrum podá Bohemiá, Zlate Gablko — Morawa,
Silesiá, Lusatiá, -—dá Meč Swateho Wáslawa.

K tomu giž Korunowáni, Cžechowe se přichystegme,
Lýbe nasse Winssowáni, w Cžeskem Jazyku skládegme.

Y Bůh, y Král, přigme od nás, A nezavrhne nás swůg Lyd,
— množme — gen —

SWVg LaskaVeg hLas, DLtho náss LeopoLD bVD ŽlW. —„Echo
skrz-Gabalisticon: Ať wznj wěrně“ atd. jest jako v „Pamětech“.

Začáteční písmena slok dávají větu: LEOPOLD DRVHY, KRAL
CŽESKY.

Tištěného vydání titul a první tři sloky viz na čitelném snímku
v Pam. III,1na str. 17.Podávám zde tudíž hned pokračování od sloky čtvrté:
[4]Pomoct m]nj ne Andronyk, Lew (c) na Lwa (d) když tak dosedne,
_ Ale Lew Orlem přístřený (b), Orla nad sebau magicý:
Ze mu laskawě dodá wznik, Křjž(e)wswau prawauruku wezme,

Bud'tež lidé vgisstěni. Gest zem bez meče hágjcý.

On meč, kterýž rány činí, Daufey ty sstastná Cžechia,
Těž y žiwota zbawuge, Naspěch se llkárna strogi (0.

Do pošwy schowati m]nj, Z kteréž wygde tobě milá
Křiku pláče nemiluge. Pomoc zase twému Lwowi.

(g) Ladoň-Hladoleth, Nevroda a drahota. — (h) Hogněgssi Auroda se
vkázala wten rok. — (i) Bog s Turkem přestal. — (k) S Zemi Cžeskua,
knlžto Oni patřegi. — (l) Arcibiskup Pražský. — (b) Leopold Cýsař. —
(c) Leopold Cýsař. — (d) Na králowstwj Cžeskě. — (e) Kralowstwj Uher
ské. — (f) Hrad Pražský.
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[5] Drahau přístroj twau korunu
Pro Lwa ženicha milého,

Swému pak poruč na trůnu,
Spoléhnauti k nohám geho.

Rcy mu potom wlastnjm hlasem,
By swrhl to břjmě těžké,

Kteréž snássjš dlauhým časem,
Ze gsy zbawen řeči Cžeské.

Vkaž škody, předstaw bjdu,
At swau pomocy' přispjssj :

Gaká těžkost wsseho lidu,
Když se po česku neslyssj.

Hle mnoho y samých Cžechů,
Napočjtáš wssudy zhusta,

Že twau řeč magj w posměchu,
Položiž gim prst na vsta.

Y nám také wssem twým dětem,
Když wydáš nowého Pána,

Rozmnož radost hogným letem,
Zrussiž Ladoňowa práwa. (g)

[6] Kwetne giž celá poloha
Twá — nasse přemilá wlasti,

Když i nebeská obloha
Rozhánj hustost wssj strasti.

Radost w srdcých děti složte,
Kterauž nám tento rok množj:

Krále máme, chléb nám roste,
A wálka s Turky se bořj.

31

Ay Matka nasse Wlast plésá,
A Lew gegj se otřásá:

Swolila k tomu nebesa,
Wracuje se gegj krása.

Lužice, Morawa, Sfézsko,
Radůgte se se swau Panj (h):

Nebude gj. dá Bůh, těžko,
Dobře též bude y s námi.

[7]CŽechowé nássi s radostj
Giž pro korunu. geli:

My skládeyme werssů množstwj,
Bychom co zpíwati měli.

Ezdreáš Kněz náš Neywyšssj (i),
Dočká gesstě dne slawného:

Karlowu korunu nassj
Wstawj na Krále nowého.

Sceptrum podá Bohemia,
Zlatého Gablka Morawa,

SileSía, Lusatia
Meče swatého Wáclawa.

K tomu giž korunowánj
Cžechowé se přichysteyme:

Libé nasse winssowánj
W Cžeském gazyku skládeyme.

Y Bůh y Král přigme od nás,
A nezawrhne on swůg lid:

Množme gen:
SWVg LaskaVeg hLas,
DLa'v'ho náš LepoLD Bvň žlVl

Následuje „Echo, Gab.“ &„Klíč Gabalistycký“ tak, jak jest v Pam.
Ill, ] na str. 23., a knížka uzavřena podpisem: „Frant. ]. Wawák, sedlák
a rychtář w Milčicých, na král. komor. panstwj Poděbradském.“

Není snad nezajímavo sledovati a srovnati původní zápis v „Pa
mětech“, jak jej Kramerius uprav-il do tisku a jak opět Vavák z tiště
ného učinil si po letech (v polovici května 1810) opis do svého „Zboru
pisni“.

Samostatné vydání „Vlasteneckého vzbuzováni“ má 4 lístky velké
osmerky (12x 20 cm.); úprava jest patrna ze snímku (dle výtisku mu
sejního, sign. 87. F. 258). Písmeno š přichází v tisku několikráte jako 3.
nad nímž je dvojtečka.

Po skladbě té opsal si Vavák do „Zboru písní“ ještě další dvě,
v „Pamětech“ již uveřejněné („Všickni milí vlastencové“ a „Sp vám naši
sedlskou žádost“, viz Pam. II,2, str. 166.),nato latinské verše, jež „Pražské

g) Nevroda. drahota. — (h) 8 zemj Cžeskau. — (i) Antonjn Petr,
Arcybiskup Pražský.
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školy k tomu přilbžily“ („Ad Bohemiam. Unde novus venit“ atd.), a vše
uzavírá na str. 358. touto zprávou:

„Ty zde položené tři veršovní skládky byly všecky v Karolíně
v Praze před Leopoldem králem čtené a jemu vykládané [viz Pam. 111,1,
str. 36.], potom jak v novinách, tak i na obzláštních listech vytištěné
a po vší zemi, též v Moravě, Slezsku & Slovánsku roznešené r. 1791.
a 792. I já jsem jich několik dostal darmo, ale zas milovným Čechům
rozdal. Tutoť pro památku jsem je také přiložil.“ (Tisků těch však ve
„Zboru“ již není.)

Str. 45., pozn. 3.. Vynechané místo o panovnících krátkého vlada
ření tuto pro úplnost (bez opravných poznámek) dodávám:

„Roku 68. "po Božím Narození v počtu 6. císař Galba, rozený
Vlach, panoval 6 měsíců a 7 dní. Po něm [v] 69. roce Čttho z Hetrurie,
7. císař, pan[oval| 2 měsíce. V témž roce Vitellius, Říman, 8. císař,
8 měslícůj. Titus, 10. císař, 2 letha. Nerva, 12. cís[ař], 1 rok 4 měs.
Pertinax Helvius, 19. cí[sař], 2 měs. 22 dní r. 193. Didius julianus,
20. cís[ař], 2 měs. 16 dní téhož roku. Filip 1., 31. císař, 2 dni roku 244.
Emilianus z Macedonie 4 měs. roku 253. Tacitus, Vlach, 6 měsíců r. 275.
Florianus, jeho bratr, 2 měs. NB. Až podsud pohané.

Svatý ]ovinianus, Uher, 1 rok 22 dní r. 363. Heraklius II., 78. císař.
4 měsíce r. 641. Konštantin III. 5 měs. Herakleon 6 měs. Theodosius 111.
1 rok r. 717. Jodokus aneb Jošt, Moravan, 6 měs. r. 1410

[89] V naší zemi české: V počtu 13. kníže, Spitihnév, panoval
2 léta, r. 905; 22. kníže, Kunrád, 7 měsíců r. 1093, 30. kníže, Kunrad II.,
1 rok. r. 1190; 31. kníže, Václav II., 3 měsíce r. 1191; 33. kníže, Vladi
slav 111.,5 měs. r. 1197. Král v počtu 8., Václav V., panoval 1 rok,
r. 1305.“

Str. 53., ve 4. řádku zdola doplň závorku: četl) atd.
Str. 64., v pozn. 4. čti: tohoto smyslu: Viz atd.

Slavnost v Bubenči roku 1792.

Str. 69., pozn. 4. Nevěsta z bydžovského kraje jmenovala se správně
Alžběta Paličková. Byla to dcera lana Paličky, tehdy již zemřelého,
z Bukvice čís. 13. a dne 2. října 1792 byla oddána s ]anem Karáskem
z Ostružna čís. 2., synem tamního sedláka a rychtáře. Dne 7. prosince
1813 zemřela tam na epidemickou nemoc ve věku 42 let. Z manželství
toho vzešlo 9 ditek a rod ten dosud v tomtéž čísle hospodaří. (Sdělil
vld. p. Josef Klepl, farář ve Veliši.)

Str. 75., pozn. 7. jungmann v Historii lit. české pod číslem Vl.
364. c. připisuje Vavákovi také skladbu: „Děvče s růžovým věncem ze
vsi Ovenče na ožínky k Jejích Milostem Františkovi a Marii Terezii . . .
1792.“ Tato báseň (kterou Kateřina Kučerová z Ruzíně, kráčející v čele
nevěst ve slavnostním průvodu, podala královně) nepochází od Vaváka,
nýbrž od „pana Simona, zdejšího učence, zasloužilého více šťastnými
pokusy v umění básnickém“ (viz „Beschreibung des Aerndte- und Rosen
festes“, str. 15.), a do češtiny ji přeložil František ]an Tomsa, „jazyko—
zpytec proslulý svou mluvnici a slovníkem“ (|. c., str. 16., pozn. 8).
První sloka překladu jeho zní:
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„Letos, buď Bohu chvála, přehojná žeň byla,
Sejpka se rychle obilím naplňuje.
Radosti plesáme, že práce se skončila,
Za každou krůpějí, která se vypotila,
Nemálo dobrého se užije“

Rovněž kantátu „od slavného rakouského básnika, pana Alxingera
složenou a od pana Maška zhudebněnou“ (1. c., str. 16.), která byla při
slavnosti provedena (Pam. Ill, ], str. 74.), přeložil Tomsa do češtiny
pod názvem: „Zpěv českého sedlského lidu, který se sešel na ožínky
do Ovenče jinak Bubenec“ atd. Začíná:

„Neníli dobře sedlákovi?
l lépeť než kde člověkovi,

V poli se mu rodí radost.

Netrápí ho městská strast hrubě,
Dodělav večera spí líbě,

Práce jeho je veselost.“

Obojí překlad jest velmi kostrbatý. Stavové čeští dali obé skladby
(jejichž originál jest ve přílohách zmíněného spisu „Beschreibung des
Aerndte—und Rosenfestes“) natisknouti v obou řečech i zvlášt', ve vkusné
úpravě u Jana Gotfr. Kalve se sličnýmí ozdůbkami Berkovými, a rozdá
vatí je účastníkům slavnosti. (Výtisk na Strahově, sign. F. K. 1. S.)

Str. 76., pozn. l. Německý popis slavnosti uvádí (I. c. str. 22.),
že někteří snoubenci vyžádali si a také obdrželi dovolení, aby ještě
před svým návratem domů byli Skutečně oddáni ve farním kostele
sv. Mikuláše na Malé Straně Dle tamnější matriky (již mí laskavě před
ložil vld. p. farář-Ferd. Hrouda) slavilo tam dne 14. srpna z nevěst na
slavnost pozvaných (a v příloze zmíněného německého popisu vyjmeno
vaných) oddavky šest (všecky z venkova), z nichž pěti byli svatebními
svědky jan Debrois, gubern._a presid. sekretář, a Hynek Ehrenreích,
gubern. a presid. kancelista. Sestá měla svědky své.

O skladbě „Radostné plésající díků zpěv“ k slavnosti r. I792.

Str. 74. a str. 77., pozn. 5. Ve „Zboru písní“ na str. 358. zapsal
(r. 1810) Vavák toto:

„Pamětní, radostně plesající díkozpěv všech českých sedlákův,
když z celé země do Prahy pozvaní a v Bubenči uctění byli, totiž jeho
c. a k. Milosti Františkovi, toho jména ]. králi českému, po jeho slavném
korunováni l. 1792 d. 9. srpna a Její Milosti císařovny 11. srpna a slav
nosti v Bubenči 12. srpna.

Kterýžto spěv spolu s dosti obdloužným vinšem, napsaný v domě
mém, a též mappu na panství poděbradské učiněnou jejich obojím ci
sařským král. Mílostem v Bubenči jsem podal před všemi cízozemskýml
legáiy, uherskýmí a českými tu přístojícímí slavnými pány. Tuf sám císař
pán i s císařovnou podívavše se na to řekl, abych k němu do zámku
zejtra ráno přišel, což když se stalo, tam se mnou sám celé 1/4hodiny
mluvil a mně z ruky do ruky 12 dukáty obdaroval.
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Ten vinš i tento zpěv, bez ujmy jednoho slova [?], dal nejvyšší
pan purgrabě hrabě z Rottenhannu i hned vytlačití a vytištěné hned tu
v Praze p. p. stavům uherským i českým, moravským a slezským roz
dával i po těch všech zemích na tisíce, mně pak celou jednu knihu 24
archů, jenž těch exemplářů 48 bylo, odeslal. F. ]. Vavák.“ (Následuje
opis písně „Veselme se, radujme se,“ o niž dále.)

0 zmíněné audienci přikládám tu hned, co píše r. 1796 prof. Né
meček v životopisu Vavákově (Lebensbegebenheiten, str. 126.): „Dobro
tivý panovník přijal tento důkaz tak krásného cítění a neobyčejné do
vednosti venkovanovy s takovým zalíbenim, že se hned podrobné vyptal
na jeho poměry a druhý den nato objednal jej na zámek ke slyšení.
A tu vznešený ten synovec josefa Il. bavil se s ním přes půl hodiny, tázal
se ho na jeho životní příhody, na polohu a úrodnost jeho vesnice, na
jeho h05podářství, rodinu a na více ještě, čeho nechce on nikomu vy
jeviti. Pak jej obdaroval 12 dukáty a co nejmilostivěji ho propustil.“

Výtisk Vavákovy řeči a písně v Ovenči nalezl jsem v pražských
hlavních knihovnách jenom v Museu (sign. 88. K. 353.) a to ještě bez
titulního listu. Snímek první stránky řeči a počátku písně viz v Pam. '
III, 1 na str. 97. Dle Rieggerova lil. svazku „Fíir Bo'hmen“ (str. 84.)
zněl titul: „Sedlské vítání ]. C. K. Milosti Františka toho jména druhého
Císaře Římského, a toho jména Prvního krále Ceského. Sepsal Frant.
jan Vavák, rychtář ve vsi Milčicích. V Praze, 8.“ Dle jungmanna [V],
364. d.] vyšel spisek z tiskárny ]. T. Hóchenbergjer]a. 1792.

Ve strahovské knihovně však nachází se opis (nevím, čí rukou
psaný), jenž, myslim, jest pořízen věrně dle původního konceptu Vavákova.
To zdá se mi patrno hned z úpravy titulu, z řady výrazů a úsloví právé
Vavákovských — text pro tisk byl v Praze jistě přehlédnut a vytříben —
a pak zvláště z významné podrobnosti, o níž se Vavák nezmiňuje,
avšak sděluje ji prof. Němeček v životopisné předmluvě k Vavákově
pisni „Krátké pozorování“ („Fiir Bohmen,' 111,str. 91., o níž dále zde
v dodatcích), kdež píše o vlastenectví Vavákově takto: „Pro svou vlast
a mateřskou řečjest nadšeně zaujat; ještě stále kojí se nadějí, že její lesk
opět oživne. Aby k tomu přispěl, chtěl při zmíněné lidové slavnosti po
dati císaři Františkovi ll. písemnou žádost, v níž prosil jménem všech
Čechův o podporu a šíření českého jazyka. Avšak na radu svých přátel,
ve státních poměrech lépe obeznalých, upustil od toho.“ A hle,“rukopis
strahovský skutečné obsahuje ještě další část řeči Vavákovy, již chtěl
on svůj úmysl uskutečniti, která však do tisku nepřišla.1) ježto tedy to,
co zamlčeno, tím více zvyšuje zajímavost spisku Vavákova, srovnávám
oba prameny a podávaje tu věrný opis „Sedlského vítáni“ tištěného,
v poznámkách (pod značkou S) připojuji dodatek a všecky odchylky
rukopisu strahovského :2)

1) Ovšem verše k řeči připojené a téměř beze změny otištěné
vyjadřuji žádost Vavákovu přece, byt všeobecněji. -- 2) Hned titul,
právě Vavákovský, jest v S odchylný a jistě původní: „jeho Císařské
Královské Katholické — Apoštolské Majestátnosti _ F_rantiškovi— toho
'ména IL Císaři Římskému — a toho jména ] Králi Ceskému —-Vinše,

iků a Zádosti Hlas — všech českých Sedláků — přednešen — od —
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[3] Nejnepřemoženějši Císaři, a Králi náš český nejmilostivějšíi
My všickni nejponiženější poddaní, věrní 1)Čechové — tak nazvaní

Sedláci — když vidíme, že nejvyšší Panovník Bůh náš, Vaší císařské
královské Milostí,2) tak brzce a v nejšťastnějším způsobu koruny jak cí
sařství Římského, a království Uherského, tak i nyní 3)království Českého,
milostivě podati [4] ráčil;4) z toho s největší vděčností se radujemef')
a Vaší císařské Královské MiiostíG) dlouhého a šfastného i rozmnoži
tediného kralování, i všem Vašim nejjasnějším Potomkům upřímně a
srdečně vinšujeme.

Nadto více sladké radosti a největšího potěšení jest nám přidáno.
když Vaše císařská královská Milost,7) na představení naších Českých
vysoce slavných Panův Stavův ráčíla nám sprostným 8) a nejmenším pod
daným svým tak blízko 9) k sobě přistup dovolitl, a z prostředku našeho
několik set párů ze všech krajů tohoto království sem povolatí, tu [5]
pak z jejich přízně,10)přičinění a štědrého nákladu pokrmem a nápojem
slavné uctiti, i hudbou radostně obveseliti, ano i mnoho párů mladých
osob do stavu S. manželstva stvrditi,“) a je hojně i štědře věnovati;
nadevšecko pak svou císařskou královskou nejmilostivější '2) přítomností,
spolu s našimi upřímnými, vysoce slavnými Pány Stavy na nás laskavě
a milostivě vzhlédati a nás potěšovati.

Není od věkův 13) slýcháno, aby kdy, nově korunovaný Král s Pány
Stavy se radující, také i sprostné 14)sedláky té radosti oučastné učinil, a 15)
Páni Stavové [6] z korunovaného Krále svého radost majíce,1“) aby ta—
kové i sedlákům milostné podali a přáli.

O radost omilostněná! o milost oradostněnái

Č) dnové nášii když jste nám takového Krále vyjasnili,") a Pány
Stavy k nám tak naklonili; vyjasnětež i nás, abychom jeho Milosti, iPa
nův Stavův přízně vždycky hodnými sebe činiti nezanedbávali.

My tedy všickní jak zde přítomní tak nepřítomní, jednosvorným
hlasem a [7] sm) upřímným srdcem, Vaší císařské královské Milosti 19)
v nejhlubší pokoře a poníženosti díky vzdáváme za tak hojné milostí,
nám nehodným učiněné; spolu též nejponiženějí děkujeme vysoce slav
ným našim Panům Stavům, že k nám tak laskavě se naklonítiřo) nás

Františkaj. Vaváka — Rychtáře Milčického — na císařském král. ko
morním Panství Poděbrad — v Kraji Kouřimském, — Léta Páně: 1792.“

Futkopis strahovský (sign. D. D. lil. 51.) jest čistopis na 8 čtvrtarchovýchrs ech
1) S: věrnoposlušní poddaní,věrní Čechové. — *) S: Veiebnosti. —

3) S: nyní našeho Království. — 4) S: jest ráčil. — 5) S: největší po
vděčnosti piesajíc se radujeme. — 0) S: Velebnosti dlouhé a šťastné
irozmnožitedlné králování i jejich nejjasnějším Potomkům upřímně,
srdečně. — T)S: Velebnost. — 3) S: sprostým. — 9).S' lbízký .. nej
milostivěji dovolili. — 10) S: přízně a přičinění, štědrého. — 11) S: od—
dati. . a štědře — 12)ó : velebnou. — 13)S: věků. .ykd v nově. —

1*) S: sprosté. — 15) S: a slavní P. P. — “') S: mající, aby takovoui Sediákům podali a milostné přáli. — 17)S: vyjasnili, vyjasn tež ínás,
abychom jeho milosti vždy hodní sebe učiniti nezanedbávali. [Patrno zde
i dále, jak úprava texlu tištěného přihlížela ke chvále pánů stavůvl —
18)S: a upřímným. — “') S: Velebnosti — 20)S: naklonití a nás. —
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až k trůnu Vaší císařské královské Mílosti 1) přívesti, a laskavou štěd
rotou svou slavně u_ctitísobě oblíbili.

Nejvyšší Panovník a všeho dárce račiž dny az) léta v panování
Vaší císařské královské Milosh “) dlouhé a šťastné učiniti ioslavití;
ivysoce slavnýmt) k nám tak upřímným, naším Českým Panům [8]
Stavům lásky a žádoucí svornosti í dlouhého věku uděliti, aby vždy
taková jednota, láska a radost, kteráž dnes pří trůnu královském a
u přítomnosti nejmilostlvějšího Krále se začala, trvala vždy na časy
budoucí a věčně.

[Odtud nyní následuje v S další část řeči Vavákovy, v tisku vy
nechaná:

„Že pak z lásky pochází milost a milost vzbuzuje í naplňuje žá
dost, my tedy opět jak přítomní tak nepřítomní jednotliví Čechové ví
douce sebe tak od V[ašíj C. K. V[elebnosti] omílostněně, převelikou a
nejvejš potřebnou žádost naši tím smělejí V. C. K. V. umínilí sme před
ložiti. Smělosti k tomu nám dodává Izaiáš Prorok, když praví : „Veďte
při svou, praví Hospodin, ukažte mocné důvody své.“ (lsaiae
c. 41. v. II.)

Nejnepřemoženější Císaři! a náš nejmilostívější Králil nic nežá
dáme jiného, jen to, což naše jest, a nic nového, ale staré, totiž: řeč
naši milou českou mateřskou, která beze vší příčiny netoliko se nám
převrací a stenčuje, ale i odnímá, že horlivě a pravdivé s lzaiášem zas
řícímůžeme:„Ustává a umdlévá Mládež a Mládenci těžce
klesají.“ (lsaíe 40, 30.) Když totižto mládež naše, obvzláštně do Škol
vyšších jdoucí, řeč svou vlastní a přirozenou zavrci a jiné řeči se učiti
musí, s kterou teprva do vyšších Škol připuštěna bývá; odkudž jak
městské, tak vesnické děti k vyššímu Umění zdlouha atěžce přichází a
neb takové z ohledu dlouhého trápení a nákladu docela vynechávají.
Tím se zamezuje cesta všem Čechům k dosáhnutí jak duchovních, tak
světských nejvejš v zemi potřebných ouřadů; z čehož za krátký čas
škodlivé a nevynahraditedlné oučínky jak předně pro nejvyššího Pána
Země a P. P. Stavy, tak i pro veškeren poddaný lid povstatí mohou.
Zajisté: ičeský Kněz ipolítický řiditel i pravny Soudce a přítel kde se
vezme, když ho Země míti nebude?

Ano ipo krajích založené německé Školy, kde pouzí Čechové
jsme, více škodu královského nákladu, který na německé učitele se vv—
dává, nežli jaký užitek a prospěch v našich dětech činí; neb takové
dětí ani dobře německy, ani dobře česky neumí a skrze to jen na svém
vtipu, paměti a smyslech nemalou skázu trpí. My, jak Sedláci, ív Měs
tách Měšťané, ačkolív Čechové jsme a v české Zemi bydlice jiné řečínež
vlastní od Stvořitele dané neumíme; a však kamkoliv k Ouřadům při
jdeme a cokoliv říditi začneme, nikde slova českého neuslyšíme.

Všelíké naše Žádosti, Supliky, Akce jak k vysoce slavnému zem

skému Gubernium a jiným dvorským Soudům, slavným krajským Ouřa

1) .S: Velebnosti přivedci. — 2) S: dny, leta. — 3) S: V. C. K
V[elebnosti]. — *) S: slavným P. P. Stavům lásku a jednotlivou svor
nost i dlouhověkost udělití. .,radost která.
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dům nemůžeme v naší mateřské řeči vedsti, ano ípo krajích, v zámcích
a řiditelských Kancellářích jak do prothokollu, tak do jiných kněch
všeckno se řídí a píše německy. jestli pak kdy jaká vysoce potřebná
Komissí do Země vyjede, jakož se mnohokrát za dnů našich stalo, vy
slaní Páni Komíssaří všeckno řídí, mluví a píši německy; Odkudž stává
se, že některá Komíssi mnoho í královských Nákladů beře, a užitku
srozumění a nějakého uskutčení v lidech žádného nepřináší, tak že
v takových učení Mládeže, řízení a soudu se týkajících věcí zdá se nám,
jakobychom ne v své vlastní zemi, ale někde u cizích národů zajati byli,
poněvadž ničeho potřebného a dokonalého v své vlastní řeči dosíci ne
můžeme. Ano i také již tu i tam v zemi Farářové a vzlášt mladí Kaplani
se nachází, že česky kázat a lid cvičit neumějí. K tomu ještě nemálo
posměčhu jak od okolnych s námi mezujícich, tak i našeho chleba po
žívajících slyšeti musíme, že svou zemi, svou korunu, svého Krále i svou
řeč máme, a však takovou slyšení nejsme.

Nadto velmi málo aneb nic v řeči naši kněch se vydává a žádný
náklad, jako na jiné, na ně se od nikud nevede. Odkudž není divu, že,
když knihy všelikého umění v vlastním jazyku nemáme a sebe cvičit
nemůžeme, opět od Němců, jimžto Knihy jako řeky plynou, v posměchu
a za lid nelícný držany býváme.

Nyní s velikou důvěrnosti naději sobě činíme, v nejhlubší poní
ženosti prosíme a žádáme, aby Vaše Císařská královská Velebnost, když
nám, ač nejnehodnějším Poddaným ráčila tak nyní nejvejš lásku svou
zjeviti a ukázati, tak aby i řeč naši přirozenou do své tak las
kavě nakloněné Milosti ráčila přijíti a jí veřejného ve všech Mistach,
kde již vytlačená jest, běhu milostivě popříti, a tudy starodávné časy a
práva předešlých slavných Králů Ceských vrátiti i přitom všech nás Čechů
upřímně srdce zase obnoviti.“]

Vyrčeno v královském hlavním městě Praze, dne 12srpna, L. P. 1792.
Nejponíženější, věrní, poslušní 1) poddaní společní Čechové, tak

nazvaní Sedláci.
Učinil František jan Vavák.
[9] Radostné plésajíci díků zpěv — všech Českých sedlákův, když

z celé země do — Prahy pozváni a uctění byli, —Jeho císařské a královské
Milosti — Františkovi, toho jména ll. — Císaři Římskému, — a toho jména
I. Králi Českému ; —-—a všem vysoce slavným Českým — Panům StavůmP)

[.

[10] Veselme se, radůjme se, všickní Čechově!
Prozpěvůjme, rozhlašůjme paměti nové ;
Nejjasnější Císař Pán, František první náš Král,
Slavně, draze, v naší Praze jest korunován. (a)

(a) Dne 9. Srpna 1792. .
1) S: věrnoposlušní. — Vytištěné věty „Vyrčeno v královském“

atd. a „Učinil František _Ian Vavák“ v S neni. — 2) Celý tento titul jest
v .S nahrazen jednoduchým nápisem: „Píseň dne 9. Augusti 1792.“ Ve
26 pak (t. j. ve „Zboru písní“, k němuž též tu přihlížím.) jest při 0 isu

isně této (na str. 359. a 360.) i poznámka o nápěvu: „jako o sv. anu
ep.: Vychvalujte, prospěvujte, všickni Cechové.“
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Il.

Aj náš milý, Lev zas bílý, tak učiněnl) jest,
A novému Králi svému vzdal povinnou čest;
Slunce ho osvitilo, Když nad něho vstoupiloř)
A nás všecky v zemi český, obveseliloň)

III.

[11] V tom svém běhu, slavném vzhledu, co jest učinil,
Když korunu na svém trůnu stavět umínil;
Králi svému mílýmu, Františkovi prvnimu,
Lásky směnuf) přál každému Čechovi svémuů)

IV.

Aučinek ten pozorůjme s vélkóu vděčností,
[ potomkům vypravůjme až do věčnosti;
Čeho sme se 6) dočkali, jakou milost dostali,
Nás nejnižší, když nejvyšší zamiIovali.

V.

Když k té slávě a přípravě, slavní Stavové,
Vymyslíli a splnili skutky takové;
[12] Že 7) ještě v žádné zemi, Mezi národy všemi,
V celém světě, v žádném leté, nebyli čtení.

Vl.

Ze všech krajů, sem na Prahu, sprostné') sedťáky,
V velkém množství, jako hostí, vzácné nějaký,
Milostné povolali, A je stkvostně chovali,
Svému Králi, množic chvály, představovali.

Vll.
Milost ještě, co běh deště, neměla dosti,
Též zběh sedlských, lidí českých, tak vzácných 9) hostí,
Do stavu manželského, Mnoho lidu Českého,
Stvrdit dala, věnovala, štědře každého.

Vlll.
[13] [ kdo z Čechů, v tom prospěchu nemá plésati?
A srdečně, velmi vděčně 10)se radovati?
Když vidí Krále svého, I zbor panstva slavného,
Libě ctíti, vážnost míti, lidu sprostného.

1x.
Laskavý náš Panovniku korunovaný,
Svých poddaných milovniku od všech poznaný,
Františku nejslavnější, Náš Králi nejmilejší,
Tebe ctíme, dik činíme nejpovinnější.

1) S i Zb. bílý učiněný jest. — 2) Ve Zó poznámka: Dne 22. juli
slunce vstoupilo na Lva. — a) V S po „češký“ několik teček, pak do
psáno: ,Oradostnílo. “ Pisatel buď tu měl předlohu nečitelnou nebo ne—
úplnou; či hledal vhodnější výraz? — 4)S omylem: Sněmu. — 5) S:
svymu. — ') S: sme my dočkali. — ") S: jenž. — 3): Sprossté
Vzatcné. ..skvostně —9)S: vzatcnych. Zb. vzáctných. —1")S; srdečně
i povdéčně.
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X.

Čechy věrné, teď veřejně, ráčils spatřiti,
jim k radosti, tvé milosti mnoho popříti;
[14] Rač nás říditi dále, Šťastně k tvé větší slávě,1)
A řeč naši, její hlasy, příveď k nápravě.

Xl.
Jístěg) krásné a přejasné, jest'iť patření,
V každé zemi, jazyk jeji když jest slyšený,
At tvá pomoc pr'íspíšl, Ať se i u nás slyší,
At stejně všickni mluvíme, nižší i vyšší!

Xll.
Ctní slavní Páni Stavové, vám též děkujem,
A dokud stanou věkové, pamět zvěstujem,
Že ste 3) nás své poddané, K své lásce a ochraně,
Připustili, a uctili, stkvostně a slavné.

XIII.

[15] SLOužít se vám zavazujem s láskou a péčí,
jen at s vámi mluvit můžem v mateřské řeči,
Milujete vlast i nás, A my milujeme vás,
At ta milost vejde v zdilnost, v jeden Český hlas.

XIV.

ŽlLy země, všecko plémě, když nyní plésá,
Co nám dalí,4) také přály jasná nebesa;
Z toho budem čest mívat, Nepřestávejme zpívat:

Král., náš CžeskY StaVl WsseCkY, WžDl pěgMe VlVatl
_ František lan Vavák, sedlák a rychtář ve vsi Milčicích na král.

komorním panství Poděbradskémý)
Str. 16. jest v tisku prázdná. Počáteční slova slok dávají větu:

„VAVAKz MILČIC sr.ožru

O „selském bále“ v Praze 1793.
Str. 82., pozn. 7. O „selském bále“, jejž pořádali čeští stavové

20. ledna 1793, mají Kramer. Noviny (str. 33. a dále) tuto obšírnou zprávu:
[33] „My bychom se jistě nevděčnosti dopustili, kdybychom pro

památku našim nejpozdnějším potomkům, a ke cti naší slavné České
vrchnosti toho nepřípomenuli, jak velice naše Česká vrchnost na sedlský
stav laskavá jest. Slavné vrchnosti České byly to, jenž před jeho Mí
lostí Císařem, když jakožto Král Ceský v Praze korunován byl, v tak
řečeném místě Bubenci na svůj náklad venkovské anebo sedlské veselí
zřídili, a tím velikému počtu sedlákův ze všech krajů království Čes
kého přístup k jeho Milostl Králi svému korunovanému učinili. Aby
tedy tuto náchylnost svou k Českému sedlákovi zase najevo dali, pře

1) Zb: chvále. — 3) S: 1 zdať krasné . .. Nenít patření. — 3) Zb:
jste. — 4) S: Co nám dala, to nám přála. — 5) S má tento podpis: „Na
den Korunování Krále našeho Františka druhého, Krále lniho, složil
v Milčicích F. ]. Vavák, d. 9. Srpna 1792.“-Ve Zó jen poznámka: „Pře
psáno 21. máje 1810.“
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dešlou neděli [34] při masopustní veselosti v veřejném sálu u Vuslnů
na starém městě, sedlskou svadbu v kroji Českých sedlákův a Českých
sedlek představovali. Všecky ceremonye byly zachovány, jakož je při
sedlskě svadbě obyčejné vídáme. Svadebníci, aneb kteříž k svadbě pří
náleži, byli tlampač, otec a mateř nevěsty, ženich a nevěsta, rychtář,
konšelé spolu s svými manželkami, družbové s družičkami, pacholci a
pohunci s děvečkami, pak vesni muzikanti, jenž po venkovsku marše
a skočny hráli.

Když tato sedlská svadba do sálu vcházela. napřed šli kantor
kantor s ostatními muzikanty, kteříž nahoru sedlský marš hráli; pak šel
tlampač, rychtář, konšelé, rodičové nevěstini, ženich a nevěsta, družbové
a družičky, pacholci a pohunci s děvečkami, vždy dva a dva; a když v tom
pořádku oba sály prošli, kdež ke dvoum tisícům a více lidu všeho
stavu shromážděno bylo, v velikem sálu při své sedlské muzice po
sedlsku tancovali, při čemž veškeren lid k svému velikému potěšení
velmi krásné měl podívání.

Oděv k této sedlské svadbě vzácné vrchnosti měly, a sice ženské:
modré živůtky z atlasu s stříbrnými portíčky, růžově barvy spodní a
bílé barvy svrchní sukně z linonu, růžovými pentličkami obšíté, zástěry
bílé'pentlemi růžovými fasované, a růžové pentle k zavázáni, rukávy
na košílech podobně z bílého línonu a růžovými pentlemi podvázané,
bílé krajky okolo krku a na hrdle granáty s zlatým penízem. Střevíce
měly černé s červenými špalíčky, a modrou pentli zavázané, punčochy
červené s bílými cvikli ; na hlavách vínky s čepením, kteréž pozlacenou
rozmarýnou vykrašlené bylo.

Sedláci, ženich, družbové a pacholci měli zelené kabáty s dlou
hými vejložky, zadu květy vyšité, a napřed po pravé straně od hora až
dolů malé knoflíky, červené punty neb lajblíky, koženné spodky, modré
punčochy, střevíce malými přeskami upiaté, kulaté kloboučky se šmukem,
a krátké vlasy, k čemuž schválně tak udělané paroky měli. Pohunci tím
byli rozdílní, že světle aneb bledě modré kazajky měli.

Pro památku budet hodno, abychom všecky tyto vzácné osoby
zejména položili. Rychtář byl Pan Hrabě Kristian Klam Gallaš, Rychtářka
Paní Hraběnka z Rotenhánu, Konšel Pan Hrabě Salm s Paní Hraběnkou
z Martinic; otec a matka nevěsty Pan Adolf Hrabě Kauníc a Paní Hra
běnka z Salm; ženich Pan Frant. Ant. Hrabě Defůr, nevěsta hraběcí
Slečna lzabella Kaunicová.

Družbové a pacholci s svými Družíčkami & děvečkamí: Pan An
tonín Kníže z Lobkovic a Pani Hraběnka Klam Martinic, Pan František
Hrabě Černín a Paní Hraběnka z Šporku, Pan Karel Hrabě Klam Mar
tinic a Paní Hraběnka z Šternberku, Pan Hrabě Bolza a hraběcí Slečna
]ozefa z Kláry, Pan Hrabě z Salm a Paní Baronka janovská, Pan Hrabě
Kláry a hraběcí Slečna Pachtová, Pan František Hrabě Klebelsberg a
Paní Hraběnka Wallis Generálová, Pan Frant. [35] Hrabě Šternberk a
Paní Hraběnka Ludvíka Nosticová.

Pohunci byli s dévečkami: Pan Ferdinand Hrabě Klebelsberg &
hraběcí Slečna Walburga Lažanská, Pan Kristian syn hrabě Klam Gallaš
a hraběcí Slečna lzabella z Rotenhánu, Pan Jozef Hrabě Nostic a hraběcí



k Pam. m, 1. 41

Slečna Johanna Klam Gallaš, Pan Václav svobodný Pán Janovský a hra
běcí Slečna Ludvíka Klam Gallaš, Pan Frydrych Hrabě Klam Gallaš a
Krystyana svobodná PaníJanovská, Pan Hrabě Kolovrat a Paní Hraběnka
Emma Thunová, Pan hrabě Dohalský a Paní Hraběnka z Bubny. —
Tlampač byl Pan Vojtěch svobodný Pán z Běšínu, a Kantor Pan Karel
Hrabě Pachta.

Než tito vzácní svadebníci tancovati počali, tlampač, otec a matka 
nevěsty drželi řeč v Českém jazyku u prostřed všeho shromážděného
lidu na důkaz všem Čechům, že se naše vzácně vrchnosti za svůj ma
teřský jazyk nestydí. Pak tlampač rozdával tištěné verše v Českém
jazyku, kteříž takto zní :

Na svadbě jest každý vesel, Jen nevěsta si popláče,
Třebas byl Rychtař neb posel; Proto předce ráda skáče.
Pohunek jako pacholek, Poodstupte páni hosté!
Muž, mládenec, ba i dědek; A na nás tuze nelezte,
Žena, panna, i ta babka, Můžeteť se podívati.
Byť něměla zubů kouska. jak se budem radovati.

Toto tedy svadebnl veselí skončilo se s velikým plésáním veške
rého lidu, a vzácné vrchnosti, jichž se tuto krom svadebníků veliký
počet nalezal, pozdě na noc mezi ostatním lidem se zdrželi“

Následuje otisk redakcí zaslaných veršů, jak „Starý sedlák se diví
a raduje, co se dne 20 toho v Praze v sále u Vusínů dálo, když české
vrchnosti Českých sedlákův svadbu strojili.“ a druhá báseň, „Jak sedlákovu
synu bylo když její Excellencí, naše milá Češka, Paní Hraběnka z Roten
hánu z Prahy do Vídně odebrati se měla.“ Obě skladby jsou anonymní,
ne právě od sedláků složené. Od Vaváka nejsou. Snad od Tomsy?

Slavnost měla ještě dozvuky, o nichž další zpráva na str. 64.:
„V Praze 15 unora. V Nru. 4. našeho veřejného listu letošního

roku oznámili sme, ze naše vzácně České vrchnosti v sále tak řečeném
u Vusínu svadební veselí Českých sedláků slavili, a tím skutečně k nej
většímu potěšení našich krajanů dokázali že se ani za svůj národ český
ani za jazyk jeho nestydí, jakož mnozí tak omylně o tom soudívali. —
Minulou tedy neděli, totiž dne 10 toho naše vzácné vrchnosti zase po
dobné sedlské veselí v témž sále u velikém množství shromážděného
lidu představovali, a znova najevo dali, itím veškeren Český národ pře
svědčiti chti, že jej miluji, a na zachování jeho jazyka všecko sobě zá
ležeti dají. Při této příležitosti zase rozdávali před sedlským tancem
verše toliko Českým jazykem sepsané a vytištěné, jakž zde následuje:

Když nám masopust uteče, Kdo nás onehdy neviděl,
Žádnýť se ho nedopláče. Aby proto se nemrzel;
Poskákej si, kdo kde můžeš, Můžeť nás aspoň dnes vidět,
Dokud ho ještě zaslíhneš! Kterak se budeme vrtět.
Již jest ho velmi na mále, Ochotně ste odstoupili,
Zmízí, bys i plakal stále. A volného místka přáli;
Než po střídmě veselosti, I dnes nepochybujeme,
Okřejí ti všecky kosti., Že toho zas dosáhneme.
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_ Po tanci kdosi vzácný z přítomných hostů zase následující verše
v Českém jazyku rozdával:

Mílot bylo pohledět, Upřímně se radovat.
jak se umějí vrtět, Češi! buďmež Čechové!
Naše milé vrchnosti, Bylit sme hrdinové.
A milovníci vlasti; Bychom se přičínílí,
Po česku poskakovat, , Víc bychom cti nabyli“

Směna pozemků a 'stavba chalupy čís. 4.

Str. 91. V listinných památkách Vavákovských, jež pan architekt
L. Novák r. 1917 nalezl a Museu daroval, zachoval se i zmíněný kon.
trakt o směně pozemků í výkaz nákladu stavebního. Obě listiny tu
věrně otiskují.

[. (V Museu sign.: Vavák, čís. 30. Originál z vrchnosten úřadu
v Poděbradech, 1 arch, kolek 15 kr.):

Nro domu 4tý. Folio 22 et 72.
Ves Milčic.

Franc Vavák a Matěj Čermák.
Letta Páně 1793 dne 2.ho máje František Vavák maje své stavení

pod N35 453 u samého gruntu Václav Vozába ležící, tak že ani on
Vavák, ani Vozáb svého potřebného placu při gruntě nemají a při vy—
skytnout se mohoucím ohni ani s krkem odejítl by nemohli, tím samým
on Franc Vavák přinUcen jest byl své stavení na jiné místo přestavěti;
aby tehdy to své mínění v skutek uvedsti mohl, tak jest z Matějem
Čermákem v následující handl vešel: Matěj Čermák k vystavení tej jeho
chalupy dobrovollně od svého dědičného pod N93 l2li_mstojícího kon.
tribučenského gruntu od téhož pod Nya topog. 391 pod vsí neb u je
zírka ležícího a 8 jit. 488 sáhů vynášejícího pole Franc Vavákovi a všem
jeho budoucím 1138 sáhů neb 2 měř. 21/, věrt. za dědično s tim dolo
žením postupuje a odevzdává, že on Franc Vavák a všechny jeho bu
doucí z téhož obdržuiícího pole všechny na takové vypadající a vypadat
mohoucí platy a povinosti vybejvati a platiti povinen jest, k čemuž
on Vavák se také dobrovolně zavazuje. Naproti tomu František [2] Vavák
zase Matěj Čermákovi své dědičné kontribuč. polle nad Podhořem neb
u silnice pod N52 topog. 121 ležící a l jit. 56 sáhů neb 3 měř. 12/3věrt.
vynášející s tím závazkem dobrovolně za dědično postupuje &odevzdává,
že z takového pole jak on Matěj Čermák tak i všichni jeho budoucí
držitelové jak kontribuci tak i ostatní teď i budoucně vypadající a vy
padat mohoucí platy a povinosti platiti a vybejvati povinen jest a bude,
k čemuž se také on Čermák dobrovolně zavazuje. Tím spůsobem tento
dobrovolní handl mezi obojima stranama bezevšeho přídavku se stali,
tak že od gruntu Matěje Čermáka předpravené polle per 2 měř. 21/4věrt.
ke gruntu Františka Vaváka k Na 413 a od téhož Nr_-Františka Vaváka
zase to polle per 3 měř. 12/3věrt. ke gruntu Na 12. Matěje Čermáka
k připsání přijde. S kterýmžto dobrovolním handlem se obě tejkajíci
strany do cela spokojily, ku potvrzení téhož se s dožádanima svědkama
vlastnoručně podepsali a aby tato dobrovolná a nezrušitedlná úmluva
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do [3] kněch gruntovních vtělena býti mohla, ouřad cis. vrchnořiditel_ský
poslušně žádají. jenž se stalo v cís. zámku podčbradsklm dne 2 máje 7—93.

Franěk jan Vavák. Matěj Čermák.

Nadepsaný handl se tímto ouřadně potvrzuje a do kněch gruntov
ních vtělití se povoluje. Jenž se stalo v cís. zámku poděbradskim dne
29. listopadu ĚB.

jan jos. Belerweck, Oberamtmann.
Vojtěch ]an Marie, síro[t]čí.

[Rubrum :] Uvnitř psaný dobrovolný handel jest vtělený v knize
gruntovní vsi Milčíc na listu 22. a 72, jenž se stalo v cís. zámku podě

,bradskím dne a letta vnitř psaného.
11.(V Museu sign.: Vavák, čís. 123. Menší půiarch, rukopis Va

vákův):
Náklad na stavení chalupy roku 1793 od 2. máje.
Za dlouhé a dílem tessané dříví v Nučících ve Střeiovce šenkýřovi

35 zl. Václav Vomáčkoví, zeťovi tamž, vzal je Ratenickej, 12 zl. Též
jemu za dříví 1 str[ych] pšenice 8 zl. a 2 str. ječm[ena] 3 zi. : 6 zl. Za
1!: kopy prken na Labi u Píst 9 zl. 30 kr. Za hřebíky podlažní &šíndelní
5 zl. 59 kr. Za kámen 18 sáhů do radimského důchodu po lle zl. : 9 zl.
Za železo na obruče 9 liber po 5 kr. : 45 kr. P. Emanueiovi discretí 2 zl
18. máje 1 tejden 3 zedníkům po 9 groš. za 5 dní : 6 zl. Item tesařům
též 3 po 8 groš. za 7 dní:8 zl. 21 kr. Též ] str. ječmena za dříví
dáno : l 21. 30 kr. Chasse na pivo vydáno, když dříví a kámen vozili,
do dne 19. máje 3 zl. 22 kr., — 99 zl. 27 kr.

Za udělaný šindel u Vomáčky dáno Rateníckymu 3 zl. Na pivo
chasse vydáno, když kdo dříví a kamení přívez, 3 zl. 36 kr. 24. máje
od řezání 5 klád v dolním mlejně 2 zl. 13 kr. 26. téhož tesařům za
12 dní po 8 groš. a mist[r]ovi po 9 gr. za 4 dní : 5 zi., — 113 zl. 16 kr.

30. máje od dělání šindela v Nučiclch 38 kop po 5 kr. : 3 21. 10 kr.
1. června dáno tessařům za 5 dní po 8 groš. a mistr. po 9 : 6 zl. 15 kr.
Za železo k studni neb k okovu'l zl. 24 kr. Téhož dne Klundroví 3 21.,
Poláčkovi 3 zi., v jednom 6 zl. 30. máje za 5 liber massa 30 kr.
2. Juni za masso 5 liber 30 kr. Téhož dne od dělání studně Rudovi ve
limskému za 2 dní 1 21.15 kr. 8. Juni tesařům za 6 dní po 8 a mistr.
po 9 groš. . 7 zl. 30 kr. Zednikům již na smlouvu 20 zl. dáno dnes
4 zl. — snešení 143 zl. 50 kr.

22. října dáno na 20 krajin Vomáčkoví 2 zi. [2] Přenešení 143zl. 50 kr.
Od lámání kamena sadskyho 6 zl., cla dáno 2 zl.

15. Juni dáno tesařům za 41/2dne, 2m tovaryšům po 8 grošich a
mistrovi po 9 groších:5 zl. 131/2kr. 22. téhož zas tesařům 2m za
52/4dní a lmu za 5 dní : 6 11. 59 kr. Téhož dne zjednána 'dílo ostatní
s mistrem zednickým Vácslavem Křížem na 25 zl., na to mu dáno 6 zl.
Téhož dne zvizdnýho za 7 a za 5 masu piva v jednom 12:48 kr. &

' 2 žejdl kořalky 10 kr. 28. dáno 2m tesařům za 4 dní a zl4, byli dvá,
3 zl. 58 kr. Téhož dne dáno zedníkům na onehdejší smlouvu a přijal
je tovaryš Vácsi. Beneš z Hradiška, 4 zl. 30 kr. Dne 13. juli dáno
zedníkům a přijal Václ. Bureš z Hradíška : 9 zl. On sám měl 21 dní a
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za ně 9 zl. 27 mu patří. 18. juli dodáno zedníkovi skrz Beneše 5 zl. 30 kr.
a tak v jednom 25 zl. Též témuž Benešovi za 1 den 30 kr. Za 300 cihel
tlustých v Radlmi po 1 zl. 24 kr. : 4 zl. 12 kr. Za 31/zsta nepálených
cihel po 15 kr. : 521/2kr. Za 2 korce vápna 2 zl. 4. září za 40 cihel ne—
pálených 7 kr. Téhož dne tesařům po 8 groš. na den : 3 zl. 24 kr. Za
54 krajiny v Komorcích, jedna po 6 kr., 5 21. 24 kr. 26. srpna dáno
Klundrovi na jarmark 6 zl. 40 kr. a dřív Poláčkovi dáno 3 zl. 20 kr.
27. září Tomkovi od dělání vrat za 4 dni po 8 groš. :] zl. 36 kr. —
213 zl. 44 kr.

8. října zedníkům od ovrhnutl komory, síně 4 zl., mimo stodoly
(v sumě 230 zl. 26 kr.). 12. října Poláčkovi od mazání 52 kr. 18. dito.
za kamna hrnčí[řovi] do Lyssy 11 zl. 20 kr. 24.do. Vrátilovl za 3 dní od
mazání 30 kr., — 230 zl. 26 kr.

Str. 95. Dle pamětní knihy farní v Klášterci na Labi zemřel 4. srpna
1759 farář Josef Arnošt Erasmus Hiittel a po něm byl farářem Maxi
milian Dubský svob. pán z Wittinau, jenž zemřel ld; května 1765 ve
věku 56 let. Po kratičkém úřadování jeho nástupce stal se r. 1766farářem
v Klášterci syn zesnulého Maximiliána Antonín Dubský svob. pán z Wit
tinau. _Vzdav se 16. října 1785 fary odešel za kanovníka do Budějovic.
Rok před tím (1784) vyhořel celý Klášterec ifaru a kostelní střechu
zničil požár. (Od vld. p. faráře Karla Wohlraba laskavě sdělil vld. p.']a
roslav Varhulík, bisk. ord. sekretář v Litoměřicích.)

Spis „Tma ve dne jako v 'noci“ a „Krátké pozorování.“
Str. 105., pozn. 3. Spis „Tma we dne gako w nocy“, jehož úplný

titul víz na snímku v Pam. III, 2, str. 25., jakožto samostatné větší dílo
Vavákovo, hodlám později probrati zvlášť. Uvádím tu jen, čeho jung
mann [Vl, 9511 nemá, že hned roku 1797 vyšlo druhé vydání a též pře
klad německý (beze jména překladatelova) pod titulem: „Finstemiss —
bei Tag und Nacht — ůber den menschenlichen Verstand verbreitet —
bei der franzósischen Nazion, verkiindigt — im ganzen Erdkreise —
Oder: — der gegenwártige Krieg — in Frankreich. — Ein Gegenstand
gemeinschaftlicher Ge—spráche des bóhmischen Landvolks. — ln einer
kurzen und fasslichen Erkl'árung in die—ser Schrift dargestellt — von —
Franz Johann Wawack, — Landmann und Dorfrichter von Miltschitz auf
der — kónígl. Kammeralherrschaft Podiebrad. — Aus dem Bóhmischen
ins Deutsche iibersetzt. —Prag, 1797.— ln der johann Herrlschen Buch
handlung.“ České vydání má 2 + 100 stránek, německé 12 + 130. Velikost
(osmerka) a úprava je stejná. Zprávu o vydání viz v Pam. III, 2, str. 28.

Veršovaná skladba „Krátké PozoroWánl zLostné a nepraWé WáLkl_
uároDV FranCaVského, na thhMl složené“ vyšla r. 1794ve třetím svazku
Rieggerova sborníku „Fur Bdhmen von Bóhmen“ pod názvem „Einige
Nachrichten von einem merkwiirdlgen Bauer in Bóhmen“. Frant. Né
meček, PhDr. a profesor gramatiky na malbstranském gymnasiu, krajan
(ze Sadské) a přítel a ctitel Vavákův, podává tu nejprve úvodem životopis
Vavákův (str. SS.—93). Celkem vše, co tu píše, pojal i do svého obšír
nějšího díla „Lebensbegebenheiten des vortrefflichen Menschen und



k Pam. 111,1. 45

Landwirths Franz Wawak“, vydaného r. 1796 rovněž v Herrlově knih
kupectví, a proto zde toho zatím pomíjím; následuje pak (na str. 94.—107.)
vlastní skladba Vavákova a současně vždy na pravé straně volný ně
mecký překlad Němečkův v próse: „Kurze Uibersícht des bósen und
ungerechten Kríeges des franzósischen Volkes, in Reime gebracht,“ jehož
ukázka jest patrna ze snímku na str. 105. v Pam. III, 1. Němeček ve
své knize (Lebensbegebenheíten, str. 137.) oceňuje skladbu tuto jakožto
„jednu z nejlepších písní“ Vavákových, v níž prý „v krásných verších
velmí malebně líčí hanebnosti Francouzů při jejich revoluci ;“ však prý
také došla „všeobecné pochvaly u všech znatelů a vlastimilů.“ Myslím
však, že se tu líbilo spíše Vavákovo protifrancouzské smýšlení; skladba
sama jest opravdu jen holá prosa (ovšem dosti složitě rýmovaná) a
Vavák leckde jinde se ukázal obratnějším veršovníkem. Podávaje tu již
opis celeho „Krátkého pozorování“ připomínám, že začátečni písmena
slok dávají větu: „SLOŽIL FRANIEK WAWAK WE WSY MlLČlCYCH
SEDLAK A RYCHTAŘ.“

[94] Krátke PozoroWánl zLostné a neprawe Wálkl, nároDV Fran—
CaVského, na thhMl sLožené.

1.

Skrz celý osmnáctý věk, Ladoň v Europě chodil,
Kam jenom přišel kolivěk, všudy se v krvi brodil,
Mečem bleiskal, křičel, vejskal, střílel, bubnoval, troubil.

2.

Letos když jsme se nadálí, že již usne, pomlčí,
An devadesát let váli, že meč do pošvy vstrčí,
Strmacený, skrvácený, že lehne a se skrčí.

3.

On na všecky léta hůře, jako divoký kanec,
Reje, founí, kde jen může, slintá ožralý lanec,
Jak zem načal, tak hned začal nejukrutnější tanec.

4.
Život lidský, ač pak vždycky, málo jest u něj vážen,
Teď pak dále, sahl na krále, hůř než střeštěný blázen,
Bouřku stropil, a zatopil nejkrvavější lázeň.

5.

[ kdo se ho přidržel, a smí jej následovat,
Kdyť se dost každý namrzel, s nim po světě holdovat,
Nikdy lásky, malé částky, nemohl u něj nachovat.

6.

[96] Lidé ti, kteří se zdáli, světlost celého světa,
Slavných pověstí naďáli mnoho skrz dlouhá léta,
Z mravů ctnosti, vešli k.zlosti, po vší slávě jest veta.

7.

Francouzský národ vždy slavný, a ve světě zvýšený,
Udatný, krásný a mravný, bohatý a učený,
Se vší slávou, dolů hlavou, padl jako určený
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8.

Rány všech v světě národů, nejsou tam k přirovnání,
jenž činili smrt a škodu skrz ukrutně Tyranny,
Tyto zlosti, ukrutností, ještě nejsou slýchány.

9.

Aučinku toho počátek, jest pejcha a nádhernost,
Ve víře a lásce zmatek, obžerstvi, chlipná smílnost,
Což z hojnosti, plyne dosti, k tomu marné ctí žádost.

10

Nellbil se jim král předně, chtěji sami kralovat,
_laliho nectně a zjevně, počali naň žalovat,
Dle chytrostí, z pouhé zlosti, by ho mohli zmordovat.

' 11. “

] dodal jim z pekla Satan, nejukrutnější radu,
Když se chtěl vysvobodit král, kladli mu to za zradu,
Tut bouřili a soudili, že musil stratit hlavu.

12.

[98] Evropa celá strnula, nad tou ukrutnou zlosti,
Když krále soudit viděla, bezevši spravedlnosti,
Kdo žaloval, odsuzoval krále, a v nevinnosti.

13.

Kdo jest z nás živ a má srdce, v těle svém hybajici,
Musiť nad tim strnout trpce, žalost ukazující,
Když od těch Král, jichžto byl Pán, slyšel smrt zvěstujici.

14.

Však dřív než vešli v tu dobu, by svou zlost ošatill,
Lidem veřejnou svobodu, po zemi rozhlásíli,
Tak k obraně, po své straně, lid převrátili.

15.

Ano: aby mohli vlástí, všemi zemskými statky,
Počali regule klásti kněžím, a dělat zmatky,
Potom šiře i ve víře, zjevili nedostatky.

16

Všelikých divných ouskoků, k tomu jsou nastrojíli,
Vzdy něco každého roku, nového vymyslili,
Skrz mudrctví, vymluvnosti, aby lid ošálili.

17.

Aumyslu svému zadosti, by Spíše učinili,
Rozličných kněch velké množství, dost marných natlačili,
Tím nad miru, ctnost í víru, ve všech lidech menšilí.

18.

[100] Každé právo a umění, každý mravný lidský sled,
Skrz obrazy, plzské čtení, proměnili v mrzský vzhled,
Z toho zjevně, srdce věrné, zkazilo se snadno hned.

19.

“Velkájest Evropa dosti, však nemohla stačítí,
'Všudy vysílali hostí, Francké řeči učiti,
iPod tim tochem, chytrým krokem, chtěli svět zjlnačiti.
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20.

Ej hle nyní se spatřilo, co“myslili činiti,
Všecky země na své dílo, svésti a obrátiti,
A tak dále, všecky krále v jich zemích vyhladiti.

21.

V každém mistě postavili, strom veřejné svobody,
A tím všechen lid mámili, jakby zvali na hody,
Všecko brali, nadělali, velikých bid a škody.

22.

Samou viru, církev celou chtějí též vyvrátiti,
Boha, duši nesmrtedlnou, celý zákon zapříti,
Vládu světskou, správu zemskou, všecka práva zkazlti.

23.

! zdaliž to není dilo, Antikrista hrozného,
Považ každý komu mílo, ctiti Boha mocného,
Co Luciper, pokušitel, vlil do lidu pyšného.

24.

[102] Město své krásné a“slavné (a), nejprve tím mámili,
Potom chopívše se zbraně, na sta nevinných zbili,
Pak královský, palác zemský, zloupili a spálili.

25.

Ještě v tom svém ukrutenstvi, poselstvi jsou vyslali,
V Evropě do všech království, by králové přijali,
Republiku, v tom zlém vzniku, kterou jsou již začali.

26.

Lsti, podvodu, ialešnosti, srozuměl jest celý svět,
Když počna od ukrutnosti, Sathan to své dílo plet,
Tut' hned každý, bál se vraždy, budouci všudy i zdet.

27.
Čínili slavní králové, v tom mírné prostřednosti,
Ale zpumí Francouzové, z své převeliké zlosti,
jim na zpouru, zjevnou vojnu, vyhlásili v rychlosti.

28.

již vojsko v poli stoiice, podalo jim způsoby, (b)
By nechali té směsice, a bláznové svobody,
Krále ctili a pustili (c), bezevší zlé příhody.

29.

Co se měli napraviti, Oni se víc zhoršili,
Tak jako vrahové lití, krále hned usmrtili, (d)
Potom zpurně i královně, týž ortel vyhlásili.

30; \

[104] I to nevinné Paniátko, Ludovíčka malého, (e)
Drží co v kleci ptačátko, syna krale slavného,
Tak arestem, mrzským trestem chtí skaziti i jeho.

(a) Paříž. — (b) Kníže z Koburku; — (c) Z vězení. — (d) 21. ledna
1793. — (e) Jest 9 let starý.
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31.

CHut svou však nenasytili, na té krví královské,
Na tisíce jiných zbili, zlostné srdce vrahovské,
] 2 své rotty, rovné soky, dali v ruce katovské.

32.

S nevypravenou vzteklostí, až dosavád běhají,
Nad žádným žádné lítostí, a ohledu nemají,
Loupí derou, pálí berou, a milosti nedají.

33.

Ejhle jaká to ukrutnost, když mnohé zmordovali,
Nad tureckou barbárskou zlost, srdce z nich vytrhali,
Ty na špicích po ulicích nosili a běhali.

34.

Dosti všeho vypravíti není možné žádnému,
Co ti lidé chtějí míti, známo Bohu samému,
Neb co činí, vzdy s tím míní, život vzíti každému.

Litosti hodná jsou města, také v jích vlastní zemi,
V níchžto zbili lidu na sta, jenž k nim neměli zření,
Vypálilí, a zkazili, i_všecka jich bydlení.

36.

[106] Aj hrůza a strach podjímá, vše okolní sousedy,
Když ten lid z hranic vybíhá, utíká kam kdo vědí,
že to ani, před pohany, nebylo zapotřebí.

37.

Kdo kolívěk to slyšíte, ustrňte nad tou zlostí,
Neb se tam ruší, vidíte, zákon přirozenosti;
Nic véřítí, níc činiti, jen mordy ukrutností.

38.

Ach kdyby to Panování, mělo se dál rozjítí,
Uchovej nás Bůh té rány, co budeme činiti,
Víře, právům, lásce, mravůmJ životům konec míti.

RICHle z upřímného srdce k Bohu stále volejme,
By ten lid zahladíl brzce, a chutně pomáhejme,
Králi svému, že dá jemu, Bůh vítězství doufejme,

40.

TAhněme bratří Čechové, na bezbožny Francouze,
Chcemli uchovat své krve, ujít hladu a nouze,
Zvítězíme, zlost zkazíme, nebude to na dlouze.

4l.
Řví srdce pro množství krve, tak ukrutně vylití,
Než se dáš probodnout prvé, nemeškej se brániti.
Neb Boží čest, sebe a vlast, jsi povinen hájití.

Franěk ]. Vavák z Mílčic,



k Pam. lll, 1. 49

Str. 108. K veršům se střídavou odpovědí „Světlo, Teplo“ hodí
se mi tu poukázatí, jak jedním z hlavnich učitelů literární práce byly
Vavákovi jadrné „Staré Paměti Kuttno-Horské“ lana Kořínka z r. 1675.
Že Vavák jich hojně používal, patrno nejen z častějšich odkazů k ním,
ale iz napodobované formy jejich rozprav (dialogů), veršů a stavby
slok a veršovaných sentencí, jež přicházívají u Vaváka i co do obsahu

co do formy podobné, ba někdy i téměř totožné. ] to Vavákovo oblí
bené „lo Paean“ čte se v Kořínkovi (ač ovšem též i jinde). Ke srovnání
se zmíněnou skladbou Vavákovou uvádím zde verše Kořínkovyze'str. 140.:

„Kdo Horu k Praze přirazil? Láska.
Kdo pro to Horu porazil? Cháska.
Kdo na Tábory dorazil? Láska.
Kdo její houfy rozrazil? Cháska.

Kuttno Pražská láska,
Žižko-peská cháska.“ Atd.

Mapa bojiště lipanského s „Hrstkou popele“ Plzni k Novému
roku 1793 věnovaná.

Str. 119. ] Vavákovo plzeňské měšfanství i práce, za niž se mu
vyznamenání toho dostalo. jsou teď již známy se všemi téměř doklady
jednak z památek nalezených r. 1917 ve Žherách, jednak ze sbírky
starých přepisů chovaných druhdy v příbuzenstvu Vavákově ve Lstiboři
a nyní ve farním archivu tamním, jež mí laskavě zapůjčil vld. pan Aug.
Ulrich, farář tamže. Čistopisy Vavákovy do Plzně poslané někde tam
asi zanikly, alespoň v archivu městském dosud se nenašlo ničeho, ba
ani záznamu o udělení práva měšťanského, avšak původní (či již také
z původního přepsaný) rukopis Vavákův, jejž si ponechal doma, znám
jest nyní z nálezu žherského. V Plzni pak přece uchovala se památka
alespoň v soukromých opisech, jež z listinné pozůstalosti rodiny Stehlí—
kovské uveřejnil nedávno v „Plzeňsku“ (roč. V., čís. l.) p. josrf Strnad
ve článku: „Frant. Jan Vavák, čestný měšťan plzeňský“ Některé ne
přesnosti zavinila neúplnost tamnějšího pramene.

Jak v „Hrstce popele“ vypravuje, zhotovil sí Vavák mapu lípan
ského bojišté „pro sebe a některé dobré přátele“ již roku 1788 (věcný
výklad k ní má datum „VII. Aprili“) a na str. 8. piše pěkně, proč ta,
učinil. Avšak r. 1792uviděl práci tu íbřístevský farář, Onufrius Wisinger
rodák plzeňský, a ten jakož i vrchní ředitel poděbradský Jan Josef Beier
weck povzbudilí jej a utvrdili v úmyslu, by svou práci poslal měšfanstvu
plzeňskému, jehož právě předkové se byli u Lipan zvláště vyznamenali.
Vavák prácí doplnil (čti str. 10.) a na čisto ji vypracovav poslal s oslavným
doprovodem „Hrstka popele“ a s obvyklou u něho veršovanou uzavírkou
„po poště do Plzně za dar nového 1793. roku“, jak píše v Pam. lll,
str. 119. jak tam uvádí, vyhotovil mapu v prosinci 1792, „Hrstka popele“
pak má datum 30. prosince; celou však práci dodělal a odeslal až
v lednu 1794, jak patrno ze zmínky v listě odeslaném 19. ledna synu

Vojtěchovi do Budějovic („u pana Knebla“): „Mapu do Plzně jsem včera
18. jan. dohotovil, ta jest velmi krásná a dobře se mi povedla; krátcí
a pošmourní dnové obmeškalí mne; náš p. vrchni sám ji pošle do Plzně.“

Paměti Vavákovy, III., 4.
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Originál mapy z r. 1788,jejž si Vavák ponechal, jest nyní v Museu pod
sign. 18 H 36, čís. 37. Je to celý arch (napříč), uprostřed však nyni silně
porušený; na horní polovičce jest vlastní mapa s nápisem: „Mappa
Geometrika předočňuiící Místa, kde Sirotci a Tábořl od věrných katho

nických vlastencův poraženi a skažení byli 1. 1434 dne 30. máje v ne
děli po Božím Těle. Tolikéž i jiných starých i nových paměti hod
ných věcí spatření — a podle abecedních písmen vysvětlění. Učiněná
ponejprv teprva od Františka Jana Vaváka, sedláka ve vsi Milčlcích
]. l788.“ Kresbajest ozdobná, značky různobarevné. Zmenšený snímek
tu otištěn.

Na celém dolním půlarchu rovněž ozdobně (písmena pořadná jsou
červená) jest sepsáno

„Vyjádření znamenan[ých míst] podle liter:
A. Jest onno místo, kde s. Vácslav, s přítomností s. s._angelův,

Drzsla[va, knížete] kouřimského přemohl letha 925, od kteréhožto při
stoupení k sobě místo to slove Přistoupim, vůbec Přistoupiň, kdež
i kostel od starodávna farní [jest; tentol přítomný, od biskupa Jana
Fridricha z Waldšt[eina] posvěcený na tom místě stojí, kde oni dva
knížata proti sobě se postavili. —B. Ležení [vojska Drlzslavova. —C. Vlast
s. Prokopa & brá'zda od něho zlými duchy voraná od kláštera sázav
ského až sem vzdáli 2/2 míle. — D. Tu v kostele nalezen [praporec
Slalvníkův, otce s. Vojtěcha, s nímž bojoval kníže české Soběslav proti
císaři Lotharovi u Chlumce ]. 1126. Tutéž začátek tahu stavovského
kathollíckého vonska pod vůdcem Maynhardem z Hradce. Odtud jeden
díl k lit. E a druhý díl k lit. G, H, J. — K. Ležení Sirotkův a Táborův
vozy [ohraženo] pod vůdci Prokopem Hollym a Čapkemf -—Fl. Prvni
udeření na Sirotky od lit. E, jimžto katholíci schválně couili, až je
z vozů ven vyvábili, [skočívše'Pl pak jim k lit. Kl. Zatím onino druzi již
od lit. J přes ten vrch okolo vsi Lipan k lit. F2 přiběhna vozy jejich
opanovali a učinivše [v nich] zmatek, na zad Táborům připadli a je
mordovali. — L. Nejukrutnější bitva a katholíkův vítězství. — M. Pahrbek
v čisté rovni snad poto[m od] Husitův schválně nanešený, kde Prokop
Hollyzabit a tu též ležl. ——O. Tu v těch vesnicích zajatí Táboři a
Sirotci do stodol vehnaní a tam sp[áleni]. — N. Jámy v zemi hluboké,
v počtu 14 převelikým nákladem učiněné, kde 1. 1683 v čas obležení
tureckého města Vídně mnoho set strych[ů obilíl schováno, svrchu pak
vorbou zasloněno bylo. — P. Ležení vojska krále Matiáše, když z Uher
k Praze táhnul, aby království české od brlatra svlého cís. Rudolfa ll.
dostal. L. 1608 v máji tutéž leželo vojsko Marie Theresie. když po bitvě
u Prahy od Hradce Králové sem přitáhlo. — Q. [Leženlí téhož vojska,
když Prušákům coufaje odtud zas k Kolinu a potom až k Čáslavi od—
tá :lo 1757. — R. Ležení vojska pruzského, když po též pra[hs]ké bitvě
coufající císař. vojsko následovalo pod vůdcem princem de Bevern.
kterýž ležel v Hříbu. — S. Ležení téhož pruzského vojska, když od
Kolína spátkem couflo a odtud zas ke Kolínu do bitvy se odebralo dne
18. Juni 1751. — T. Pahíbek Paleček, na němž zbořeniště od tvrze od
jistého Palečka, jenž byl krále Jiřího bláznem, tak slouti má. Jest odtud
též okoloběžnoslí velmi spanilé spatření.
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Položené v mappě sídla náležejí: Ves Chotouň k Poděbradům,
panství císařské. Kouřim a Brod Český města královs[ká]. Skalice klá
šteru sedleckému, nyni cisař[skému]. Lhottka má pána Wokauna. V Tře
boull jest 1. dvůr kouřimský. 2hý sázavský, nyní cisařjský], kostel se
všemi sousedy klášte[ra] Skalice; 3tí dvůr tam a Chotutice, Miškovice,
ŽabonOSy, jenž k Radimi, a ostatně vše jest černokostelecký knížete
z Lichtenštejna, jemuž také i Radim náleží. — Ao. MDCCLXXXllX
VII. Aprili, Frant. |. Vavák.“

Mezery vzniklé porušením papíru prostřed celého archu doplnil
jsem v hranatých závorkách co možno pravděpodobně z jiného ruko
pisu Vavákova s nadpisem „Memorabilia“ (v Museu pod sign. 18 H 36,
čís. 66). jak i titul napovídá (pamětihodné věci označuje „dle počtů“
t. j. číslicemi, a ne „dle liter“ jako v původní ůpravě z r. 1788), byl by
to koncept (s četnějšími škrty a opravami na přeloženém půla.chu, jehož
4. stránka jest prázdná,) soupisu míst a událostí pro mapu plzeňskou,
kterou Vavák „netoliko dle prvního originálu [z r. 17881přenesl, ale ipo
všech stranách v nově rozšířil a zveličil“ a „přiloženými počty“ k po
chopení opatřil. („Hrstka popele“, str. 10.) „Memorabília“ jsou mnohem

soudil bych, že při konečné ůpravě práce do Plzně poslané Vavák leccos
upravil stručněji, ba i vypustil. Nejednu zprávu „Memorabllií“ najdeme
ovšem iv „Pamětech“. Pramenem historických poznámek ze starší doby
byla tu Vavákovi téměř napořád Beckovského „Poselkyně starých při
běhův českých“. Zprávy z válek pruských a jiné novější mohl míti již
z vypravování pamětníkův a z vlastního poznání. Pro úsporu sazby
přepisují text bez oprav:

[l] „Memorabilia aneb Paměti hodné věci, které se a kdy v tomto
vůkolí přihodily, do mappy dle počtů k zaznamenání:

]. Ves Chotouň, vlast s. Prokopa, kde on se narodil 1. 979. —
2. jest brázda na způsob příkopu od 5. Prokopa zlými duchy voraná
od kláštera sázavského až sem vzdáli 21,/.,míle, tak stará pověst. An b:
jsou prý hranice, jenž dělily knížetství kouřimské od knížetství praz
ského, tak nínější politika. — 3. Ležení vojska katolického před bitvou
l. 1434 pod nejvizším vůdcem Mainhardem z Hradce, s nímž také iPra
žané se spolčili. — 4. Ležení Sirotků a Táborů vozy ohraženo pod něj
vižším vůdcem Prokopem Hollým. — 5. Začátek tahu vojska kathol.,
v němž první byli Plzenští, a ti udeřlvše na nepřátely jim schválně
coufli, aby je ven z vozů vyvábili, což když se stalo, Pražané skočili
nepřátelům v bok. — 6. Vrchy, kterýž díl vojska stavovského obejdouce
do ležení nepřátel vpadli a vozy jejich opanovavše i zálohu v nich
zbivše též na nepřátele po zadu dorazili a tak ze všech stran je tepouce
vítězství nad nimi obdrželi, všecky pak pozůstalé, jenž utéci nemohli,
ve vsi Lipanech, Hřibu a Viticích c'o stodol a statků vehnavše & s nimi
takové zapálivše konec jim učinili ]. 1434 dne 30. máje. — 7. Pahrbek
neb vršek, kde Prokop Hollý zahynul, na jeho hrob potom od Husitů
nanešený. Pod ním 14 jam, kdež obilí před Turkem schováno l. 1683.—
8. Ležení vojska s. Vácslava 1.925. — 9. Ležení vojska Drzslava, knížete
kouřimského. — 10. Zde k sobě obě knížata k vlastnímu potýkání a
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k svatému pak Vácslavu anjelé přistoupili l. 925, od čehož ves Přistoupiň
slove, a na tom místě stoji kostel farní pod jménem s. Vácslava; tento
nínější od arcibiskupa Jana Fridricha z Val[d]šteina posvěcený ]. 1694. —
11. Zde jest kostel též s. Vácsla'va, v němžto nalezen praporec Slavníka,
otce s. Vojtěcha, s nímž bojováno proti císaři Lotharovi u Chlumce
1. 1126. _ 12. Řiceniny kláštera skalického, o němž Beckovský v kap. 55
list 697., 98., 99. — [2] 13. Místo, kde hrad od kněžny Libuše vystaven“
]. 722. Tutéž ona pohřbená v bráně hradově, kudy se i dnes na to
místo jezdí, i. 737. Tu se též narodil 5. Vojtěch ]. 959. Kostelové od
Slavníka, otce s. Vojtěcha, v Libici městě, nyní vsi, vystavení oba po
dnes stojí. .— 14. lezero Libušino. — 15. Vrch v čistých rovinách nad
městem Sadskou, na který kníže Bořivoj II. zázračně skrze s. Apoliná—
říše z vězení z Mediolanu přenešen ]. 1117, a tu jest kostel farm pod
jménem téhož svatého. Tu též sněm zemský držán za Vladislava I.
i. 1110. — 16. Boží Voda, tak řečeně místo, kde zdravá voda, při ní
lázně a kapla Bolestné P. Marie se nachází. -—11. Zde Hynek z Kun
štátu a na Poděbradech porazil Němce zem českou hubicí, zajatým pak
nosy a uši uřezati dav domů je propustil. _ 18. Kostelík P. Marie, na
kterémž místě 10 havířů nevinné bylo sťato l. 1494 5. srpna, od čehož
na stojícím zde dubu žaludy s kápěma haviřskými rostly. já sám mnoho
takových žaludů sem rozdal a jeden ještě mám. Dub ten od větru po
ražen r. 1782. [Po straně jednoduchý náčrtek takoveho žaludu.] — 19.
Ležení vojska švejdského !. 1631, též císařského pod vůdcem knížetem
z Valdšteina l. 1633, též opět švédského a saského, když Nimburgk
dobyvše lid v něm zmordovali l. 1634 dne 16. Aug. Též tu ležení vojska
krále pruského po bitvě u Kolína ]. 1757. — 20. Ležení vojska švejd-
ského v ten čas, když z Valdšteina u Nimburku ležel. — 21. Ležen
vojska pruzského, když zajaté v Praze Čechy (Landmiliiz) od Brandeisa
ke Kolinu vedli. — 22. Ležení vojska krále Matiáše, když z Uher k Praze
pro dosáhnutí král[ovství] českého táhl l. 1608. Tutéž leželo vojsko
královny Marie Theresie, jenž po bitvě u Prahy od Králova Hradce sem
přitáhlo a když za Plaňany, kde 23, couflo, zase tu leželo vojsko krále
pruského od Prahy sem přišlé 1757.— 24. Obširné ležení téhož pruského
vojska pod vůdcem princem de Bevern, kterýž slavné obydlí měl ve vsi
Hřibu, a naši v ten čas od Plaňan coufli za Kolin měsíce ]uni téhož
roku. — [3] 25. Když naše armáda až k Čáslavi coutla, Prušané ke Ko
línu se odebrali, odkudž dne 13. Juni zase spátkem co fli a za“Kouři
mem, kde 25, se položili. Kamžto když se jim dne 16. Juni více než na
300 vozich potravy z Nimburka vezlo, naši u vsi Milčic cestu jim za
stoupilí, kteréž Prušané přémahajíce tu ves (jenž taky před 7mi lety Cclá
schořela) zase celou vypálili. — 26. Na tom/vrchu nejprv město Kouřim
stálo. — 27. Dne 18. Juni Prušané onuno sobě nešťastnou bitvu začina
jíce zde stáli. — 28. Stání iR: Staanij vojska Marie [Teresie] před
bitvou. — 29. Nejsilnější bitva a našich vitězství. — 30. Zde nínější

Leopoldem a Karlem a s některými slavnými knížaty na honbě polního
ptactva býti ráčil l. 1791 dne 16. Augusti. — 31. Zde l. 1792 dne 25. Apr.
skrz děvečku Dorotu Švančarovou nalezená zlatá pixla, v níž jest 136ka
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menů smaragdových, zcela neporušená, kterou zde byl cís. František l.
bývše tu na střelbě vodního ptactva l. 1746. stratil; ta nyní Františkovi ll.
odevzdaná a děvečka na jeho poručení z důchodu poděbradského 30 dů
káty darovaná. — 32. Marasty a vody ustavičně trvající, odkudž staro
dávní přísloví tu i tam v zemi trvá a malým dětem, když nos neutiraíí,
se říká: „Blýšti se ti pod Milčlci,“ čímž návěští se dává k utřeni nosu.
Ty pak marasty ]. 90. a 91. a 92. tak vyschly, že největší tíhoty tudy
vazené býti mohou, což žádný před tím nepamatuje.“

Mapu do Plzně odeslanou doprovodil Vavák obšírným přípisem,
ba celým spiskem věnovacim poo- názvem „Hrstka Popele“. (V Museu
sešit Vavákem psaný, o 8 větších listech čtvrtarchových, pod sign. 18 H 36
čís. 52., jejž tu uveřejňují. jiný opis je tamže pod sign. N. D. 62.) Co
do formy je tu opět patrný vliv oblíbených druhdy vzletných oslavných
předmluv. v naší starší literatuře (tak na př. i v Pražákově kázání „Mo
dicum“, jehož se Vavák dovolává), v obsahu pak, soudím, dosti jest,
co dá dobře chápati autora i jeho prostředí.

[1] „Hrstka Popele, z Kosti Plzenských, i jiných Čechu Katholických,
na Polích u vsi Lipan a Hříbu, mezi Kouřimem a Českým Brodem
v nově vyhrabaná, Aneb Mappa Geometrica —Poloha zemoměřická, před
stavující onnou posledni porážku Sirotků a Táborů, kterou měšťané
Plzenští s jinými katholickými Čechy spojení slavně svítězívše vykonali
letha Páně 1434 dne 30. máje —

Kterou tohoto věku ponejprv vypracoval Franěk jan Vavák, na
král. komor. panství Poděbradském ve vsi Mílčicích sedlák a rychtář,
letha Páně MDCCLXXXXll.

[2] Urozeným, udatným, statečným a vysoce učeným pánům vla—
dikám purgmistru, konšelům a celé slavné obci královského krajského
staro-katholického a vzdy věrného města Plzně Vpřano WLasteneCkl,
za DárCžek noWeho RokV OblětoWaná [l793]. \

[3] Urozeni, udatní, stateční a vysoce učení páni vladykové, pání
Plzňané milíl

Všeliká na světě 2 hlavních základů pocházející pravá veřejná
ctnost způsobuje sobě pravou lásku, pravá láska pak plodí milost, milost
pak odplacuje a korunuje ctnost.

Že a kterak po všecky věky pravé a veřejné (z týchž hlavních
základů, t[otiž] viry, nádéje a lásky) pocházející a nikdy nezměnitedlné
jak starobytných, tak předešlých ivás nínějšich p. p. Plzňanův ctnosti —
tu i tam — i v vlastní i v sousedských i v vzdálených zemích mnoho
lásky byly sobě způsobily, mnoho milosti naplodily, mnoho odplat ob
držely a mnoho korun slavné pověsti dosáhly, — jest vůbec povědomo.
Skrze což: město vaše omilostněno a oslaveno jest tak, že když běhy
časův jak lidských, příznivých a milostných, tak divokých, ukrutných a
přísných, pozorujeme, o samém městu vašem, jak jen začne čísti neb'
mluvíti, tak hned spolu musí se divíti každý jak učený, tak neučený
rozum lidský, že onno vzdy, všudy a ve všem svou podstatu a nezmě
nitedlnou celost zachovalo.

[4] Ale poněvádč. kde mnoho ctnosti, tam mnoho korun: Mnohé
a veliké ctnosti zejskaly sobě mnoho a velikých milovníků; mnozí a

O'"
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velicí milovníci udělovali“mnohé a veliké milosti; mnohé a veliké milosti
byly odplaty a koruny těch mnohých a velikých ctností.

Dovolte, urození, udatní, stateční a vysoce učení p. p. vladykové,
vzdy věrní p. p. Plzňaně nejmilejší, — ačkoliv jsem prostý a všech škol
i v mladosti me prázdný a protož s vámi mluvíti docela nestatečný, -
a nýní již obstarožní sedlák: — však předse tím tupým smyslem svým
z daru Božího k mému oumysiu pochopuji (ne tak pro vás, jenž lépe
víte), jako pro sebe a jiné sprosté vlastence říci a připamatovati naklo
něneho se vidím, jaké ctnosti vaše od jakých milovníků ctěné, odplaco
vaně a korunované byly. Nebo předně:

Neywižssj církeVníkněží, náměstkové apoštolští, důstojní biskupové
a preláti milostmi svými korunovali vaši ve víře katholícké, samospasi
tedlné horlivost a stálost.

Slavní císařové, králové, knížata atd. vaši poslušno-rychlou hotto
vost a nezměnitedlnou věrnost. *

Hrdinští bojovní vůdcové vaši v bojích udatnost a neustálou srdce
zmužilost,

Stav panský vaši sílu a statečnost.
Stav rytířský vaši vladickou hodnost.
[5] Stav městský vaši až posavád nezměnitedlnou starožitnou

městskou podstatu, zprávu a vzhlednost.
Poddaný lid váš vaši vládnoucí mírnost a dobrotivost.
Celá vlast naše Čechská vaši jednotlivé bytnosti ustavičnost.

Mimo toho:
Korunované jsou ctnosti vaše: od slavných vysoce učených a nej

výmluvnějšich kazatelův, od vysoce vtipných líbo-mudrcův a veršovcův,
od vysoce vzátcných a předních jak domácích, tak cizích lethopissův
neb—dějíno-písákův, od v_vsoce vznešených a vzdálených cizozemských
hostí, od milých a upřímných všech stavů domácno-českých vlastencův.
A summou krátce mluvě: tak mnohých milosti a darův, nimiž město
vaše omílostněno a obdarováno jest, musili býti mnozí milostnící a da
řítelově. Ovšem byli:

Nejslavnější a slavní, nejmocnější a mocní, nejdůstojnější a důstojní,
nejurozenější a urození, nejučenějši a učení, nejudatnější a udatní, nej
vtipnější a vtipní. Byli také:

Pokorní a nejpokor'nější, ponížení a nejponíženější, sprostni a nej
sprostnější.

Z těch posledních já jsouc jeden a sice nejposlednější, opovážil
jsem se vašemu slavnému a již tak obdarovanému městu (dle oněch
slov: kdo má, bude mu dáno) taky ně sice dar, ale jen dárčekpři.
něsti a to:

Hrstku Popele na polích mezi Kouřimem a Českým Brodem'u vsi
Lipan a Hřibu v míle čechské vlasti naší teď v nově vyhrabanou. [6]
Dárek ovšem chatrnný. a nejchatrnější, nebo což může nad popel chatr
nějšiho a špatnějšího býti? ten všudy netoliko málo aneb nic vážen ne
bývá, ale íjako překážka nejaká z přednějších bydlitedlných míst na
místa opovržená házen, nohami šlapán i z domu ven vymetán a 7 nic
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uveden býváJA ještě: takového nic váženého, opovrženého a ničemněho
Popele přináším jen Hrstku.

Hle: Hrstka Popele toliko.
Vim sice, že někdy blízký jeden krajan můj (a) v slavném městě

a chrámu vašem na slavnou slovárnu vaši vstoupivší taky nětco Maličko
jen vám přinesl a stím Ovšem míle přijat byl?) já pak ne tak maličko,
jako nic, Hrstku popele přinášeje, zdaliž přijat býti budu moci? Já ovšem
né, ale jen ta Hrstka Popele když přijatá bude, já na samé z toho po
cházející radosti zce'a přestanu.

Zajisté, proč by onnen krajan můj přijat nebyl, poněvádč z toho,
co hlásal nejprv, že jest Maličké, vyvedl potom, že jest slavné. ]á pak
méně než Maličko, Hrstku popele jen nessoucí, kterýž né nýní, ale až
v den soudný teprva slávu dosíci má. On jako vysoce učený bohomluvec,
já pak jako všech škol prázdný sedlák. On jako dle' řádu svého ano
i jenerální kazatel, já pak jako prostý země voráč. On jako slavného
vašeho domácího kláštera S. Panny Markety zasloužilý převor, já pak
jako vzdálený vlastenec a dle řádu země nejposlednější její syn. On
kolikos jazyky snad mluvit mohoucí, já pak jediný náš přirozený čechský,
ještě jako nedochůdče, znající. A kdož to dá: abych aspoň tim milým
naším jazykem v slavném městě vašem já polovičně, všichni pak učení
Čechové, milí bratří [7] naši zcella mluviti se snažili a mluvili, jako jen
jeden syn váš vlastní, urozený vladika pan Antoň Frozyn v svých Obro—
vištných desítkách před 88 lety mluvil a v předmluvě na první desítku
i cestu k dobro-Ceskému zvuku i výbornost, cenu,“užitek a slávu téhož
velmi pilně a sladce předočnil a dokázal?) ]á zajisté: v Sladkém řečo
vodu jeho jej pochopiti jsem nestatečný. ale i s mou Hrstkou Popele,
jednim jeho v1týž předmluvě položeným veršem od slavného města
vašeho mohu být i zahnaný, kdež praví na li.—tu15.:

Sláva sedi vyssoko, k'ni je přistoupiti těžko.

(a) V. otec Vácslav Pražák řádu kazatel., rozený Nimburgčan,
kazatel jenerál., převor plzenský, l. 1740 dne 8._máje.

1) Kázání jeho, historickými v2pominkami hojné protkané. má titul:
„Modicumz non Modicum-Sed-Gloriosum. - Maličko : ne Maličké, - nýbrž-
Slavné. - Před Vlasti, Králmi, Církvi a Bohem. V Královském Staro
Katholickém, vždy věrněm Městě Plzňi, . .. Na Den Vejroční Památky slavné
Nový svátek nazvané v Staro-Slavném Chrámu Páně Sv. Bartoloměje Apo
štola, v Neděli jubilate to samé Modicum Maličko v Sv. Evangelium před
stavující Skrze přítomné Kázání Od Knéze Vácslava Pražáka Řádu Kaza
telskýho, Písma Sv. Lectora, Kazatele Generálního, a na ten Čas v Klášteře
Sv. Panny a Mučedlnice Markyty Převora dokázané Dne 8. Máje Léta 1740.
V Praze ujana Karla Hraby . ..“ (Výtisk v univers. knihovně, sign. 54 C 50.)
— 2) „Obrovišté Maryánského - Atlanta - Svět celý Maryánský v jedinké 
Knížce nesoucýho. - To jest: - Knížka o Obzvláštnich Maryánských Obra—
zých; . . . Pilností kněze Vilíma Kunpenberka z Tovaryšstva ]ežíšového se
bíraných A odemně, \ntonína Frozýna Plzenskšho Vladyky. Hor Březových
Libušyných blíž Hory Svaté Obyvatele, Na Cesko v několika Desytkách
přeložených; To vše Léta Páně tisýcýho. sedmjstého, a třetího. Dne
30. Měsýce Dubna. Desýlka Prvni. [Vicemevyšlo] . .. Vytištěná v Star:
Městě Pražsk: u jiřího Labauna, L. 1704. . . .“ Knížka vzácná i skrovností
zachovaných výtisků (v Praze v universitní knihovně, sign. LlV. F. 100,)

zvláště obsahem obšírně předmluvy Frozýnovy.
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Zajisté: když do slavného města vašeho já sprosták Hrstku Po
pele přináším, jakoby se hruda s čistým zlatem smísiti chtěla, tolik
činím, a protož těžký přistup. Nicméně .

říkává se taky český:
příčiny mají věci všecky.

Aneb: Nic není bez příčiny. Tak i já, že smým tak prostým dá—
_rečkemdo slavné Plzně přijiti. jsem se opovážil a takový Hrstkou Popele
nazvati se neostýchal, příčiny i povzbuzení mně k tomu přivedly.

Příčiny: Nejsoucí já od vsi Lipan a Hřibu vzdálený, a tudy často
hned od mladosti mě jak s jízdou tak pěšký dle potřeby mě bývalý,
vzdycky na onnu porážku Syrotků a Táborů a katholíkův slavné vítěz
ství, jenž se zde roku 1434 dne 30. máje s pomocí Boží uskutčílo,
(jak dle kroníckého čííáni, tak dle zde až dosavadních oustních vypra
vování) jsem vzpomínal a sobě příběh ten, ač dávno minulý, okem mysle
mě jako přítomný činil. A protož tu slavnou a [8] již hynoucí památku
sám pro sebe toliko a některé mé dobré přátely (majic prve taky od_
Stvořitele, ač v mém nejposlednčjším stavu sedlským částečku uměnl
zemo-měřického sobě danou) pozorně jsem z zřetelíl a na papír uvedl
v roce již 1788 z té příčiny, ]. že nýní, jak kde jaká bojovná bitva aneb
jen šarvátka se přihodí, netoliko k uchu vypsanou, ale i k oku na papíře
představenou míváme; za 2. že onuno bitvu tak veliké paměti hodnou
ještě nikdy na papíře jsem neviděl aniž o ni Slyšel.

Proběhlo ovšem celého půl čtvrtá věku, v němžto málo aneb žádný
vlastenec se nenalezl, aby to slavné paměti hodné místo zřetedlně byl
spatřil, s kronikami sjednotil a celou polohu jeho na papír postavil;
pakli to vzdy kdo a kdy učinil, spíše to někde v cizích zemích nějaká
skříně tmou obkládá, nežli v světle oko spatřiti může. Aniz pochybuji,
že i slavná Plzeň, poněvádcž jí na tom mnoho záleželo a posavád záleží,
takou. pravím, polohu starým hned měříckýmbčhem dělanou zachovanou
má. Kterou jestli má, tato nová nic jí neujme pocty, nýbrž ji jako pod
gbelcem schovanou zase na svícen postaví. Paklif nemá, můiet táto
nýní nejpravějšim způsobem učiněná ten nedostatek naplniti.

Byloť sice za dnů našich nedávno to bojiště ivypsáno i vyměřeno,
__alejiným oumyslem i během nežli toto přítomné. Vypsáno: od uroze
ného a statečného pana Karla josefa Bíenera rytíře z Bienenberku,1)
nyni kraje kouřimského král. krajského heítmana a českého slavného
goubernium raddy, památných věcí českých vysoce znamenitého milov
níka, ale během historickým a řečo-vodem německým. '

[9] Vyměřeno: od pana josefa Míillera,2) knížetciho Lichtenštein—
skýho zemoměřiče, ale během polním toliko, když on celé černokostelecké
panství se všemi vesnicemi, polmi, rybníky, lessmi etc. zméřivše do
jedné polohy svedl a položil, kterážto poloha neb Mappa obšírně veli

_ 1) IE: jozeffa Binnera . . . Binnenbergku. — O bojišti a okolnostech
bitvy lipanské i o zachované tradici pojednává Bienenberg \! třetím svazku
svého díla „Versuch íiber einige merkwiirdíge Alterthíimer im Kónigreích
Bóhmen, Prag 1785“ ve stati o Viticích na str. 177. až 185. Neuniklo to
snad pozornosti příslušných našich odborníkův? — 2) R: jozeffa Millera.
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kosti v zámku černokosteleckém v obzláštním pokoji se chová. 1) Mám
za to, že když tato místa měřil, jakožto Rakušan a Němec, ani na tu
zde staiou porážku nevzdechl a o ní nic nevěděl, aniž práce jeho může
komu z vlastenců — vzlášť v tomto oumyslu -- sloužiti.

Z povzbuzeni: Roku přítomného 1792 jeden urozený syn váš
vlastní Plzňaň, velebný v Kristu otec pan Onufrius Wisingerří farář
břístevský, když mně dle upřímné známosti navštívil a tuž onné po
rážky polohu u mne spatřil, ihned řekl: Tato mappa patří do Plzně,
neb naši předkové plzenštl toho vítězství největší oučínek vykonali. Od
pověděl jsem: Jest mně dobře povědomo, že p. p. Plzňané přední v tom
boji byli, a protož těším se, že jeden taky vznešený panPlzňan mou
sprostou práci spatřiti může. Řekl on: Vinšoval bych, aby ji všichni
ostatní spatřiti mohli. "'

Od té doby mysl moje nutila mně, abych takovou předělavši do
slavné Plzně — kamž nejvíc patří — poslal. Když pak na svou jakovost
se ohledna a na sobě nic, jen prostého vesnického sedláka, neviděvši,
stud mně napadal a odrážku čině pravil: Kamž ty, sprostáku, myslíš,
zdaliž's u samého jednoho a slavného Plzňana nečetl: „Sláva sedí vys
soko, k ní je přistoupiti těžko.“ Co tobě slepému velké [10] světla platné
budou, byť se k nim třebas dochamtal? Na to jasnější mysl zase pra
vila: Co spravedlivého jest, toho se drž, a co komu náleží, to každému
deý. Já sem tobě pomohla práci učiniti, protož nenechávej ji u sebe schnítí.

V tom boji abych vzdy pokoj dosíci mohl, na raddu (jakž praví:
Nic bez rady nečiň) jsem se uchýlil & předně sice zas k onomu synu
plzenskému, veleb. pánu Onufriovi Wisingrovif) faráři břístevskému,
skrz psaní, potom též k urozenému a statečnému vladikovi, pánu Janovi
]osefovi z Beierwecku,4) král. komor. panství našeho podébradského
vrchnímu řidíteli, kteřížto obá — lní zase —skrz psaní a llhý oustně —

)nně v tom potvrdili, a abych jen pracoval a poslal, přiřkli.
Osmělil jsem se tehdy: a takovou polohu neb mappu netoliko dle

prvního originálu přenesl, ale i po všech stranách v nově rozšířil a zve

1) V německém životopise Vavákově („Lebensbegebenheiten“,
str. 114.—116.) vypravuje prof. Němeček: „Brzy nato shlédl (Vavák)
u jednoho úředníka mapu čili půdorys pěti spojených a spolu souvislých
kniž. Lichtenšteinských panství: erného Kostelce, Uhříněvsi, Skvorce,
Kounic a Rataj“ Mapa nebyla kreslena čistě, i nabídl se Vavák, že ji
provede lépe. Měl ji nakresliti ve zmenšeném měřítku. Učinil tak (Ně—
meček líčí, jak Vavák pracoval,) a úředník onen vyvěsil práci tu za sklem
v pokojínPředloha Vavákova je Snad ona mapa, o níž tu v „Hrstce po
pele“ zmínka. _ 2) R: Wizinger. — V Pamětech o něm častěji. Dle

plzeňské matriky r. 1744 „dne 10._lunii pokřtěno dítě Onuphrius z pocti
vých a svobodných pánů rodičů, otce pana lgnaciusa Wisingra, níěštěnína
a staršího tohoto král. a krajského města Plzně, mateře Kateřiny; levans.:
Martin“ teif; testes: pan Ondřej Dubín a paní Zuzanna Psutková.
všichni měšťané tohoto král. a krajského města Plzně. Křtil: Pan Pater

,.jarr Stehlík, kaplan plzeňský. (Sdělil vld. p. arciděkan Ant. Havelka.)
— 8) R: Onuffriovi Wízyngroví. — 4) R: ]ozeffovi Bajerveck z [a ne
cháno místo pro predikát; toho však Beierweck neměl, alespoň v sche—
matismech nikde se neuvádí. Také různě psáno jeho jméno, nejčastěji
však Bayerweck a Beierweck, aneb bez c].



k Pam. 111,l, 59

lítčll, a to opět né bez příčiny. Prvně, že tu na těch okolních místech
(jakž viděti) také pěkných pamětí hodně věcí se přihodily, avšak tmou
nedbalosti tak jsou obestřené, že jich málo který vlastenec šetří. Za
druhé, abych ukázal, jak v té milé vlasti naší v malém jen tom okolí
tak mnoho památných a nadobro historických kusův i za dnů našich se
spatřilo, což dle.přiložených počtů každé upřímné vlastenecké oko vze
zdříti a dobrá mysl snadné pochopiti může. za třetí, abych s tim ně
které dosti učené, avšak nedbalé vlastence povzbudil, aby i oni, snáze
nežli já mohouci, vlasti a řeči své milé více sobě vážili, její příhody
a času proměnný spisovali, tudy věci minulé svým potomkům zase pří
tomné činili a stím povinnou synovskou [ll] vděčnost své matce vlasti
prokazovali.

Naposledy: že sem této práci jméno dal „l—lrstkaPcpele z Kosti
Plzenských ijíných echův katholičkých,“ není též bez příčiny; nebo
ač.p0pel jest chatrný a málo neb nic vážený, však vzdy pravda jest,
že všecky světa tohoto věci, jakkoliv slavné, nákladné, drahé, vznešené,
krásné a silné, ano i ta obdušná těla naše na ten samý očekávají, v popel
sa proměňují, takového nejprv dle své velikosti a jakovosti větší neb menší
hromady činí, potom pak ještě méně a méně ho bývá, až jen hrst a
hrstka zůstává, posledně i ta obracuje se v nic a všecko přestává. ]e—
dinká pamět jestli v knihách vostává. Takž já po onnom bojišti na
polích u vsi Lipan a Hřibu po třech stech a padesáti osmi letech chodě,
což jsem tam již jiného dosíci, vyhrabati a nazbirati mohl, jedině popel
a toho ještě jen Hrstku; nelzeť ho tu zajisté více nahledati.

Ten poněvadč jest z vašich oslavených kostí, z vašich slavných
otcův, slušně tehdy vašemu slavnému městu, vám, slavným synům a
vnukům přináležl a patří. Nebo tak čtu v psaní, které urozený pan Zdeňko
Drštka z Durryssyby, v témž boji udatný hrdina, svému bratru, panu
Kolvinovi Drštkovi, hned po skonání boje na poli psal: „Plzenští vojsko
vedli, první na nepřítele udeřili a jako dobří a šlečhetní muži bez ustu
pování a ustání nepřátele naše mordovali.“ 1)

Hle tehdy váš jest ten popel, byt' ho bylo jen Hrstka; ten ač
z'jiných všech věci chatrnný a málo vážený bývá, tento'pak váš jakožto
pro pravou víru horlivě zetřený i první zde hrdinsky [12] v boji roz
sypaný, jest v nebi a bude věčně oslavený.

Pro tu jeho slávu i ode mně jakožto od toho, který také 5 zemí,
matkou všech Popelův, se obírám a jí pluhem svým jako popel často
převraeím, sám rovněž dle mého stavu před všemi jinými učenými vla
stenci nejsa než popel, což jiného a přislušnějšího poslali a jak vhod
nějšim jménem nazvati mám, nežli Popel, a poněvádč malá jest tato
práce, protož malá Hrstka Popele? Hrstka sice jest moje a při mně
zůstává, sám Popel, ač jest ho maličko, však že jest z otců a kosti
oslavených, když mezi slavné syny a vnuky přijde, oni jen když jej dle
své staré upřímno-čechské dobrotivosti laskavě přijíti ráčí, dostatečně
oslavějí ho.

1) Viz v „Poselkyni“ Beckovského na str. 758. psaní, jež posílá
„Zdenko Drštka z Duryssyby, místodržící v Horšovým Teyně“_„rytíři
panu Kolvinovi Rulbugnovi Drštkovi z Duryssyby, Bratru mému milému“
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Přijmetež tehdy, urození, udatní, stateční, vysoce učení, vzdy věrní
a upřímní Čechové, slavní páni, páni Plzňané, malý, však upřímný tento
dárček, jakož jsle před padesáti dvoumi lethy od onnoho blízkého kra
jana mého jeho „Maličko“ přijíti ráčíll, kterýž to své „Malíčko“ takto
před vámi zavíral: „SLaWa leeraLeMa, PLesanl lzraeLe, a poWlěst
ZasthV zDegssIho [l740].“ Ano, ještě bližší jeden krajan můj, (b)

kte[r]lžto praně nlnl V Wás sLaWnlJCh otCV,
sLaWne Slnl, Wpotřeblě Cžasv,

W NleMeCke RžeCžl VCzl [1792],

ač sám né Němec, ale jen Němeček se jmenuje, však předse laskavé
přijat byl. [13] Tak i já upřímně se těším, že bude tato

Hrstka PopeLe z OsLaWenlCh Kostl PLzensleh, na PoLlCh
V Wsl Llpan,a Hřle, Letos WnoWlě Wlhrabaná,'Laskané W Měste
PLGl prlgatá [1792|.

Kterýžto Popel jestli se ohněm lásky zahřeje a pod pres položí,
snadno z něho může se vylíhnouti Fenix, kterýž jak po vlaslí, tak v sou
sedstvu létatí a tuto slavnou pamět slavného města slavných otců a
slavných synů povděčně rozhlašovati může. _

Což když Vaším Vladickým Urozenostem upřímno srdečně po
dávám, ponížený

jsem a budu
při mém pluhu

na král. komor. panství poděbradském ve vsi Milčlclch
Franěk Ján Vavák, soused a rychtář,

dne 30. prasince.

[14] Zdrávo budiž město Plzeň, Libé přípamatování
já, sedláček všudy zhrzen, činím ti v tomto vypsání,
v mé sprostnosti bez dvornosli též oboje běhy boje
vzdálený dost (a) k tobě co host jak tvých předkův, tak Sírotkův, (c)
jdu, třebas byl zavržen. nelitujž podívání.

Mluvím k tobě český směle, Cžlstou roveň šírých polí,
nesu ti Hrstku Popele kde zahynul Prokop Holly (d)
2 tvojich kostí, kterých dosti i Táboři v tom Předhoří, (e) '
u vsi Hřibu pro tvou víru též i zájem, kde byl spálen, (f)
položilas do země. spolu všecko okolí.

] přijmiž můj upřímný hlas, [15] Ctné a'slavné to vítězství,
ač proti tvé cti jako vlas, které podnes ještě se skví,
též Polohu (b) tvého hrobu, nejvíc tobě již předkové
z nějž ten popel dávno pošel, sou připsali a nechali.
ty. sama _viš, v který čas. pravím bez pochlebenství.

(b) Z král. komorního města Sadsky rozený, p. Franěk Němeček.
[Viz další článek.) '

(a) 151/2míle od Plzně. _ (b) Mappu. _ (c) Po smrti Žižky na
jeho dal sobe jméno Sirotci. — (d) Nejvižsí vůdce Sirotkův. — (e) Zde
přestává roveň od Labe se táhnoucí a začíná se hornatost černolessná
kraje kouřimského. — (f) Ve vsi Hřibu zajatí Sirotci a Táboři v sto—
dolách spálení.

0
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Wíry tvé vroucná horlivost, Welká vzhlednost erbu ctněho
k boji rychlá přičinlivost, jest podivnost světa všeho,
lid udatný, řád nematný, i zem česká ctí tě všecka,
ve všem stálost činí radost až posavád každý Čech rád
tobě vzdy až na věčnost. přijde do města tvého.

Aučinky tvých vzátcných předkův Ay, jako krásná nevěsta“
mnoho mají v světě svědkův, skvíš se ještě, jedna ze sta, (g)
dobře víme, že i v Římě víru starou držíš pravou,
ctné paměti čtou tvé děti, netrpíš blud, jen česky mluv,
vnukově svých pradědkův. zůstane ti vždy čest ta.

K tobě já, ač bez spatření (h)
láskou jat jsa, jen ze čtení,
tvůj vlastenec, Čech, né Němec,
co v sobě mám, to tobě dám
prve, než bVDV W zemi.

_ Počáteční písmena slok dají větu „z MlLCžlC WAWAK“ a spolu
(s posledním veršem) letopočet: 1792. Písmena letopočetní jsou červená.

Vavákovl uděleno plzeňské měšťanství.
Str. IIS.—120. jak přijali v Plzni dar Vavákův, vypravuje i prof.

Paroubek v díle již častěji zmíněném „Lebensbegebenheiten“ (od str. 129.)
a ježto uvádí i podrobnosti odjinud neznámé, překládám tu celou pří
slušnou část:
' ,V roce 1793 zhotovil Vavák s obzvláštní pílí a s výjimečnou
jemností mapu krajiny u českěko města Kouřimě, kde se druhdy r. 1434
v husitské válce udála věčné památná porážka Husitů, jež učinila hrozné
válce konec. Na mapě té nakreslil podle popsání českých dějepisců celý
výpad a pohyb obojího vojska na způsob, jak se to činí v mapách vo
jenských. ježto pak k vítězství, jímž byla naše milá vlast vysvobozena
z tolika krveprolevání a z tak hrozných zpustošení, přispěly nejvíce
pomocné sbory města Plzně, připojil jadrnou a mužnou chvalořeč
na město Plzeň a její občany, kteří na těchto pláních nalezli hrdinnou
smrt za vlast, a poslal obojí magistrátu a obci slovutného města Plzně
jakožto čestnou památku a znamení své k nim úcty.

Kdo spatřil kresbu tu a četl verše jakož i řeč, jež byly připojeny,
nechtěl vůbec věřiti, že by byl prostý sedlák provedl práci tak učenou
a tolik vědomosti prozrazující a tak krásnou kresbu. Neboť bylo v ní
vyznačeno nejen místo bitvy, ale i celé okolí až po Labe a v připojeném
rejstříku pověděno o každém místě vše pamětihodné, co se tu přihodilo.
ježto jsem se (spisovatel tohoto vypravování) právě v ten čas zdržoval
v Plzni, ukázali mi tu mapu a ptali se mne po poměrech a povaze mého
krajana. Co bych jim byl mohl říci jiného leč, že dokáže nejen to, ale
ještě více, že mne to těší, že jej mám krajanem, a že jest cti a okrasou
stavu selského. Slovutný magistrát a měšťanstvo, stále ještě hodně svých

(g) 100' měst hrazených někdy v čechách bývalo. _ (h) ještě
není ode mně spatřena Plzeň.
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šlechetných předkúv, uzavřeli tedy jednohlasně, že tomuto muži, jenž
v takové dáli pamatuje na Plzeňany a jejich číny tak slavně ctí, vzdají
veřejné díky a na důkaz své úcty a uznalosti udělí mu právo měšťanské.
Byl mu tedy prostřednictvím vrchnostenského úřadu poděbradského
odeslán diplom neboli listina, že jej město Plzeň příjímá za svého sku
tečného měštana, spolu s dikůvzdáním.

Podle znamého velmi lidumilného smýšlení svého vůči všem
tamním poddaným, zvláště vůči Vavákovi, týž vrchnostenský úřad nejen
se velmi rád ujal čestného toho úkolu, nýbrž bylo mu potěšením
měšťanský diplom města tak slovutného, jako Plzeň, odevzdatí nej—
hodnějšimu poddanému panství co nejslavněji. Proto obeslal sirotčí
Vojtěch Marle, rychtáře z celého panství k mimořádnému řízení a přečetl
jim list plzeňského magistrátu Vavákóvi jakož i diplom, jimž se pro
hlašuje a přijímá za skutečného měšťana města Plzně se všemi s tim
spojenými právy a výsadami pro sebe a své potomky. To doprovodil
přiměřenou promluvou, v níž objasnil velikost pocty pro Vaváka a celé
panství poděbradské, jakož i hodnotu plzeňského práva měšťanského,
a spolu vybídl všechny přítomné, aby následovali tak hodného krajana.
Všecko bylo dojato, vše, jak by'o zjevno, bralo podíl na Vavákově poctě;
Vavák sám, jenž'při svých podnicích nikdy nemyslivá na odměnu nebo
vyznamenání, tudíž i tohoto nečekal, plakal slzy radosti. ,

A skutečně-byl to nejkrásnější den v životě muže tak skromného
a zasloužilého! Plzeň, první město české po Praze, v letopisech českých
jak svou neochvějnou věrnósti a udatnosti, taki velikou mocí a výsadami
proslulé, uznává zásluhy v širé dáli žijícího venkovana a poctivá jej tim,
že jej příjímá za svého spoluměšťana! 1)

Výsady plzeňského měšťana jsou vzácné, vedle Prahy a Budějovic
nemá takových žádné jiné město v Čechách. Pro srdce Vavákovo tedy,
jenž je se zřízením a dějinami své vlasti tak obeznámen, nemohlo býti
nic žádoucnějšiho jak tato pocta. Kolik tím získal na vážnosti u svých
krajanů a sousedů, může si každý čtenář snadno představiti.

Městu Plzní činí tento skutek nadmíru čest; je viděti z toho, že
se neodrodilo šlechetnému smýšlení svých předků a umí si vážíti vlaste
necké zásluhy a ctnosti nehledic ke stavu a důstojnosti.

Dovede-li to která obec — blaze jíl pak jest isama schopna ko
nati činy chvályhodnél

Ostatně jest jisto, že takovy měšťan, jako Vavák, jest pro město
Plzeň novou ozdobou.“ 2)

1) V poznámce připomíná Němeček, jak i Praha poctila nedávno
měšťansk'm právem astronoma Ant. Strnada a profesora českého jazyka,
Martína elzla. — 2) V dalším se vypisuje, jak má Vavák „v Čechách
ve všech krajích vzácné a vysokých dústojenství muže za přátele, kteří
jeho číny znají a váží si jich.“ Uvádí z nich zvláště vrchního Beierwecka
a sirotčího Marie, administrátora komorních statků lana Erbena, zesnu
lého jiz gubern. radu josefa _Rieggeraa zvláště- budějovického kanovníka
_josefa Píngasa. „Není učence, není přítele naší vlasti, jemuž leží na srdci
lidská důstojnost a čest Cech, aby Vaváka osobně anebo aspoň podle
pověsti neznal a nectíl.“ (Str. 134.) Na konci své knihy podotýká Ne
meček, že Vavák nemá tušení o této jeho práci.
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Llstinné doklady, alespoň z opisů nyni téměř všecky známé, oti
skuji s příslušnými úryvky z Pam. III, 1, str. 119. a 120., kdež je Vavák
uvádí správně seřaděně:

1. „Potom z společné rady aúsudku p.p. měšťané plzeňští za svůj
spoluoud mne vyvolili a své městské právo pod datum 30. máje roku 1794
darmo udělili a mně jedno povděčné aneb díkočinné psani pod velkou
městskou pečetí, v němžto mne za svého měšťana přijímají, odeslali.“
Originál, iehož zmenšený snímek viz v Pam. Ill, 1 na str. 121. a 122.,
jest na archu složeném v dopis bez obálky s adresou a vzadu s raženou
papírovou pečeti městskou, již byl zalepen. .Pro lepší čitelnost jel tu
věrně znovu přepisují:

„Wsnesseny, Pocžestny, a Cztihodny,
Nam velmi mily Wlastenczyl

Odeslal gsy Nam a zdegssy Mniestske Obczy minuleho Roku za
dar Popsanj oneho Slawneho Witiezstwy, ktere niekdy nasse Plzenssti
Pržedkowe spogenl gsauéze s ginymi dobrže misliczymi katolíczkymi
Wlastenczemi nad Syrotky a Tabority v Rocze 1434. gsau obdrželi.

Prawa Uznalost žadala sicze y hned z nassy Strany Podiekowanj
wssak chticze my wicžkat'Cžasu až wietssy Pocžet Panuw Mniesstíanuw
to Popsanj a Chwaloržecženstwy, a zemo mieržiczkau Polóhu pržecžte,
Wikonanj tiehož Podiekowanj až do ninegssiho Okamženj gsme odložili
te Nadiege gsaucze, že Nam tu nassy Spozdilost, za žadnau Nezdwo
ržilost pokladati nebudess.

Procžež czo techdass ucžiniti gsme chtiell, to njni tuto cžinime,
a tobie Mužy wznesseny, a Wlastenczy upržimny za ten Nam obieto
wany welmy mily dar Gmenem nassym, a czeleho Slewutneho [2]
Mniesstianstwa powinne diky wzdawame, a na dukaz nasse male Uzna
losti tebe za Spolu Mniesstiana radi a mile pržigmnauti swolení gsme,
stim se honosicze, že w Mniestie nassem tak wznesseneho Muže a
upržimneho Wlastencze míti budeme, genžto nassych Pržedkuw Udat
nost a zmužilost dle zasluch chwaliti zna, a sobie wažitl umi; My zu
stawame wzdy — upržimnie naklonieni —

Purgmistr a Radda Mniesta Plznie — Frantissek jan Strahl, Purgk
mistr, — jan Demel. Sekretarž, w Plznj — dne 30. Mage 79—4.

Frantisskowy janowy Wawakowy — Sausedu a Richtarži kralow
skeho kameralniho Panstwy Podiebradskeho we Wesníczy — Milcžicze.
— ad N& IIS.“

2. „jiné pak psaní poslali [těhož 30. máje] k ouřadu vrchnořiditel
skému do Poděbrad, v němžto žádali 0 list mé plné svobody.“ Kopie
této listiny (na půlarchu) zni:

„Lóbliches Wirtschaftsamtl
Es hat der dasige Dorf Miltschizer Richter Franz Wawak in ver

flossenem 754—3.Jahre dem hierortigen Magistrate eine geometrische Be
sch'eibung desjenigen Sieges so die Pilsner Bůrger vereiniget mit an—
dern gut gesinnten Patrioten und Katholiken íiber dle Hussiten und Ta
boriten im jahre 1434.erfochten haben, als Neuiahrs-Geschánk iiberschikt.

Die Pflicht des hierortigen Magistrats ware zwar, ihm íiir sothannes
Patriotisches Geschánk alsogleich die gebiihrende Danksagung abzu
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statten; allein da man den Zeitpunkt abwarten wollen, bis der grósste
Theil der hiesigen H.H: Biirgern dieses dem Verfasser Ehre machendes
Werkchen wird iiberlesen haben; we'ches gegenwžirtig bereits ge
schehen ist.

Dahero unterlasset man auch nicht Ein lóbl. Wirtschafts-Amt hie—
mit dienstschuldigst zu ersuchen: diesen Pilsens Freund und Edldenken
den Patrioten bei ófentlichen Amtstage der hierseitigen Magistratual
Ergebenheit zu versichern, und den Inschluss ihme mit dem Bedeuten
zu iibergeben, dass der hierortige Magistrat und Biirgerschaft ihm fiir
das liberschikte sehr angenehme Geschánk auf das verbiindlichste danke,
und zum Beweiss einiger Erkánntlichkeit man erbietig sey, demselben
nach anher Sendung dessen Lossbriefes, TaufScheines, und Wohlverhal
tungs- Zeugniss unter die Zahl der hiesigen H.H. Biirger auf/.unehmen und
den diesfálligen Burgerbrief zu iibermachen. -—Pilsen den 30 May 794. —
Franz johann Strahl Biirgermeisterf'

3. „Pan vrchní jsa z toho radosten, dal to věděti slavné admini
straci do Prahy“ zprávou ze dne 26. června (kopie na archu). Je v ní
pěkné svědectví i pro ředitele Beierwecka. Psal takto:

„Wohllóblich kaisz: kčnigliche Staatsgíitteradministrazionl
Der Magistrat der kónigglnKreisstadt Pilsen hat aus Anlass einer

vom gewiesen Franz Wawak Dorfrichter in Miltschiz hiesiger Herrschaft
ausgefertigt- und von diesem als ein Neuiahrsgeschenk erhaltenen geo
metrischen Beschreibung eines von den Biirgern dieser Stadt im Jah: e 1434.
liber die Hussiten und Taboriten erfochtenen Sieges ein Danksagungs
schreiben, wovon in der Nebenlaage '/. eine Abschrift betindlich ist, an
das hierortige Oberamt mit dem Ansuchen ergehen lassen: diesem pa
riotisch denkenden Manne, und Freunde Pilsens fiir dieses patriotische

Geschenk des gedachten Magistrats-Ergebenheit beim óffentlichen Amts
tage zu versichern, und den an ihn Franz Wawak lautenden lnnschluss
demselben mit dem Bedeuten zu iibergeben, dass der Magistrat mit
der pilsner Biirgerschaft ihm Wawak fiir dieses sehr angenehme Ge
schenk auf das verbindlichste danke, und zum Beweis einiger Eikánnt
lichkeit erbietig sey, demselben nach Uberkommung seines Lossbriefes,
Taufscheines, und v'v'uhlvm' " a in die Zahl der pilsncr
Biirger aufzunehmen, und ihm den Burgerbrief zu ertheilen.

Diese dem bóhmischen Bauernvolke Ehre machende Epoche ver
dient in der Zahl der merkwiirdigen Ereugnisse Bóhmens aufgezeichnet
und wegen ihrer Seltsamkeit, mit einer lándlichen Feyerlichkeit ólfent
lich kund gemacht zu werden, besonders weil sie einen Manh von der
niedrigsten Stuffe betrift, der beim blossen Akerbaue aufgewachsen von
allen Fakult'áten deren Wissenschaften entfernt, sich selbst gebildet und
sich aliein durch seine besondere Verwendung so viele Kenntuiisse von
der Dicht- und lngenieurkunst, dann der Weltgeschichte und Erdebe
schreibung eigen gemacht hat, dass dessen herausgegebene in diese
4 Lehnácher einschlagende Ausarbeitungen bei Mánnern von Ei..sicht
und Erfahrung Beifall gefunden. ja ein von ihm entworfener und Seiner
k: k: Majest'át Franz dem Ilten zur Krónungszeit bei Gelegenheit des
in Bubenetsch náchst Prag gehaltenen Volksfestes ůberreichten geome
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trischen Hauptplan, worinnen der ganze Umfang der Kameralherrschait
Podiebrad mit eizelnen Stádten, Dórfern, und all iibrigen Gegenstánden
aufgezeichnet gewesen war, von si k: k: Majestaet huldreichs't aufge
nommen, und dieser b'úderer Patriot mít 12 Ducaten daiiir allergnádigst
besch'ánkt worden ist. Das Oberamt wird sich demnach bestreben die
Danksagung und das Anerbieten des pilsner Magistrats ihn Franz Wawak
in die Zahl der pilsner Biirger aufnehmen zu wollen, mit einer dem
Wert dieses wiirdigen Patriots entsprechenden Feyerlichkeit beim Amts
age in Anwesenheit sámmente_r Dorfsrichter óffentlich zu verkůndigen;
und findet daher seiner diesf'alligen Absicht angemessen zu seyn, Eine
wohlóbl: k: k: * * ' ' dziun gehorsamst zu bi_t_ten,diesem
verdienten Manne, welchem bereits unterm 3t_0nHornung 787 ein Be
lobungsdekret von Seite Einer Wohllóbl: k: k: Staatsgiiteradministra
zion in Riiksicht seines seit vielen ]ahren riihmlich begleitenden Richter
dienstes im Dorfe Miltschiz dann seines besonderes Eifers in _Einbrin
gung deren Landes und grundherrlichen Geldabgaben ertheilt worden
iiber das Eingangs beriihrte Unternehmen, zum Beweiss der hochortigen
Zuiriedenheit eine schriftliche Belobung gnádigst- zu ertheilen, um solche
bei dieser Feyerlichkeit óffentlich kundmachen, und hiedurch letztere
desto glánzender vollbringen zu kónnen.

Podiebrad d: 26 junny 7971. — ]ohann ]os: Beierwek, Oberamt
mann. — Franz Vic: Kržepelle, Rentmeister. — Adalbert Joh. Marie,
Waisenverwalter.“

4. „Tu zase ]. M. pan z Erben, nejvyšší administrátor císařských
panství a guberniální rada, jenž mne dobře zná, dal to vědět až ke
dvoru do Vídně.“

5. „Potom přišel do zámku list dovolující“ z cis. administrace
v Praze dne 30. července, jehož kopie (na půlarchu) zni:

„Nr. 1277. — Dem Oberamte Podiebrad.
Auf den Bericht von 26. Juny d: ]: dass die Stadt Pilsen dem po

diebrader Unterthann und Richter in Miltschiz Franz Wawak das Burger
recht ertheilen wolle, wird erwiedert:

Es můsse die Administrazion immeihin freyen, auf einer Kameral
herrschaft einen Mann zu haben, der bei Erfůllung der Vaterpilichten
an so vielen Kindern, bei dem schweren Erwerb seines Brodes am Pfluge,
bei der getragenen Last eines Unterthanns und bei der ausgezeichneten
Dienstleistung in dem Dorfe Miltschiz sich noch so viele Kentnůsse in
der Wohlredenheit ím geometrischen Fache und in der bóhmischen Ge

_schichte beigelegt habe, dass ihn die Biirgerschaft und der Magistrat
der kónig. Stadt Pilsen fiir das ihr gemachte, von ihm selbst verfasste
historisch geometrische Geschenk fiir ein biirgerliches Mitglied dieser
Stadt aufnehmen und ihm das Biirgerrecht ertheilen wolle.

Um ihm zur Erlangung dieser Honoriiici zu helfen, wird hiemit
die Btwilligung ertheilet, dass ihm das Oberamt hierzu den Entlassschein
in die gánzliche Freyheit und das wohlverdiente Zeugniiss seines Wohl
verhaltens ausferttige un'd abfolge, auch selbst mitwirke, dass ihm von
dem betreffenden Seelsorger der Taufschein ausgefol__gtwerde. — Von
der k: k: *“ * o“ ' ' azion Prag den: 30 July 794. — Erben. “
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6. „A takž p. vrchni dal vyhotoviti list mé svobody s manželkou
Barborou, rozenou Poupovou, a se čtyřmi syny, Ivanem, Vojtěchem,
Martinem a Fraňkem, dne 4. září. Zachována kopie na půlarchu:

„Entlassscheim
Mittels welchen der — der hierortigen Gerichtsbarkeit bisher an

h'anglich gewesene Dorf Miltschízer Richter Franz Wawak samt seinem
Eheweibe Barbara, dann dem Sohn, Iwan, Adalbert, Martin und Franz,
aus der hiesigen kameral Herrschaft podiebrader Gerichtsbarkeit; geniás
k: k: Administrationsbewilligung von 30th ]uHius d: ]: in die vóllige Frey
heit, und als Biirger in die kbnigg Stadt Pilsen, einer diessfals anher
gelangten gefálligen Zuschrift von 30 May 1:]: zufolge; iiberlassen wird.

Kalsaa Schloss Podíebrad am 4ten 7ber 794. — (L. S.) — Johann
]os. Beierwek, Oberamtmann.“

7. „K tomu druhý list mého chování“ z téhož dne 4. září (kopie
na půlarchu s kolkem 15 kr.):

„Vom kaisser kóniglin Oberamte der bóhmischen Kronherrschaft
Podíebrad wird dem Franz Wawak Richter aus dem zu dieser Herrschaft
gehórigen Dorfe Miltschiz hiemit das angesucht verdiente Zeugniiss er
theilt: dass derselbe sich jederzeit ruhig, gegen seine Vorgesetzte mit
vieler Ehrfurcht bezeiget, stets ein ordentlicher, emsiger Wirth und
Hausvater, und wahrend 15. ]ahren als Richter. die Dorfsgemeinde zu
allen Guten geleitet, sie in einer' solchen Ordnung und Ruhe erhalten
habe: dass das Oberamt hieriiber jederzeit ein vorziigliches Wohlge
allen hatte, und ihm Franz Wawak immerhin das Zeugnůss gegeben
werden kann; dass er als Unterthann als Landwirth, Hausvater und als
Richer in allen Fallen mit guten Beispiel vorgegangen, sich allemal als
ein wahres Muster ausgezelchnet habe, und iíberhaupt als eln biederer
Patriot angeriihmt zu werden, verdiene; besonders da selbst die aller
hóchste Hofstelle sein gutes Betragen, zu seinem fiirs obrigkeitliche
Beste, bewiesenen Eifer mittels eines ihm ertheilten Belobungsdekrets
nebst einer Medaille zu belohnen geruhet hat.

Keissg Schloss zu Podíebrad am 4t—=_nSeptember É. — (L. S.) —
_[ohann _los. Beierwek, Oberamtmann. — Franz Vict. Kržepelle, Rent
meister..— Adalbert joh. Marle, Waisenverwalter.“

8. „A třetí „křtici list 2 fary škramnické' ze dne 24. srpna (kopie
na půlarchu s 15 krejc. kolkem):

„lch Endesgefertigter bescheinige: dass im Jahre 1741den 26. Okto
ber in der Pfarrkirche Enthauptung des heiligen ]ohann des Taufers zu
Sskramnik aus dem Dorfe Miltschitz Haus Na 3 getauft worden sey;
Franz de Paula Martin ehelicher Sohn des Johann Wawák Bauer und
Katharina Eheweib beide Katholischer Religion; vom Ehrwiirdigen Pater
Franz Miiller, Kaplann z'u Sskramnik; wobey Paten gewesen sind; Mates
Tscherny Miiller von Sadska, Thomas Stehlik Richter von Miltschitz
und Katharina Zwolskinn Schánkinn von Tatez, dann Hebame Katharina
Horacžkin von Tatez. /

Skramnik den 24. Aug. 7971.— (L. S.) — Franz Anton Buchler! Cano
nicus und Pfarrer.“
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Uvedené dosud listiny (čís. 1. v originále, čís. 2. až 8. — kromě
čis. 4., jehož se asi sotva dohledáme, ——v kopiích ze zámeckého úřadu)
uschoval sí Vavák — přirozeně — doma, jakž l sám píše: -„l já také
ze všech výtahy v rukou svých mám, ale zde pro šířinu a dlouhé zdržo
vání napsati je nemohu.“ Z Milčic věnovala je před nemnoha lety rodina
Museu s ostatními památkami, jež ještě měla po svém pradědovi. Opisů
bylo více; ve žherském nálezu jest jich několik (některé mladou rukou,
snad synem Vavákovým, čis. 7. iv českém překladě), ve Lstibořil)
jest čís. 1., 6. a 9.

9. „A já jsem k tomu přidal čtvrtý svého povděčného poděkování.“
Vzletný tento list ze dne 6. září (kdy byla oslava na zámku) zachoval
se jen,pokud mi známo, v památkách lstibořských, odkudž jej zde otiskuji
(nepřihlížeje ke všem pravopisným odchylkám neznámého opisovače'),
a v Plzni (viz článek ]. Strnada v „Plzeňsku“, o němž tu zmínka na
str. 49.):

„Urození a stateční vladykové a vysoce učení pání, páni Plazňné
nejmilejší!

Odkud mi to? že mne, člověka vešnického, vám zcela nerovného,
sobě rovného a svého slavného jména imčstského práva oučastného
činiti ráčíte? Jest mně sice 2 dílu povědomé, že jako hojný pramen
cisternu nějakou vodou naplňuje a ona takovou zas hojně vylévá, tak
i město vaše, jsouce od dávna slavně omilostnéné, zase hojně tu i tam své
dary a_milosti rozdává: Ale proč já mezi takové, jenž těch milostí dosa
hují a užívají, připočtený býti mám ? Nevím. Však jsem jen Hrstku Popele
do vašeho slavného města přinesl, památku mrtvých, — a mně se posílá
jestost a jednotlivá společnost živých. Ode mne dar maličký, mně pak
milost veliká udělena jest! Můžet ovšem jakákoliv utvrzená velikost
malé věci'zvelitčovati, ale ne každá tak činí; ale vaše urozená, od mnoz
stvi věkův utvrzená velikost proti běhu nynějšího světa až ido vesnice
se sklonila, tam maličkost nehrubě zřetedlnou vyzdvichvši svou velikostí
obdarovala a ozřetelila, tim svému dávno v zemi ležícímu, nyní pak

1) Viz str, 49. Ve Lstiboř? hospodařil tehdy na dědičné svobodné
rychtě Václav Vavák, syn jiřího, r. 1781zesnulého bratra našeho rychtáře
milčického. O plzeňském měšťanství jest ve Lstiboři 1 arch, na němž
neznámou rukou toto:

„Vavák, František de Paula, rychtář v Milčicích na panství podě
bradském, muž plný dokonalosti, Vyhotovil jest mapu. která vyobrazo
.vala obdržené vitězství Plzeňských nad Sirotky a Tábority na vrchu
řečeném Hřib v kraji kouřimském r. 1434 a tu i s jiným k ní obzvláště
přidaným všeho vypsáním pánům plzeňským roku 1793 darem odeslal.
Kteréhožto daru plzeňští páni tak povděčni byli, že hned na ouřad král.
poděbradský psall, pokudž by to při císařském dvoře vymohli, aby týž
František Vavák na svobodu propuštěn byl, tehdy že by ho oni měšťan
stvím plzeňským obdarovat a poctít chtěli. Ouřad poděbradský vezma
to sobě na starost, od dvora císařského pro téhož Frantiska Vaváka
svobodu vymohl, jakž její copia následuje [viz nahoře čís. 61.

Na tu obdrženou svobodu plzeňští pání Františkovi Vavákovi pod
městskou pečeti takto odepsali [následuje opis čísla 1., jež je tu tedy
časově zařadéno nesprávněj.

Začež nadejmenovaný František Vavák plzeňským pánům se' po
děkoval, jakž následuje“ jnahoře pod čís.
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v nově vyhrabanému popeli povděčnou lásku taky velikou učinila i po
celé vlasti opět novou své starokatolické a vlastenecké dokonalosti po—
věst nemálo rozhojnila.

časové! ]enž ste se někdy i oslavováním měst chlubili a již dávno
umlkli! Sama Plzeň paprsků své jasnosti nestratívši, když vy mlčíte, ona
nyní po vlasti střílí a i dost daleko od sebe neproměnitedlnou starou do—
konalosti svou bez rozdílu rodu a ouřadu starodávní skutky veliké zřetedl
nosti &pověsti činí a světla svého pod kbelec neskrývá. A tak radují se,
radují/a s vděčností neimožnější přijímám ten dar od Vašich Milosti,

VrozenY a SLaWnY AVrzaDe, a SLaWna Werna ObeC Mlesta
PLGlel [1794]

A opět raduii se a honosím se z toho: že ten veliké památky a cti
hodný ieště v zemi u vsi Lipan a Hřibu ležící z kosti plzenských popel
skrze danou mně vaši oučastnost spolu i můj bude a jest.

A když já lei, lakožto od něho nejbližší Plzňan, ctíti a k němu se
hlásiti přestanu, synové moji nastoupělí, v nichžto aby neuvadlá trvala
ustavičná povděčnost živých a památka mrtvých Plzenských, tomu je učím.

Budiž tehdy
Požehnanl a Spasenl [tVé] s tebaV,

Ctna PLzen!
Množ se W RoDV SYnV thCh, [1794]
Netoleo DLe GMena, aLe ]
W stare Wernostl SkVth thch. [1794]

Velikost hřivny tvé branami svými nezavíráš, nýbrž i vně těžiš
a, co uznáš, že by se do pokladu staré věrnosti tvé hodilo, darmo bez
viditedlného zisku i ze vsi přijímáš.

0 at se Wle Množí, a naanVge WLast Ctnostl a Wernostl
PLzenskaV! [1794] '

At' pržlnge a Wratlj se SLaWa na WesskeraV' zeM CželChl
skaV! [1794]

Odpusť! že podle hodnosti tvé a podle velikosti daru tvého zcela
se tobě zavděčiti nemohu. Neb když si mně za svého přijala, odpusť
jako svému, a já i se vší rodinou svou snažili. se budu, abych vzdy
hodným z počtu tvých byl nalezen, a zůstávám tobě a s tebou vzdycky
věrný Plzňan

František Vavák,
soused a rychtář milčický na král. komor. panství poděbradském.

Živa bud' .
Pří staré víře stoiící —- od dávních věkův,
Láskou k vlasti se "třpytící .— vzdy neproměnitedlnĚ,
Zlost buřičů netrpící — a zhlazullcí jejich zboR,
Echo cti vzdicky maiící '— jak ve vlasti, tak i z ní veN,
Někdy státi na pravici — budeš, když přijde slávA

. a

Gaballa: ŽlVVO BUDD_. . . . . 1169
PLEME . . . . . . . 110
TVVE . . . . . . . . 505

“ 1794; dne 6. září.
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Klíč gaballistický:
a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, v, x,
l, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300,

Y. Z

400, 500.“

6. září 1794 byla na zámku oslava, o níž v „Pamětech“, a „nato
jemnostpán vrchní všecky ty listy do Plzně patřící v jednom svazku tam
poslal a výpisy z nich, přidav k nim listy plzeňské, do archivu vložil.“
Znal bych ještě rád obsah doprovodu Beierweckova do Plzně — a pak:
vlastní měšťanský diplom (Biirgerbrief), o němž mluví Němeček (viz tu
str. 62.) jakoby o současně poslaném, jejž však Plzeňští připovidaji vy
dati, až obdrží žádané listiny úřední (viz tu v čís. 2.), a o němž dále
v „Pamětechaneni ani slova, — byl skutečně Vavákovi doručen? Zůstal
na zámku? Ci ztratil se časem v Mílčicích? Není tam o něm paměti
a rovněž jinde (v Poděbradech, u p. archit. L. Nováka, v Museu) marně
jsem pátral. Anebo nebylo ho vůbec? Snad z Plzně, snad z vrchnosten—
ského archivu poděbradského dostane se nám časem odpovědi i k těmto
otázkám. '

Str. 135. O „Novovidských novinách“ zjistil a laskavě mi sdělil
p. vrchní bibliotékář Dr. Josef Volf,1) že to byl vlastně pražský patisk
listu „Neuwieder Politische Gespráche im Reiche der Todten“. Roku 1794
je vydávala (t. i. přetiskovala) v Praze Marie Anna Gróblová, vdova po
knihkupci a nakladateli Janu Josefu Gróblovi, pod názvem „Politische
Gespráche der Todten. Nebst Politischen Reden.“ Toho roku měly osmý
ročník (v Museu sign. 71. d. 153.) a ve druhém svazku jeho v příloze
k čís. 38.“(„Beilage zu Politischen Gespráchen der Todten. Zum Nrn. 38.
Donnerstag, den 18ten September 1794“) na třetím místě jest Vavákem
uvedené pořekadlo s tímto úvodem:

„Paris (6ten dieses) Bóhmischer Pinsel — der Natio 'al-Karaktere,
in folgenden Versen:

Czech '— Wul, Niemecz — Kul, Uher — Trawa zelena, Franzos -—
Ruže czerwena. Replica: Przissel — Wul, Zlamal —Kul, Sežral — Trawu
zelenau, P. .. .. — Ruži czerwenau. Bravo! Bravo! — P. .. . .! p ..... l“ 2)

Pak následují záhadná slovaz3) „Franzolakatukaschala Konstitu
tionurakosilarosal Bahl Rosa! 1798Rosa! Rosa in Dornisl“ V poznámce
k tomu přidáno toto: „Was deutet dies? — Dass die Franzosen auf die
ersten prímáren Versammlungen dríngen, und dass sie die Konstitutíons
Rose von 1798*) als die schónste Blume in den republikanischen Dornen
anschauen. — Schau, schau, wie schlau sie sind! — Amen.“ 5)

1) Zajímavá jeho práce vyšla zatim pod titulem „Novovídské no
viny“ v letošní (1923) „České revui“, s_tr. 278.—282. — 2) V originálu
plně. — 3) V podobných tajnůstkach (ve slovech bud' mnohoslabičných
neb opět jenom jednoslabičných) jest vtomtež čísle několik delších od
stavců. Zasvěcenci tomu asi rozuměli, ale před censurou by to snad ne
bylo obstálo? — 4) Zde má býti snad: 1789 (rok nové ústavy francouz
ske)? — 5) jest vůbec tato česká drobnústka iv původní předloze praž
ského patisku? 
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V druhé části třetí knihy:

Str. 8., pozn. 7. a str. 9., pozn. 2. Připověděné dodatky o děkanu
Rósslerovi zatím vypouštim.

Str 23., pozn. 6. Zmíněný malíř byl Jan Filip Leubner. (l. Hellich:
„Příspěvek k slovníku umělců . . . z Poděbradská“ v „Archeolog pam.“,
díl XXlX. z r. 1917.)

„Vypsání vsí Mílčlc“ z roku 1796.
Str. 27. K počátku roku 1796odnáší se samostatná práce Vavákova

(jeho rukou psaná) pod uvedeným zde titulem. Byla mezi památkami
nalezenými r. 1917 ve Žherách a je to sešit 0 20 listech většího kvartu
(v MuSeu nyní pod sign. 18 H 36, čís. 53), s poznámkou Vavákovou, že
prácí začal dne 18. a dokončil 23. ledna 1796. (jaká to píle a pohotovost
materiá u či spíše paměti!) Čtenářům „Pamětí“ příjde tu jistě vhod sou
vislý popis „milé vlasti“ Vavákovy, jejího okolí a jakostí půdy, soupis
všech tehdejších sousedů, jejich majetku, daní a poddanské příslušnosti.
Ve výkladě pak historickém, byt — přirozeně — někdy nepřesném a
někdy naivním, vzpominky z vlastního života a svérázné projevy smýšlení
a cítění Vavákova budou ctitelům jeho tím vitanejší.

[1[ „Originál dne 18. ledna r. 1796, má 5 archů.
Vypsání vsí Milčic.

Když tohoto přítomného pozorlívějšího a rozličných zanedbaných
i zavržených věcí váženějšího století počátky 3 zák lady některých mest
městeček, zámků, hradů, tvrzí, klášterů, všelikých dost až posavad zna
menitých tu i tam v lesích, horách, v rovinách, v močálích a bahnech
pozůstávaj-cích zbořeništf) tak též a mnohem více mnohých vesn'c vy
zvěděti a pravou předkův našich stopou scestiti, potomkům pak seznámiti
chceme, — nejsme ani nemůžeme zcela býti v tom šťastni &scíleni (a).

Neb jestli mnohá2) místa v známých již letopisích své počátky vy
psané majíce dávno nimi se chlubí, avšak vždy časem a náhodou ze
starých zaprášených papírů, deštěk a kůrek ještě jiné nalézají a pře
svědčeni jsouce uvyklé již vypravování bezděk zavrci musi, — čím“)

více ti, jenž [2] všecky svých počátků, běhů a proměn paměti buďto ani

(a) Pravěho cile trefení.
1) R: Lessych.. .bahnách . . . zboržzenisstiat. . . wyzwiediti

scela. — 2) R: mnohe . . . Letopissych .. . wzdy. — 3) 12: čiw . . . budto.
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zapsané neměli, aneb měli-li 1) zapsané, takové jlž kdys Žížkovským,
]lříkovským, protestantským a švédským popelem zasuté zhynuly a zašly.

A protož z potřeby času majíce 2) něco z hlubokosti na mělčinu,
ze tmy na světlo vyvésti, bez rozpaku držeti se musíme těchto dvou
.věci, 3 nimižto když řádně pokračujeme, \daleko od pravého základu
neustoupíme aniž motovidlem snad nestřelíme:

!. jméno místa nějakého ?) dobře považovati, je z nynějšího k sta
rému řečo-vodu přirovnávati, některé písmeny proměniti, ujíti, přldati,
příčiny položení místa atd zkoumati a tak starý snopek neb svazek
slov názvu toho zavřlti.

ll. Staré rozprávky a vypravování nezavrhovati a sice v těch dů
ležitostech ani to, co staří dědečkové a babičky u kamen povídávají;
neb takové rozprávky jsou 4) knihy, které ani zloděj nekrade, mol ne
žere, nepřítel nedere, oheň nekazí, čas netráví. A byť by někdy nějaký
bloudek [3] do toho se vmísil; když takový zvuk z dvojích, trojlch ivíce
úst se slyší, z toho jasnější rozum jednu podstatnou a jistou zavírku
sám učiniti může. Kdo jen naší země první osazování v Hájkovi čte 3,
čemu, od čeho a jak se jména dávala,5) pozoruje, snadno a bezpečné
nějakému místu základ i jméno sám vynajde.

To naše — že tato neb ona věc, ano celá o něčem dějina tak a
tak se stala aneb státi mohla, — uvažování již hned od starých jest
užívané, do knih a) všech takměř umění uvedené a ještě nevyvrácené;
a byt', že by nyni nějaký nový ]asník takovou jednu neb druhou věc
troudil, neusneť snad ani dříve, anť sám to též dle důležité připada
jičnosti bud' pomyslí, bud' vymluví, neb napíše.“ Protož:

Neměitež mně za zlé, bratři Čechové nejmilejší, že zde začátek
i některý běh a proměnu své ") milé vlasti, vesnice Milčic, umínil jsem
vypsati. Budu-lit v tom šťastný a se nechybím, jsem to dlužen učiniti
matce své a) milé, od nížto jsem život přijal a její chléb [4] dosavad
jim, se zavděčiti, jeji staré, již stroudilé šaty — pověst — zopraviti,
ji ještě tím naším zlatým českým zvukem pozdravili, ano svými radost—
i žalostnými slzami 0) kropiti a ústy líbati.

Paklif v tom šťastný nebudu,
mám vtom více jiných druhů,

j.nž netoliko vesnic, ale i měst etc. základy a jména gruntovně dosíci
a je vypsati nemohou, čili snad nedbají a nechtí. Když potatilý syn, náš
upřímný — buď ještě nikdy nespící,10) aneb oči již rozmhourané ma
jící — Čech, těchto několik lístků rozvážlivě přečte,

nechť je, jak chce, soudí,
buď já, neb on bloudí.

1) R: aneb zapsané magice takové. .sswegdskym.. . zassute. —
2) R: mage nietco. .wywedsti. ,dwauch. .snjmizto. — 3) R: ne
gakeho. .njniegssjho.. .skaumati. — 4) R: sau. .ab.yiby .negaký.

R: dáw.aly negakemu —- 6) R: Onna. . . onietčem . . .
Knieh . . .negaký. .neusnet. — ") R: me. .sem. .budulit. —-5) R:
sem . . . me . . . dosawád . . . z Opraviti. .Czechskym. — 9) R: mými.
slyzy. — 10)R: paklit . . .bud . . . neSpiegicý.. .bud.
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Nic neslyšeti, nečisti
jest darmo Boží chléb jisti.
Nic o vlastí nevědětl
jest vždycky 1) dítětem býti.
Zostřený rozum z dějin
čeho by zmeškal, nevím.
Pracuje, obvyká ctnostem,
schopný jest všem povinnostem.

[5] Lepší vrabec v rukou 2) než orel v povětří;
co až dosavad máš, to si važ a šetří ;
co dosíci nemůžeš, o to nohy netři.

]. jméno vsi Milčic.
l. Mil 3) jest slovo a jméno staré, nyní s přidáním ý říkáme milý,

milej. Naši předkové toho slova v jménech 4) lidí_l stavení často velmi
užívali, zvučíce je 5) někdy napřed s přidáním k němu něčeho, jako:
Miloslav, Milodar, Miloboj, Milobor, Milota, někdy pak vzadu, dokoná
vajíce s tím něco, jako: Bohumil, Vlastimil, Letomil, Soběmil, Dalimil,
Krásomil, odkudž i Lidmila t[otiž] lidem milá etc.

Místa: Milčín, Miletín, Miliřko, Milovice, Miletice, Milčoves, Mil
čice v pracheňském “) kraji, Milčice naše prv v kouřimském, nyní v bydžov
ském kraji.

Mil- cicej, můj milej, cecej. U_starých cicíček, nyní cecek; ještě - 
někde matky detem říkávají: „Hleď, hleďl Helet, cicíček, cecejl“ Ciciček
[6] ztenka, cecek zhruba se vyslovuje jako: Matějček - Macek, janeček 
janek, Vašíček —Vašekatd. Dle toho pozoruj, bratře Čechu, jak naše
zlatá čeština ") hojný slovo-dar má, že každou věc 2, 3 ano i 4krát vy
sloviti může, k. p.: tatíček, táta, tatík, otec; mamička, máma, matínka,
matka; děťátko, děcko, dítě; stoleček, 'stolec, stůl etc. Ale nechmež toho.

ll. Mělčíce, kdes v chrudimském kraji tím jménem ves jedna slove.
Slýchal jsem a) jako mladík od starých kmetův, že i tato naše ves tak
by se jmenovati měla, proto prý, že když ona veliká blíž vsi ležící jezera
dřívím, které dosavad jest viděli, a zemi zavezena, zarovnána a hlubo
kost jejich změlčena byla, začali prýg) říkali té vsi Mělčíce a pak Němci
jacísi arahný čas tu byvše (snad za času pana Otty, když iSvinímu
Brodu Nymburk přezděli,) řikali Milčice. A byť i dnes to slovo Mělčíce
Němci napsal, on jew) jináč vyslovili a čísti nemů'ž než 'Míl, neb kde
oni vyslovují Mil, píší Miel.

[7] H[. Ten mil- čl - jest: ten milej čí jest. Ty, míle - či -jsi: ty,
milej, či jsi. jest mně mile - činit. jest mně, jest nám ten les mile - čistiti.
jest nám mile —čistí. Tomu dítěti jest milcic, mil- cic, t. j. milej cic.

IV. Roku 1790. nalezl jsem kdesi kus dikcionáře řeči polské, an—

1) R: wzdicky _. . z Ostržený. — 2) R: wrukauch . . . Worel. —
3) R: Mil. — *) R: Gmenách. —-5) R: geg .. . nietčeho . . . Mílotta. . .
w zádu . . . nietco. — “)R: Prachenskym. — 7)R: Cžechsstjna . . .kazdau. —
3) R: sem . . . preg. . . One welyke . . . zawezene zarownane. — 9) R:
preg . . . gaCyssy . . . Nimburgk pržewzdíely. — 10) R: geg.
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glické 1) a německé a právě na písmenu M zvučící takto: Milč, to jest
mlč; milčení - mlčení; milčák - mlčenlivý; milčačka- mlčenlivá; Milčice 
Mlčice; milčetí - mlčeti atd.

Toto poslední uvedení zdá mi seš) že by nejblížší od pravého zá
kladu bylo a dosavad trvá, totiž že od mlčení tato ves své jméno do
stala, neb v času základu jejího předkové naši ještě se bratry svými
Poláky na jedno brdo snovali, t. j. stejným řečovodem zvučili. Dnes
ještě obyvatelé z této vsi když jinam přijdou, pravi3) mužským Milčáci,
ženským Milčačky. [8] Od mlčení tehdy ves Milčice jméno svě dostala.

Hle, domácí vrabče (a)
jak švítoři, bratře!
S čím orel *) dávno zalít,
těžko jest nyní najít.
Byt ho měli v mnohém zámku,
čtli by z něj svých gruntů známku. (b)

2. Stáří a věk.

Kdy a kde koliv jaká zem od lidí osazovati se počala, že nejprv
tu, kde rovina, dost vody, pastvy, dříví a dobrý grunt chlebný jest, se
osadili, jest nepochybné, ano očitě zkušeně. Protož tato ves že hned
za času pohanstva vystavena jest, snadné říci se může, neb ona všecky
tyto věci měla a krom lesů až dosavad má. A jestliže malá veska blíž
odtud ležící, Střebestovice jměnem, již hned od Boleslava ll. klášteru
břevnovskému5) dána byla (c) a podle toho již za pohanstva státi mu
sila, čím více tato, jenž jest jak v gruntech, tak ve všem vzhledu hoj
nější, státi musila.

[9] První zmínku 'o Milčicích v kronikách nacházím u Dalimila
v Kronice boleslavské0) roku 1117, že když kníže české Bořivoj II. zá
zračně od sv. Apolináře7) z vězení medulánskěho (d) na vrch Sadská
byl přenešen, odtud nejprv do Milčic k nějakému panu Bennovi přišel.
Takhleť to Dalimil zpívá na listu 214.:

To misto kníže dobře znamená
i jde do Milčic, kde byl pán Benna.
Ten pán s knížetem do Prahy jede
a bratry ctně v mír svede.')

Co bys, bratře čtenáři, myslil, zdaliž jsme to zde z těch někdy
nehynoucích knih taky nevěděli? I já jako mladík slýchal jsem to od
otce svéhoo), on od svého a ten zase od svého a tak vždy paměť ta zde
zůstávala a v posloupném vypravování nikdy nezhynula. Aniž kdo říci

di ] (a) Vrabčátko. — (b) Známost. — (c) Hájek, list [94]. — (d) Z Me—c anu.

1) R: kdessy . . . Diccionárže . . . Englícke. — 2) R: zdámis. — 3) R:prawiegi Muzskym. — *) R: Worel. — ) R: Lessu . . . Bržewniowske
mu. — “) Vydal ji Frant. Faustin Procházka v Praze r. 1786. Viz Pam.
II, 1, str. 102. — 7) R: Czechske . . . Apolinárysse . . . k níakemu. — 3)Vavák
citujezpaměti. Vtextu Procházkové stojí: „1jde do Milčic, kdež byl pan
Bena, — Ten pán bratry v mir svede, — A pak knížete do Prahy ctně
dovede.“ — 9) R: Knieh . . . sem . .. meho . . . wzdy.

Pamětí Vavákovy. 111.,4 4
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může, že to z Dalimila vzali; zajisté žádný nikdy o něm ani neslyšel,
tím méně jej četl. Aniž já jsem o tom Bořivojověl) ze Sadské do Milčic
odchodu co věřil, až jsem téhož Dalimila četl, tut radostně svémuz) již
v zemi ležicímu otci i dědovi přisvédčil.

[10] 2. Druhá zmínka o Milčicích nachází se v knize „Gloria
Ecclesiae Wissehradensis“,3) p. 235.,.a to taková: Král Václav II., jináč
IV., daroval městu Berounu ves Vzdice, která náležela Tobiášovi, biskupu
pražskému. Naproti té vsi dal zas biskupovi jiné 4 vesnice a to Doberu,
Kozlovice, Černice a Lobeč, kteréžto vesnice náležely probošstvi vyše
hradskému, za kteréžto zase témuž probošstvi dal ves Milčice blíž
Sadské s lidmi, rolemi,4) lukaml a se vším příslušenstvím. Datum listu
toho léta 1294 8. Octobř) skrze magistra Petra, protonotáře ') pražského,
vratislavského a vyšehradského kanovníka. Hle, ves tato za 4 jiné ves
nice ceny měla!

3. Třetí zmínku činí Hammerschmid v knize [„Prodromus Gloriae
Pragenae“],7) kdež vypisuje panství a statky král. hlav. Starého města
Prahy. Při panství přerovském mezi jinými vesnicemi jmenuje Milčice,
Tatce, Hořany, Poříčany etc., kteréžto tři okolo Milčic leží, 2 nichžto
Tatce nyní náležejí k Radimi (nevím posud, jak a kdy tam přišly). Ho
řany, ves znamenitou, Ferdinand I. (po vzetí panství přerovského Pra
žanům r. 1547) prodal jaroslavovi Smlřickémua) z Smiřic, na Kostelci
nad Černými lesy a Klučově za 1400 kop grošů českých [11] léta 1548.
List na to [j]sem četl v archivu zámku poděbradského. Poříčany, kdež
i kostel farní jest Narození P. Marie, týž Ferdinand témuž Jaroslavovi
prodal, ale nevím, kterého roku a zač tyto 2 vesnice jaroslav k panství
klučovskému jakožto od Klučova nejblíž ležící připojil. (a)

Ves Milčice roku 1548 on Ferdinand 1.od Přerova odtrhna, k podě
bradskému panství přivtělil a tu zůstává až do dnes s tim přirčeními
kdyby někdy skrz velikou povodeň z té vsi do Poděbrad pro pivo jet.
se nemohlo, aby se takové z Přerova na ten čas bralo, což stalo-li jest
se kdy před námi, nevím, ale za dnů naších r. 1784 se stalo, když do
Poděbrad více než 3 neděle pro vodu jeti se nemohlo.

4. Přidejme k tomu ještě staré posloupné vypravování : Když prý9)
Bořivoj ll. po svém na horu Sadskou přenešení kostel ke cti s. Apoli
náře a probošstvi vystavěl, ves Milčice taky k němu daroval.

Za času Zikmunda komu by náležela aneb jak po vojnách Žižkov
ských k Přerovu připadla, ještě mně známo není.

(a) Maximilian z Lichtenšteina to klučovské panství k Černému
Kostelci připojil a zámek Klučov teprva za dnů našich r. 1764 a 1765
rozbořen a kamení z něho na jiné stavení obráceno.

1) R: Aniz .. . zagistie . . . sem . .. Boržiwogowym . .. ze Sad
sky. — 2) R: sem . . . memu. - 3) „Gloria et Majestas . . . Wissehra
densis Ecclesiae SS. Apostolorum Petri et Pauli A joanne Floriano
Hammerschmidt . . . Vetero-Pragae . . . 1700“.— *) R: Prahskemu . . . Pro
božsstwi . . . Sadsky . Rolmi. — l*)V tisku je datum: 1394 (tiskový omyl
ten si Vavák opravil) octavo ldus Octobris. — ') R: Majistra . . . Proto
Notariussa Prahskeho. — ") V R místo pro titul vynecháno. Kniha vyšla
v Praze 1723. R: Hamerssmid . . . wipissugie. — ') R: podsud . . . Smrrži—
ckýmu . . . lessy . . . Cžechsky'ch letha. — 9) R: preg . . . Apolinasse a Pro
božstwi . . . Zigmunda.
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3. Obyvatelové.
Že by ves Milčice hned snad od počátku svého vždy samými

aneb : dilu lidmi erbovními, panoši, rytíři 1), vladykami a zemany, osazena
byla, jest znamenati z toho:

]. Že kníže Bořivoj 11. již v roce 1117 po přenešeni svém ze
Sadské 2) do Milčic ku pánu Bennovi přišel, bezpochyby že jej již dříve
před svým zajetím znal a snad i nějaký ouřad zemský za jeho pano
vání on Benno zastával. Že pak Benno s Bořivojem do Prahy jel a jej
s bratrem Vladislavem, panujícím knížetem, v mír uvedl, znáti, že stavu
vyššího, statečný a vzhledný i k tomu schopný pán byl.

[13] 11.Co v archivu poděbradském k nalezení jest, od Benny po
455 letech: Roku 1572 tito hle rytíři a zemané v Milčících seděli: p.
Bárta z Milčic, Hanuš z Milčic, Marek z Vykáně, Vlk z Kelý) Salava
z Vestce, Zikmund Petrášek, Duchek, p. Fridrich Níklásek z Žitenic
a ten seděl na gruntě, kde jest nyní Nro. 3. Po Nikláscícht) z Žitenic
dostali se do toho gruntu Mírkové z Solopisk. R. 1575 poslední byla
vdova, uroz. paní Dorota Cecilie Mírková z Solopisk, rozená Kapounka
z Svojkova, která roku 1672 dne 24. Febr. ten grunt mému dědovi, ji
římu Vavákovi, do poddanosti prodala za 11 set k0p grošů míš., na
kteroužto sumu 700 kop ihned hotově přijala a ostatní po 50 kopách
ročně, termínu (oukladu) neměníc,5) dobírala.“)

Z téhož ]iřího Vaváka zplozen byl v témž grunté Jan Vavák, otec
můj, r. 1700 dne 27. Decembf') Od ]ana Vaváka já jsem zplozene) a na
rozen r. 1741 dne 26. Octob., a sice z 8mi dětí dítě poslední, v témž
gruntě.

[14] Ten mor, který po vítězství na Bílé hoře rytíře a zemany
v Čechách hubíl a dlouho dosti — až do Leopolda I. — trval, taky je
z Milčic vyplenil, tak že poddaným lidem, kdo jen přišel, a za malé
sumy své grunty prodávali, nechtíce se poddanosti a robotám podvoliti.
A tuť na místě rytířů s mečem a ostruhamipřišlisedláci scepemarýči')
(a), při tom hned každému uložena byla jízdní i pěší robota.

Byli pak ti první poddaní obyvatelé tyto: ]íra Vozábl, Petr Ne
náhlo, Kuba Venzjara, Šimon Vrána, Václav 10)Brtek, Václav Pinkas, Jan
Stehlík, jan Mansfeld. Po těch: _IiřlVavák, Václav Kvíz a tento nejpo
slednější koupil grunt 30 kop záh[onů] silný od uroz. pana Daniele
Rotta z . . .“) roku 1705, kde jest N. 2. V témž gruntě Václav Kvíz zplodil
Matěje roku 1706, Matěj zplodil Václava r. 1740 a ten jest tu dodnes.

(a) Kovanými lopatami.
1)R: wzd . .. Ritjržemi. — 2)R: Sadsky . . . negaky . . . Wizssjho. —

s) R: Keel . . . igmund . . . Niklássek. — 4) R: Niklaskách. — 5)R: hotto
wie . .. nemienice. —6) Dle původních zápisů (uvádí je ]. Hellich ve článku
„Rod rytířů Vaváků z Adlarů“ ve „Věstníku Poděb.“, Ill. roč.) stala se
koupě statku toho 26. února 1676. Téhož roku složil jiří 400 kop gr.,
ostatek po 50 kopách gr. ročně doplatil do r. 1691. — ") V matrice
skramnické zapsáno datum narození jana Ant. Vaváka 1. ledna 1702.
— .3)R: sem splozen. — 9) R:Summy . . . Re čemi. — 10)R pravidelně:
Wácslav. ——11)V R vynecháno místo pro domn lý predikát. Viz otom Pam.
il, 2, str. 135., pozn. 8.

*
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Ještě Václav Kvíz měl syna Václava, jenž byl důchodnim v zámku
brandýskéml) nad Labem 42 léta a tam Václav Kvíz, důchodní, zplodil
syna [15] Josefa, kterýžto Josef za dnů našich byl hrado-pražským ka
novníkem, posléz proboštem, kteréhož jsem já dobře znal i sním r. 1783
v Praze obědvalř) Umřel r. [1790] dne [22. červnalý)

llI. Staré držitele té vsi i z toho znáti slavné a právě rytířské, že
nad jiné vesnice jest pořádně a sice do [] kvadrátu (čtverhraníku) sta
vena. Statky též mimo obyčej jiných vesnic vzhlednější, nákladnější
a všecko takměř kromě stodol zednickou rukou vyzděné, sklepy hlu
boké a prostranné, kuchyně klenuté, komíny cihelné. V N. 2. a 3. jsou
sklepy tak hluboké a dlouhé, že stíží v které vsi, krom při vinicích,
k nalezení budou a kdyby nyní takové se stavěly, mnoho set by košto—
valy. Z čehož znáti, že tu tí rytířové i znamenitý sklad vína mívali. Více
při témž N. 2. jest taková kuchyně, jakouž jsem já ještě posud netoliko
v žádné vsi, ale ani v městě neviděl. Ta stoji sama o sobě k jinému
stavení připojená, do 4 úhlů ze samého kvádru t. j. tesaného kamena
3 sáhy na výš vyhnaná, odtud ze všech stran cihlami do jedné kuple — na
příklad věží s[vato]jiřských na zámku pražském — svedená, na kteréžto
kupli teprva komín co nějaká pyramida *) stojí [16] atěm, jenž od strany
půlnoční do vsi přicházejí, na míli hned vzdali—")nejprv do očí padali).

Při témž gruntě bývala také svobodná rychta & soused tamní
žádné zemské daně neplatíval ani nerobotoval, toliko z jiných gruntů
daň vybera na patřící místo odvedl. Poslední tam byl rychtář onen
Václav Kvíz, jenž od pana Rotta, jak výš praveno, ten grunt koupil,
za jehožto rychtářování r. 1713, když přimoří7) po panství poděbradském
a kolínském se rozešlo, roční soudy aneb skládání pretense celého po
děbradského i kolínského (a) panství v témž gruntě držáno bylo, proto
že tu v Milčicích žádný mor ani nemoce nebyly, což se takto vykoná
valo: Páni ve světnici otevřené sedíce z knihs) hlasitě čtli, lidé pak
všickni v síni, jenž velmi prostranná jest, státi musili. Hospodář každý'
své odepsané peníze musil v tež9) síni na necky do vody vhodili, z té:
vody služebník zámecký je vezma pretendantům (nápadníkům) je vydával..

O živobytí Matěje Kvíze bylo by mnoho co psáti. Manželka jeho
Kateřina více bez něho než s ním hospodařila do jeho smrti 26 let, po:
jeho pak smrti jako vdova 31 let, ve všem 57 let.“)

[17] 4. Položení vsi Milčic.

Mezí Kouřimem a Nymburkem, těmi dvěmau) městy, tak že Ěouřimr
na poledne a Nymburk na půlnoci má a do každého 1 míli počítá,—ač

(a) Panství kolínské bylo vždy připojeno pod vrchní správu hejtmana;
poděbradského, až r. 1774 první direktor tam byl učiněn p. Ondřej Bar
toloměj Grim, dříve purkrabě na Poděbradechm)

1)R: splodil...splodil Brandegskem . .. ozeff [pravidelně takj . . ,
Hrado-Prahskym. — 2) Pam. ]. 2, str. 175.— 3) R vynecháno. Viz Pam.
11,2, str. 134. Tam též i o celém rodě Kvízovském. — 4) R; Qvadrátu . . .
podsud . . . Prahskem . . . negaký Piramid. — 5) R: wzdýly. — 6) Viz Pam.
11,2, str. 53. ——") T. j. mor. — a) R: Knieh hlassytie.— 9) R: kazdý . . .
wtyž. — 10)Pam. 11,2, str. 23. R: leth. — 11) R: dwaumi . . . Nimburgk. —
12)Pam.], 1, str. 38. R: wzdy . . . zpráwu . . . Bartholoměg . . Purgkrabie.
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do Kouřima ta staročeská, jak říkáme, a téměř 11/2 míle jest, — blíž
městečka, nyní města Sadskě,1) 1 míli od řeky Labe a při prvním při
vrší, které od labských rovin k straně polední se začíná, tak že u pro
střed jeji návsi do prvního vrchu se jede, od východu k západu má
délku, od poledne k půlnoci šířku, východní příčka s polednídělkou leží
na vrchu, západní pak příčka se půlnoční délkou leží v dolině.

Náves neb místo prázdné čtverhraník obdělný2) předočňuje, jeden
každý řad má 3 grunty a 2 ulice, z nichž každá má 2 grunty. Vysta
vena již od starodávna tak jest pořádně, že jedva taková ves jinde kde
nalezena bude. Na své návsi má 3 studnice na vodu vždy hojné, znichž
2 do kola kamenem tesaným, třetí v prostředku do [] dřívím roubené
sou a zbývající vodu stružkami v zimě i v létě od sebe ženou. jedna
z nich, jenž Kamenka slove, prve než ze vsi vyjde, naplňuje jednu pro
stran[n]ou roubenou hradbu, dole fošnami dlážděnou, a tu se koněvlétě
i v zimě brodí, neb nikdy nezamrzá, od čehož[18] slove Brodídlo. Mimo
ty 3 studnice 3) jeden každý grunt svou ještě studnici má a žádnýz těch
3 vodu nebere, kromě nyní od r. 1795 z jedné, a sice z Kamenky, do
školy nejblíže stojící voda běží.

Má také jednu zvoničku zednickým dilem, dole [s] dveřmi, na
hoře [se] 4 prohlédajícími okny, 1210k[et] vysokou, roku 1781 vysta
venou. Dřív před tím od roku 1749 sloup dubový obz[v]láštní tlustosti,
na svrchu bání přikrytý, zvoničkou býval. Nedaleko té zvonice jest kříž
kamenný s krucifixem, [od] téhož roku 1781 v tom místě, kde dřevěná
zvonička bývala, stojíci. Zvonec ten od otců našich za 58 zl. v Praze
nejprv koupen a zavěšen r. 1749.*)

1112honu od vsi na cestě kouřimské stojí jiný dřevěný kříž vždycky
od starodávna, tento pak nynější od r. 179135)

Na návsi pod zvoničkou r. 1795 vystavena jest škola pro děti
učení, neb k farním kostelům do Sadské a Škramníka vzdálenost cesty
jíti tam zbraňujeý)

Toto vše zde jmenované, přidadouc k tomu ještě obecní kovárnu
a pastýřnu (pastoušku), 2 mosty, 7 cestních trub obecním nákladem se
staví a zdržuje.

[19] Bývala někdy v kraji kouřimskémi) dokud on až po řeku
Labe hraničil; nyni dle panství poděbradskěho jest v kraji bydžovském
a s kouřimským vesměs hraničí. Okolo sebe má vesnice sousedské:

K východu: Chválovičky (a), 1/4míle, jenž někdy také Krabicovy
slouly, dokud jich p.p. Krabicové z Veitmile v držení byli; nyní ta tvrz
ve špejchar proměněna jest. Pak dále k východu přes Pečky, Ratenicef)
Cerhenice, Velim a Novou Ves jest město Kolín, 2 míle.

K polednimu: Tatce, kteráž někdy spolu s Milčici k Přerovu

(a) K Radimi patřící.
1) R: Sadsky . .. dýlku . . . ll: nocy . . . dýlkau . . . dýlkau. —- 2) R:

obdylný . . . wzdy. — 3) R: mjmo tiech 3. Studnic. — *) Pam. I, 2, str. 9.,
119.a 120.R: držewienná. —5) deržewienný . . . wzdicky. . . njniegssi . . .
1792. (Viz Pam. III, 1, str. 12.) — “) Pam. 111.2, str. 13. R: Sadsky. —
") R: Kauržimskym. — ') IE: Rattienice . . . Wellim . . . Kollin.
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patřila (a); hned za Tatcí jest Škramník (b), !ještě dál 1) něco na levo
jest Chotouň (c), vlast s. Prokopa, odtud přes Třeboul jest město Kou
řim, 11/2 míle.

K západu: Poříčany (d), někdy též k Přerovu náležející, :], míle;
z cesty málo na levo Hořany, odtud přes Klučov jest město Český)
Brod, 1 stará mile. V pravo pak Střebestovice (e), odtud přes les, jenž
Kersko slove, ves Velenku, Vesec, Mochov, městečko Nehvizdy, Nová
hospoda, Sichrov a Hloupětín jest hlavní město naše Praha, 51/zmíle.

K půlnoci: něco málo v levo jest hora a pod ní“ město Sadská,
1/4mile, zrovna pak ves Zvěříneka) a město Nymburk na Labi, vzdál
odtud 1 mílí.

[20] Mezi půlnocí a východem přes Lhoty: Kostelní, Pískovou
a Přední, "vedle samého Polabcet) jest město a zámek Poděbrady nad
Labem, vzdálí odt[ud] 11/4mile.

5. Gruntů počet a velikost i jména sousedův.
Na začátku poledního, nejvýš5) stojícího pořadí při samé silnici

a naproti kříží jest numero neb počet 1., soused Matěj Štajner, od
r. 1791 má rolí 28 jiter. Ten grunt míval 30 kop, r. pak 1776 na tré jest
rozdělen, z nichž 1. díl jest na místě zanechán, 2hy' dán jest k N. 18.
a třetí k N. 19.

N. 2. Václav Kvíz, od r. 1786 má rolí 82 jitra. — 3. Václ. Vozáb,
od r. 1759 mlál r[olí] 72 jit[ra]. Z toho gruntu já rodilý jsem. — 4.]oset
Vavák, syn můj, od r. 1793 9 jít[er]. Tento grunt skrze mne pro těsnost
r. 1793 ze svého místa vzat a jinde postavený) — 5. Franěk Tomek,
od r. 1786 má r[olí] 3 jitra. — 6. Václ. Hotovec, od r. 1777 má rollíl
271/2ji[tra]. — 7. Václ. Šlechta, od r. 1778 [má rolí] 291/2[jitra]. — 8.]est
kovárna obecní. — 9. Pastouška obecní. — 10. Václ. Vozáb, od r. 1777
má ro[lí] 313/4jit[ra]. Spolu drží N. 3., jak výš. — [21] N. 11.Matěj Ho
tovec, od r. 1779 má Bil/z jit[ra]. — 12. Matěj Čermák, od r. 1790 má
541/2jit[ra]. — 13. Václav Vrána, od r. 1763 [má] 501/3[jitra].— 14. Matěj
Brtek, od r. 1773 [má] 6% [jitra]. — 15. jakub Brtek, od r. 1773 [má]
48 [jiter]. — 16. Franěk Vavák, od r. 1778 [má] 521/5[jitra]. On dříve
v N. 4. od r. 1761. — 17. Tomáš Stehlík, od r. 1789 [má] 53 [jitr]a. —
18. Matěj Vavák, od r. 1777 [má] 371/4[jitral, můj bratranec. — 19. Jan
Šlechta, od r. 1777 [má] 28 [jiter|. — 20. Pavel Novák, od r. 1777 [má]
31 [jitro], — v svazku 682 jitra.7)

N. 21. barák na poli, N. 12. do vůle sousedů. — 22. Škola obecní.
— Obec má svých gruntů větším dílem v pastvinách, ladách a něco
v lukách 87 jiter — a tak v jednom 769 jiter.

Platí ročně: Zemské daně 923 zl. 53% kr., — na službu kontri

(a) Též k Radimi. — (b) K Cernému Kostelci. — (c) K Podě
bradům. — (d) K Čer. Kostelci. — (e) K Přerovu.

1)1?: daal nietco. —- 2) R: Cžechsky . . .Wessec. — 3) R: Pul
Nocy . . . nietco . . . Zwieržínnek . . . Nimburgk. — 4)R: 1/2nocy. . . Lhotty . ..
Pollabce._— 5) R: neywegss . . . Rolly. — 6) Pam. III, 1, od str. 91. R:
skrze mme . . . Hottowec. — ") Bud' v součtu, nebo spíše v jednotlivých

gožtecélěářada jich jest v R opravována) jest chyba. Součet by měy 1 .
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bučního a posly 21 zl. 38 kr., — na vojenské kvartýry 13 zl. 50 kr., -—
na službu kominíka 4 zl. 40 kr., — robotní 1) odměny 874 zl., — váleční
půjčky 259 zl. 59% kr., —- v svazku 2098 zl. 11/4kr.

[22] 6. Gruntů, země, rolí a luk jakovost. výnosnostř)
Mnoho bych času zmařil, kdybych tento výtisk 3)ze starých urbářů,

katastrů a jiných opravovaných klasifikací, vyzrnování a komisařování
vypisovati měl. Protož abych sebe i čtenáře nezdržoval, zkrátka jako
vost země i nejposlednější vyzrnování a výnosnostt) pravdivě před
stavím, neb v tomto ]osefovském posledním uvedení r. 1786 a 87 i 88
mnoho [j]sem jak v měření země, tak v zrnování i v komisařování
pracoval.

Hlavně jest zde orná 5) neb obilní země čtverá ; taková pak, které
nejlepší říkáme a nejhojnější užitky vydává, jakož jest uSlaněho, Velvar,
Budyně, z dílu okolo Prahy, Brodu Českého, Kolína, Chrudimě a Jaro—
měře, ta, pravím, se zde nenachází.

Dle vypočítání celé zdejší fassí (svazku) na 3 díly ji rozdělím:
]. díl jest rolí těch, které my přece za nejlepší držíme, ne proto,

jako by takové byly, ale proto, že na nich lehčeji oratif) vláčeti, bez
pečně žito, ječmen, proso, hrách a viku — ne pak pšenici — síti mů—
žeme. Ta země není ani černá ani bílá, ani vápeni[táj ani sprašovitá,
nese [23] barvu dřeva dubového, příliš se neslívá ani nerozmoká, dle
kterýchžto vlastností za dobrou držána býti by mohla. Ale že pod sebou
1/2a “14lokte od vrchu má vrstvu slitého křemene, pod nímž místem
bílá hlína a místem přeostrý rezovitý písek jest, protož ti spodní grun
tové svrchní zemi dobrotu odjimají, v čas sucha pálí.v čas mokra svrchní
vodu do sebe nepouští a tak ourodu vždy prostřední jak na zrno tak
na slámu činí. Obyčejně l mandel 1/2strychu dává,včasu ourody 3 věrt.
Roku pak 1763 ] mandel žita celý strych sypal, což žádný stařec ") ani
nepamatoval, jakož i od té doby toho jsme neviděli.

Ječmen z těch zemí 1 man[del] dává **,/.a celý strych, hrách avika
víc méně než prostředně a sice 1 mandel ] a 2 věrt. Vroce 1778šťastný
hrách v těch zemích byl, já sám po 1 strychu dostal [j]sem 12 strychů;
od toho roku hrách \zde .nebyl zhojněn. Ty země a role leží na poledne
a 2 dílu na západ. Vyzmované [j]sou 1 jitro na 21 zrn, to jest ] měříce
na 7 zrn.

ll. díl, nejvíc rolí v sobě obsahující, k západní a půlnoční i vý
chodní straně ležící, jest země černá těžká, deštěm se hned rozpustí,
sluncem hned se sráží a v žádný čas jinak než 4mi hovady aneb aspoň
3mi jí oratis) nemůžeme. Pro velikou roveň voda z nich nespadá, dokud
slunce jí nevysuší. Všudy vesměs má pod sebou grunty země bíléa protož
neúrodné, žito do nich sítí nemůžeme, nýbrž pšenici do ouhora [24]

') R: Hottowec . . . Thomáss . . . nietco . . . Qvartiry . .. Robottni. —
2) R: Rolly . . . Weynossnost. — 3) R: Weytjsk Cattastru . „Klasifi
cati Komissaržowáni wypissowati. — 4) R: Wegnosnost.. .lozeffo
wskem . . . Komissaržowáni. — 5) R: worná . . Budinie . . . Cžechskeho. —
0)R: Rolli. . . pržedse . . . lechcžegi worati . . . Žitto (i dále tak] .. . Prosso. —
")R: wzdy . . . starec. — “) R: worati . . . newiSSussi.
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zmrveného, 3 i 4krát zoranéhof) po pšenici ječmen, po něm místem
oves, místem zase ouhor. Rodí více trávy než obilí, zvlášť jestli března
a dubna měsíce vláhy přijdou. Obilní stéblo tlusté, někdy na mandele
hojně, málo na sýpkuf) pšeničné zrno vždy režné a klihovité, málo kdy
žluté, sype nejvýš na 2 věrt., ječmen na 3 věrt. a někdy na 1 s'trych.
Vyzrnované [j]sou na 171/2zrna v prořízu 1 jitro.

Ill. díl má roli nejméně a ten ještě na jiné dva díly rozdělím,
dadaa) do jednoho zemi křemenitou, do druhého sprašovitou adil písku.
Křemenité jsou studené a nerodí, jen žito a oves; sprašovité v největ—
ších dolinách a při vodách jsou teplé, jimžto mrazy a studenost škodí,
jarní osení toliko a ještě pozdě, okolo s. jiří ano i máje měsíce, seté
nesou; někdy dajít) mnoho slámy, když jest jaro teplé, ale málo zrna,
po studeném jaru víc bodláčí a trávy než zrna a slámy. Písčité role, ač
těch zde nejméně jest, nenesou jediné samé žito. Tyto role v prořizu
vyzrnované jsou 1 jitro na 9 zrn, ač některé na 10, 11 i 12.

[25] 7. Luka a pastviny.
Tohoto obživujíciho druhu má tato ves na velikost a počet dosti,

ale že vše při dolinách a v rovinách leží a často vodou, která sem od
Rataj, Kouřima, Černého Kostelce, Brodu Českého přichází a do Labe
vtrhnouti nemůže, zatopené bývá, svršek země pak sprašovitý, sanytrový
kyselý, pod ním pak všudy země bílá jest, protož ani pastva užitečná,
ani sena & otavy 5) mnoho nebývá. Obzvláště studené jaro, když tráva
dubna 3 máje měsícův růsti nemůže, tak drny zhubí, že již ani měsíce
června tráva neroste.

Teplé jaro u nás nese trávy dosti,
máme pastvy s potřebu i taky pro hosti,

t. j. hříbata a telata z jiných vesnic do pastvy přes léto přijímáme, od
čehož k obci se platí.

Pod vsí k straně půlnoční na zdejších gruntech již od starodávna
takové má voda stanoviště a širokou rozlitinu, že nevědoucím veliký
rybník představuje, [26] od čehož i staré velmi přísloví tu i tam vzemi
až dosavad trvá: Když malé děti nos neutírajl, s obálkou se jim praví:
„Blýšti se ti pod Milčici,“ neb tak ty vody ustavičně se tam blýštíP) Jako
mladík nevěřil [j]sem, aby to přísloví kde v zemi užívali, ale v7miletou
vojnu jezdě'f) s magacíny, slyšel [j]sem to sám u Bydžova, Královéa)
Dvora, v Hronově za Náchodem, u jaroměře i v Sezemicich a Vyso
kém Mýtě.

V staré jedné knize v archivu poděbradském. kteráž jest psána
r. 1550, takto se čte: „Pod tou vsí jest místo veliké v zimě i v létě
vodou naplněné, co by mohl býti rybník na sto kop násady, a z toho
se nic neplatí.“ Až posud. Nikdy ovšem z toho se nic neplatilo a ladem

1) R: zworaneho . . . wzlásst. — 2) I?: Segpku . . . WZdy . . . Glý
howite . . . Neywegss. — 3) R: dadauc . . . nessau. — 4) 'R: dadj .. . stude
nym . . . nenessau. — 5) R: Rattag . . . Cžechskeho . . . Wotavy . . . ob
zlásstnie . . . ll: Nocžnj. — “) Viz str. 54. — 7) R: gezdice Maga
zíny. — 8) R: Králowyho . .. Wysokym Megtie.
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to sloulo, ale nyní od r. 1777 a 1786 přece do míry vzato a na způsob
3 měřice za jednul) pod plat uvedeno jest.

Od roku 1788 až do 1794, za těch 6 let suchých, ač mezi ně
i 1795 vmísítí můžeme, tyto marasty (močály) vyschlý tak, že kde nej
větší vody bývají, s nejtěžším nákladem i 6 koňmi jeti se mohlo, a to
bylo naše první tam dna neb země spatření, čehož předkové [27] naši
nikdy neviděli. Zůstala ale země jako zlovený 2) rybník holá a'černá, ta
potom ze sebe sanytr aneb sůl kyselou vyrazila, což když se r. 1792
času letního od ohně, jejž tu pastevní chlapci zatopili, [v]zňalo, tak po
malu vždy dále a dále pod zemí se [v]znímalo a přes 4 neděle hořelo.
R. 1795 od těch v měsíci juli začatých a až do Decemb[ru] trvajících
dešťů zase vše vodou zatopeno jest. Mohlot by se tomu ovšem spomoci,
že by tolik vody zde nestálo a země větší užitek by nesla, kdyby jedna
hlavni struha, jenž o[d]tud k Labi táhne, skrz všecky sousedské grunty
až do Labe hlouběji vybrána a do patřícího stavu uvedena byla, ale že
rovně i tu:

čemu práva chtějí,
když právníci spěji?
Věci skrz to zlejí (a),
lidé s škodou klejí.

Pastviny k straně západní ležící sama přirozenost struhou od
Tatec tekoucí na dvě 8) rozdělila a pastvu dobrou od kyselé, bahnovíté
a zcela neužitečné odmísila, tak že pravá od vsi strana, a sice větší,
všemu dobytku dobrou pastvu dává,levá pak, samé močály, [28]třesutát)
bahna a stoličkyň) nesoucí, aniž jakému dobytku tam příjíti a se pásti
nedopouští. Mezi těmi místy" kyselá, smradlavá voda tu i tam se vy
rážejíc a žádné trávě gůstl nedajíc, propasti činí takové, že pastýři ja
kéhokoliv dobytka zřetelití musejí, aby tam nic nepřišlo, neb když tam
co vpadne a hovady ven taženo bývá, tas) táhnOucl hovada nemají
k svému stání tvrdého gruntu a tolikéž boří se a propadají.

A tot jsou ta7) bahna a jezera, o nichž stará posloupnost praví,
že byla někdy s pomocí okolních vesnic velikým, dlouhým dřivíma zemí
zavážena a dle možnosti zametena, neb prý odtud jako prameny aneb
nějaké sloupy vlhkosti a páry do oblohy vstupovaly a z toho bouřky
a krupobití pocházelo. Nevěřil bych to, kdyby !. tu vtěch bahnecha) ve
liké borovice sem tam ležící a za vsí k straně polední dvě veliké rokle,
: nichž křemen tam vožen byl, viděti až dosavad nebylo. Za ll. vidí
váme taky při horách, kde hluboké lesy, stráně a oudole jsou, takové
páry jako sloupy nahoru vstupující a z nich ihned mračna i bouřky po
vstávající.

[29] Při předním od vsi konci těch bahen jsou pod jedním bře-_
hem 2 studánky, jedna starodávní, druhá ode. mne") roku 1763 učiněná;

(a) Z dobrého zlé učiněno bývá.
1) 13: podsud . . . pržedse . . . za 1. u. — 2) R: slowený . . . znialo. ..

wzdy. — a) R: dwy . . . scela . . . dobyteku. — 4)R: tržessute . . . nessaucy. —
1*)T. j. přesličky. — 6) R: ty. -—") sau ty... zawážene . . .zametene . ..
negake... chhkostí. — 8) R: bahnách ...Lessy na Horu. - “) R:
2ha odemnie .. . Obauch.
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v obou z nich voda velmi v létě studená a tak zdravá jest, že byt jí
kdo dost mnoho vypil, nic neškodí, lidi unavené velmi sílíaobčerstvuje.
V času žní dělníci z dalekých poll pro ní chodí.

Z těch studánek voda ustavičně hojně teče a tolik močidel pro
konopě a len, kolík jest ve vsi gruntů, z jednoho do druhého padajíc
naplňuje a čistotou svou konopě i len pěkný bílý činí.

Po- všem pastvy a chování dobytka tuto ves šťastnou činí.

8. Smutné příhody a proměnyJ)
jako o všech městech, hradích, tvrzích, klášteřích i vesnicích, takž

i o Milčicích kdož nám poví, co se v nich a okolo nich zběhlo a stalo
od jejich vystavení až aspoň do Ferdinanda I.? Ku příkladu, co hned
za časů pohanských, když Moravané do Čech přicházeli; co když Uhři,
Poláci, Němci sem vpadávall; což když pan Ota Braniborský 2)

ne tak zemi řídil,
jako z ní všecko klidil
a Čechy hubil, šídil?

[30] Co v času nejkrvavějším, žižkovském 3) a táborském, co
v času krále _liřího,jenž ustavičně válčil a katolickým stavům, jenž ho
za krále uznati nechtěli, zámky,' tvrze bořil, lidí zajímal, panství bral?
Co za Ferdinanda I., když města naproti němu táhla4) a skrze to o své
všecky statky a svobody a právo vojenské přišla? Co za Maximillana
a Rudolfa II., když pikharti a luteráni jako včely v Čechách se rojili a na
své roje i od Matyáše svobodu dostali? Ba právě nejen to, ale i taky
kdož nám poví, jaké kde proměny po vítězství na Bílé hoře za Ferdi—
nanda li. se staly, jaké kde ouzkosti, bídu, hlad, nahotu pod ním a též
pod Ferdinandem III. v času 17leté vojny švédskéf') předkové naši
zkusili?

Orel s tim zalít na hory
a dědečkové přišli na hroby,

že ani těch domácích povídaček se nedostává, arádi bychom 6)je slyšeli
kdyby jen byl kdo, aby mluvil.

Já přece o Milčicích tohle směle napsati mohu, že když ona tak
přece v dobrém rovinovém kraji a mezi vzhlednými i rozhlášenými
městy Kolínem, Kouřimem, Českým'f) Brodem, Nymburkem, Poděbrady,
ano i mezi 2mi hlavními silnicemi — z nichž jedna z Uher, Moravy,
Rakous a Vlach, druhá [31] z Polska, Slezska a Kladskas) do Prahy
vede — leží, snad ani jedna z těch vyjmenovaných rána a proměna bez
ušinutl Milčic neodešla.

Něco přece, Čechu bratře,
z toho domácího vrabce,
ač jen maličko,
dotknu nyníčko.

1) R: Promienny. — 2) R: Otta Brambursky. — 3) R : ZF):žkowskymaTáborskym. — 4) R: táhly . .. pržissly . . . Matiasse. — ls)13: romienny . . .
sswegdske. — “) R: Worel . .. bychme. — ") If: pržedse . . . pržedse . . .
Cžechskym. — 3) R: Gladska . . .Promienna . . . nietco pržedse.
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Léta 1634, po zahynutí knížete z Valdštejna ten rok, Švědověi) se
Sasy spojeni jsouce oblehli město Nymburk na Labi (proto slove na
Labi, že jej Labe kolem obchází,) a jej také dne 16. srpna dobyvše
větší díl lidu pomordovali. V čas obležení téhož města na mílí okolo
byly vesnice pusté, vybrané a vypálené, z nichžto lidé s dětmi a do
bytky byli již dříve, kdo kam mohl, odešli. Tehdáž také Milčice vypá
lené a puste ležely a tent jest z vědomých ohňů oheň !.

ll. oheň 2) vezmu z knihy pamětní archi[vu] poděb[radskěho] a to
slovo od slova: „L. 1696 v pátek po neděliSmrtedlné ves Milčice všecka
do gruntu vyhořela.“ Víc nic tam není. jet to orel 3), ale špatně supí.
Nyní z otců: '

lll. oheň roku 1705 dne 26. ]uni stal se v N. 2. u p. Daniele Rotta:
Žid maje barák na dvoře zapálil, od stodol chytila') se již dozrávající
na polích žita a hořela k vsi Tatcům, od čehož více lidé běželi přemá
hatí oheň na polích nežli ve vsi; 4 grunty tehdáž padly, mezi nimi
i můj děd, Jiří Vavák. [32] Po tom ohni p. Daniel Rott, jsač) dřív krobotě
nucen, nechtěl již více ten grunt stavěti, nýbrž prodal to spále
niště Václ. Kvízoví a to byl poslední grunt do pod[d]anosti uveden,
o čemž výše)

IV. oheň, od žida opět vzniklý (jenž na návsi v obecní chalupě
seděl), stal se roku 1726 dne 20. března. Z té židovny spadl oheň do
statku Čermákova (a) a sice na olejnu7) & celý ten grunt samotný toliko
vyhořel.

V. oheň hromovým udeřením (do statku Vránova, nyní N. 13.)
vzešlý strávil 7 gruntů a sice N. 13., 14., 15., 16., 17., 18., N. 1. a 2hěm
[?] prvního pořadí. Stalo se 1. 1738 dne 6. Augusti.

Vl., nejhroznější a nikdy nenahraditedlný oheň l. 1750 tu noc před
3. Matějem celou ves popelem položil, v N. pak 17. u Stehlíků 5 osob
do sklepa před ohněm veidoucích dým a kouř udusil. Dvě stavení v návsi
stojící, t[otiž] někdejší obecní hospoda a pastouška, když se [vjzňaly
od nich spolu všecko to, co kdo na náves vynesl, shořelo jakožímemu
otci 3 vozy tam vytlačené, 1 pěkný hřebec etc. Z převelikých skrz ten
oheň vzešlých škod mohl bych jakýs výtahe) učiniti, ale sebei čtenáře
bych zdržel. Tento oheň já dobře pamatuji.

[33] VII. oheň — dejž' Pán Bůh, aby více žádný nepřišel, _ stal
se roku 1757 dne 16. juní rukou nepřátel Prušanů schválně učiněný.
o čemž pro památku delší drobet šířeji oznámím.

Když toho roku nepřátelská pruská armáda od Kolína zpátkem
ku Praze couvala 9) a okolo Kouřima své ležení měla, odtud dne 15._]uni,
v den sv. Víta, více než 300 vozů jízdným i pěším vojskem a děly za

(a N. 12.
1))11': Letha . . . steydově se Sassy . .. Nimburgk. ——2) Dle cit.

článku Hellichova „Rod ryt. Vaváků“ jsou požáry v Milčicích, pokud tam
o nich řeč, na základě archiv. dokladů jinak datovány a bylo ohňů více.
Nezjišťuji zde však, pokud tu v čem omyl, ježto „ohně milčickě avojna
sedmiletá“ budou větším oddílem ve lV. knize „Paměti“. —3) R: Worel.
— *) R: Baraák . . . chytily . . . horžely. — 5) R: gsauce. .. nutcen. —
0) Str. 75. — ") R: Wolegnu. — s) R: Ossob . . . schorželo . . . Weytah. —,
9) R: Prusská . . . spátkem . . . caufala.
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opatřených do Nymburka pro chléb, oves i seno skrz ves Milčice jelo.
Dřive však v ten den ráno 15 husarů našich od reg[imentu] Hadi[c]k1)
sem přijelo a vjedouce do lesa Kerska odtud vše viděli a na večer do
Sadské 2) přijevše a tam několik pruských husarů zastihše, 2 z nich jali
a s nimi ještě ten den do naší armády u Kolína stojíci přijeli a o všem,
co viděli, zprávu učinili.

Dne 16. ]uni okolo 1 hod[iny] s poledne přijelo sem 3regim[enty]
husarů a sice Hadi[cjk, Baranyay 5) a Karlstadtf) Sám jenerái Hadi[c]k
před mým statkem na koni stál a předka mého Jana Pínkasa, spolu
rychtáře, se vyptával na všecky u vsi okoloběžnosti. Bylo též s nimi
2 batalionyb) Charvátů. ale vše to bylo málo proti Prušanům. Když Pru
šané od Sadské k Mílčicům přijeli, v průhoné pod vsí své vozy do řadu
postavili, mezi ně kusy a pěchotu i granátníkys) spořádali a tak státi
zůstali. Naši postavíce se proti nim a nemohouce pro ploty [34] a vozy
nijakž do nich vrazíti, myslili je samým střilením k vzdání přinutiti.
Když všecken nábítek ") vystříleli, poslali ]: ním trubače, zdaliž se vzdáti
chtějí, oni ale nechtěli. jenerál Hadi[c]k vida,') že je přemoci nelze,
zpátkem ustoupil. Ač pak koliv Prušané také do našich z kusů i z malé
zbraně stříleli, však nezabili než jediného Charváta, kterýž jurka Petráš
se jmenoval, jehožto bratr, josef Petráš,—několikrát tudy s uherskými
voly') taky přešel. Prušané 2 zahynuli, kteréž oni na své vozy hodili
a odvezli. _

Po odstoupení našich Prušané do vsi vtekli a tu nejprv všecko,
co jen mohli, vybravše,10) ji ze všech stran a každé stavení zapálili, lidi,
jenž neutekli, bili a žádnému nic hasiti aneb vynésti nedali až do půl
noci trvajíce. Když ves popelem lehla, odtud k své armádě přes všeckaal).
pole velmí široce odtáhli.

Tím ohněm znamení a jako nejrychlejšího posla k své armádě
poslali napřed, že pomoc potřebují, jakož pak hned 12regimentů (hluků)
od Kouřima jim ku pomoci táhlo, ale již potřeba nebylo?)

Mimo tuto ohnivou škodu 13)i jiné veliké na osení vzdělané byly,
dobytka též mnoho schytali a vzali.

Dne 18. juni, v sobotu, stala se ona nám vítězná bitva u vsi
Křečhoře a Chocemic blíž Kolína, po kteréžto hned ten den u večer
počna celou noc na [neděli] a v neděli celý den Prušané tudy k Nym
burku couvajícelt) a nikde cesty nešetříce všecko takméř [35]obilí v po

1) R: Ondřej hrabě Hadick z Futaku byl majitelem husarského
pluku čis. 6. (do r. 1791, od kdy nesl pluk jméno pol. maršálka Arnošta,
svob. pána Blankensteina). Vojáci měli tehdy celý oblek světlomodrý,

čáku černou, výložky modré a knoflíky žluté. (Milit.-Almanach, 1796). —2)R: Lessa. ..Sa.dsky .zastjhwsse. — 3)Viz P.am ], 1, str. 82. R: 2 Po—

ledne. .Baronai. —4) jménem Karlstadt (t.j. Karlovce) označennštehdy
4 volné pluky chorvatské, jež byly pOZdČÍlzměněny v pravideln plukyěší. — )R: Pinkassa .Pataliony. — 6)R :..Sadsky .yGranady.ry —
) T. ]. náboj, střelivo. (jungmannúv Slovník ještě rozeznává nábitek a

náboj.) — 3) R: widjce.. ..spátkem — 9)R Wolmi. — [O)R: wybe
rauc. . lh Noci. — 11) R: wssecky. — 12) Celého toho příběhu Vavák
v Pamětech častěji vzpomíná, na př. Pam. II, 2, str. 153. (Dle toho zá
pisu bylo pruských vozů 400.) — 13)R: mjmo teto Ohniwe Sskody. —
“) R: Sobothu. ..Onna .tuty. ..Caufagice.. ...skazyiy .nietco.
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lích zkazili a v nlc uvedli; něco málo v tu stranu k Hořanům zůstalo.
Ve vsi pak v těch spálených gruntech 1 každý kus železa, co jen viděti
mohli, sebrali,1) obzvláště ale sasští sedláci a jiní při tůrách jejich ně.
mečtí chasníci, jimžto jsme nic říci nesměli.

Tehdáž měla ves smutný líc:
Na polích málo, doma nic.

Skrze tyto dva sebe blízké ohně jakož i skrze pětileté krupobití
a sice r. 1751, 52, 53, 54, 55, a zkázu toho teď na polích jsoucího obilí
sousedstvo zdejší do velikých dluhů upadlo. Samého sutého obilí do
kasy pětověrtelní, panské a sirotčenskě bylo v r. 1763 restů přes 2500
strychů. Co kontribucíř) co do důchodu za dříví, železo, sůl etc., co
rozličným jiným lidem a řemeslníkům, kdož to sečte a vypraví!

Co bys myslil, bratře milý,
jak v takovém smutném cili
měli jsme ulitování
anebo nahražování?
Kdybych měl všecko vypsati,
jal bysi se snad plakati.

Maličko postrp, všecko krátce odbuduzí')
1. Robotu měli jsme promínutou jen 1 rok, ač prv bývala tři léta,

dávání magazínu, an tehdy zhusta se dával, též jeden rok; foršponno
vání nic, to [jjsme musili odbývat. Kdo po roce na robotu nejel, byl

v zámku bit a tlučen
i exekucít) mučen.

[36] Roku 1758 k největšímu celého panství poděbradského ne
štěstí jakýs bezbožnik, josef Karel Hynek Scotti'5) za sirotčího k nám
se dostal, při kterěmž ouřadě vede se taky počet zádušní, kontribuční,
magazinský, vojenský, cestní a gruntovní. Nu, ten nás dógruntoval, t. 1.
do gruntu na zkázu přivedl, když za

2. bonifikací od dvora nám danou Spartikoval, magacíny 3 for
špony větší nad poručení rozpisujee) za to hotově peníze bral; za zá
stoj židovku poděbradskou měl, s ní všelikě lifruňky magacínské, tor—
šponování a jiné rohože pletl ; kontribuci, která magacíny ") se platila,
hotově vybíral, ještě na ni i několik tisíc zádušnich peněz, které sám
zebral a kasy zloupil, do panství rozepsal a tím 8) více restů natvořil.
Jen sem do Milčic přes 700 jich vstrčil, k přijetí a podepsání jich bitím
dohnal. Když se sedláky mluvil, ne člověka, ale ďábla předočňoval.
Písař jeho, jakýs Janovskýf) statek a ves Kovanice za 40.000 tisic
koupiti chtěl. Když již ve vězení seděl, komisaři jeho partiky vyrovná
vajíce, co již nikam odepsat nemohli, ještě na nás uvrhli, tak že až

1)R: zebral , obzlásstnie. _ 2) R: skazu . . . Cassy 5.to wiertelnj . . .Kontributi. — 3) : odbydu. — 4) R: s Exekucy. — l5)1E':Viz Pam. , 1,
str. 26. a 74. a v písní 0 robotě, Pam. ll, 2, str. 102. a 107. R: Sskotti . . .
Contribucžnj . . . Skázu. — “) R: Bonitlcatí .. . rozpissugic . .. hottowe. —
") R: Contributi .. .Magacýnami . . . hottowíe. — a) R: zebral . . . Cassy . . .
stim. -—9) Viz Pam. I, 1, str. 26. R: Comissarži . . . Contributj . . .Cassy .. .
sskottow skými.
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do dnešního dne ještě tém dluhům konce není (staré kontribuci a do
zádušní kasy).

Hle, ze všech těch svrchu psaných škod a dluhů i toho obilního
ves má spomožení, jen pak s Scottovskýmí resty až do dnes soužení —
po 34 letech!

[87] Roku 1766, po smrti cís[aře] Františka I., když ještě přes
700 zl. do kraljskéhoj důchodu za dříví tato ves dlužna byla, bylo
všecko odpuštěno.

9. Podřízenost duchovní i světská.

K farnímu starožitnému kostelu, pod jménem Stětí hlavy svatému
Janu Křtiteli založenému, nad vsí Škramníkem stojícímu a tož jméno
nesoucímu, patří k službě Boží a tamnímu faráři k správě ves Milčice.
Kraj jest kouřimský a panství černokosteleckél) a dává tam desátku
ročně: pšen[íce] 12 strychů l věrt., žita 13 str. 2 věrt., ječm[ena| 12 str.
1 věrt., ovsa 13 str. 2 věrt., — v jednom 51 str. 2 věrt.

Item desátku faráři sadskému: žita 3 strychy 33h čtvrtce, ovsa
3 str. 3% čtvrt., — v jednom 6 strychů, 1 věrtel, 31hčtvrtce. Do Sadské 2)
z 8 gruntů toliko desátek se dává, do Škramníka pak ze všech. Proč
by do Sadské se dával, ani předkové naši povědéti neuměli. 3)

Pohřeb ve Škramníku máme,
kdež soudného dne čekáme.

[38] Léta 1781 měsíce prosince ze šesterého stavení lidé marnou
jakous i lžívou pověstí vedeni jsouce tajně se shlukli a nejprv na faře
škramníckě, potom i v zámku poděbradském víru katolickou vypověděli;
potom s jinými (jichž mnoho na panství odpadlo) celých 6 měsíců v jme
nech 4) náboženství handlovali, brzy to, brzy jiné jméno si dávajíce, až
konfesi augšpurské veřejně v zámku zapsati se dali, naposledy pak
k helvetskému neb švýcarskémub) vyznání se přihlásili, ač pak o něm
nic zhola nevěděli. Dle čehož po 1lzlétě pastory kalvínské z Uher do
stali a sice na panství v počtu 5: l. v Velimi, 2. v Hořátvi, 3. v Chle
bich, 4. v Velenicích, 5. v Libici. jsou pak zde v těchto numerách: N.
11., 12., 14., 15., 17., 20. a nyní v N. 21. Tí podřízení jsou pod pastora
velimského a jemu jeho službu hotovými penězi ročně platí, desátek
pak obilní jakožto povinnost gruntovní na stará“) patřící místa (ač dost
neradi) odváděti musí.

[39] Od časů Zikmunda až do Ferdinanda ll. v jakém náboženství
zdejší obyvatelé stáli, zdaliž všichni katolíci, neb pod obojí dle kom
paktát, neb potom lutheráni, neb snad i někteří pikharti byli, jistě po
věděti7) nelze.

Farářové škramničtí po válce Žižkovské byli pod obojí, potom

1) R: nessaucýmu . . Cžernokostelecký. — 2) R. Sadssky
Sadsky. .Powiedití. — 3) Dle urbáře z r. 1553 dostává farář v Sadské
na desátcích ze vsi Milčíc (přifařené) od 5 osedl' ch (ode všech, kdož
tam byli,) žita 8korců a ovsa rovněž tolik (Vojt. elínek, „Sadská“, str.
63. a8 4.)— *) R: Letha. ...Prasynce .Katholickau. ..Gmenách —
5) R: Confessi . . . steycarskemu.. .Wellenicych.—“)R: hottowýmí..
stare. — 7) R: Zigmunda . . . Katholicy.. ...Compaktát p.owiediti.



k Pam. III, 2. 87

p.p. Smiřičtí na své některé fary sázeli také luterány, takž do Škramnika,
kdež r. 1584 Fridrich Bohdanecký farář luteránský byl, což znáti na
jednom tam velikém 1) a velmi krásném zvonu. Poslední též sekty byl,
kterýž i r- 1624 do exilíum odešel, Jakub Acantido Mitis. Potom 1. farář
katolický až teprv v r. 1666 přišel?)

[40] Podřizenost světská, již prve z dilu vypsaná, znamenati se
může, že nejprv byla 3) od samých panoší osazena, kteří žádných platů
nedávavše všecko mečem jen odbývali. Potom, když se začínaly — ač
dost maličké — platy, 1. náležela k probošství sadskému, 1/4míle odtud,
11.k probošství vyšehradskému, 111.k panství přerovskému a nyní od
léta 1548 a krále Ferdinanda I. po IV. král. komor[nímu] panství po
děbradskému.

10. Posloupnost rychtářů více než za 100 let.

Kostel poříčanský má tabulí, na níž jsou napsaní dobrodincové,
jenž náklad vedli na tamní obrazy život Panny Marie předočňujici,
mezi nimiž jest jiří Novák a celá obec milčická. Byl pak Novák od roku
1680 a to malování jest 1696, nyní 1001eté.*)

]. 1680 jiří Novák, tu kde jest nyní N. 11., do r. 1705, 25 let. —
2. 1705 Václ. Kvíz, N. 2., 7 [let]. — 3. 1712 Martin Brtek, N. 15., 6 [let].—
4. 1718Tomáš Stehlik, N. 17., 30 [let]. — 5. 1748 jan Vrána, N. 13., 6 [let].
— 6. 1753 jan Pinkas, N. 16., 7 [let]. — 7. 1757 Václ. Poupa, koupil ten
grunt od Pínkasa a byl v něm také rychtářem 1 [rok]. — 8. 1760 Václ.
Hotovec. N. 11., 4 léta. — 9.1764 Matěj Brtek, N. 15., 2 jlétaj. — 10. 1766
Václ. Poupa po druhé,5) 10 [let]. — 11. 1777 Václ. Vozáb, N. 3., 11/g[Iéta]. —
12. 1779 Franěk Vavák v N. 16., zdědiv jej“) po Poupovi jest tu rych
tářem až posud a toto píše.

Dokončeno 1796 dne 23. ledna.“

Str. 29. Ve 2., 3. a 4. řádku vypadla při tisku a chybně byla za
sazena poslední písmena; čti: jsem já... sobě... řečovodu. — O Spísku
„Tma ve dne jako v noci“ viz tu v dodatcich str. 44.

Str. 35.—39.Mlynáři janu Ligererovi (Lignerovi) z čis. 166—lI patřil
(r. 1770) též dům čís. 134—1 v Týnské uličce (je to nyní čís. 633) a až
do r. 1778 i dům čís. 224—1! v jirchářích. Roku 1784 jest připsán mlýn
čis. 166—1!janu Ligererovi a r. 1796 Vojtěchu Lignerovi, jenž, vrátiv se
patrně z cest, zaplatil měšťanskou taxu teprve r. 1797. Dům čis. 134—1
jest v seznamu domů již roku 1784 zapsán Veronice Ligererové, jež jej
byla zdědila. Trestní spisy z té doby jsou snad veskrze zničeny. Roku
1786 nějaký jan Mertlík bere si pas do ciziny. (Z výpisků laskavé mí
sdělených p. Dr_<=mEd. Šebestou). Celou tu tak romantickou historii pojal
i nedávno zesnulý Dr_ Václav Řezníček do 1. dílu „Naší zlaté matičky“.

1)R: welykym.. ..krásnym — 2) Dle P„osvátných míst“ (Dr. A.
Podlaha), 1, str. 45., byl Akanthido Mitis ve Skramnikách do r. 1622
a první opět katolický farář se tam uvádí jan Václav janovský kolem
roku 1653. — a) R: bywssi .. .Probožstwi . Probožstwi. — 4)R
Leth. 100 let — 5)yR: Thomáss. .Pinkassa. .po 2hy. -—“) R:
zdiediwssj ho. ..pod.dsu
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jak patrno (a jak i sám mně byl řekl), píše téměř napořád dle zprávy
Vavákovy, jehož „Pamětí“ i jindy častěji užívá; má však přece některé
podrobností i odjinud, ač nevím, zda také veskrze přesné. Dle něho
(str. 214) Veronika, vdova po mlynářijanu Lignerovi, byla teta Barbory,
vdovy po Janu Lunetoví, již náležela vinice Karlovka, ležící za Svinskou
branou po levé straně cesty k Nuslím. Dcera, o jejíž sňatek se jednalo,
byla Michaela. Zmíněný nešťastný stárek ve mlýně Lignerově se jmenoval
Bernard Bartel a byl rodem ze Žatce.

Str. 39.. pozn. 10. Chybné datum úmrtí P. Fabiana Veselého převzal
jsem z ]ungmanna (a má je tak i ]lreček, Ottův Slovník a j.) P. Veselý
byl v letech 1738 a 1739 superiorem jesuitské residence na Sv. Hoře
a zemřel tam 26. července 1739, jak uvádí poznámka v tehdejších „Dia
riích“. (Sdělil vd. p. P. ]. Zíka C. SS. R. na Sv. Hoře.)

Str. 72. O Václ. Hotovcovi poznámku ]. oprav na: Pam. 11,1, str. 94.
Str. 77., pozn. 9. Viktor Amadeus Savojský, jenž byl získán r. 1696

pro spolek s Francií, přestoupil r. 1703ke spolku scísařem Le0poldem l.
Mantova dostala se do moci císařské po vítězství prince Eugena Savoj
ského nad Francouzi u Turína r. 1706.

Vavákova řeč na rozloučenou s vrch. ředitelem Beierweckem.

Str. 80. Ze žherského nálezu_i tuto mezeru „Pamětl“ možno nyní
doplnili. Pod sign. 18 H 36, čis. 29. jest nyní v Museu sešit 0 4 listech půl
archových (bohužel však asi od myší silně ohlodaných, tak že bylo potřebí
mnoho v [ ] doplňovati, nikde všech bez újmy původního smyslu,) se zmí
něnou řeči Vavákovou, jeho rukou psaný. Dle celkové úpravy (psáno na
celé stránce většími okraji, titul ozdobnějším písmem a jméno oslaven
covo v závěrečných verších červenou barvou) soudím, že asi podobně
vypadal i čistopis Beierweckovi podaný. Kus původního konceptu jest
rovněž ze Žher nyní v Museu pod čís. 68. téže signatury. Začíná až zá
věrem řeči od slov: „Z toho všeho již bez obšírnějšího připomínání“
(což pak přepsáno ve slova: „Z toho dvojího, jiného mnoho zamlčujíce,
netoliko u nás“ atd.) a obsahuje po závěrečných verších i (v čís. 29. již
nedopsaný) dodatek chronografický a ,gabalistico“, jak u Vaváka obvyklo.
Řeč, byť byla jen oslavná a od rychtáře, jemuž byl Beierweck zvláště
nakloněn, vzpomínajíc činností a události za delší dobu může přece vhodně
přispěti ke studiu tehdejšího poměru mezi vrchnostenským úřadema lidem
poddaným. Zní takto:

[2]1) Urozený a statečný vladíko, c. k. skutečná guberniálni raddo
a v království Čechském všech c. k. komor. panství nejmilostivěji usta
novený administrátore! _

My: všickni věrnoposlušni rychtářové a ostattní poddaní král. komor.
panství poděbradského hned jak před časem jsme se dověděli, že z mi
losti Boží a našeho nejmílostivějšího císaře a krále Františka ll. nej
milostivější vůle Vaše [Milost] ze zdejšího vrchnořiditelství vyzdvi
žená [a naj král. komorní administrátorský ouřad do[sazena bý]ti ráči:
všickni jedním srdcem a jed[nou mys]lí z toho sme rmoutill. A zajisté

1)První a poslední strana jest prázdná.



Pam. III, 2. 89

[tak dlou]hého a'dobrotivého řízení a laskavě jed[najlcí]ho s námi spo
jeni — že ho zbavení býti máme, nemůžeme se než rmoutíti.

Když pak i nyní schromáždéně od V. M. sly[šíme] s námi laskavě
se loučiti, nám za naši [jak] nejmilostivějšímu pánu země, tak jim [pro]ká—
zanou věrno-upřímnou poddanost ve.všech [říz]enícha povinnostech po
slušnost a povolnost, [ve vše]ch času proměnách ustavíčnost, mírnost
a ti[chost] a bez všech nejmenších protlvenství za vzdilcky tr]vajíci jed
notlivou lásku tak mílostně děkovati:

[3] To vše supřimným srdcem a poddan[ou] ponižeností laskavě
přijímáme. Ale však jestliže při nás jaké dokonalosti, které na věrné pod
dané náležeji, zřeteliti se mohou, — upřímně a bez pochlebenství vy
znati musíme, že Vaše Milost všeho toho nejhlavnější příčina býti ráčí.

Nebo jak se k nám před dvadciti třemi lety [za] vrchního řiditele
ráčili dostati, nejprve z[ákon ?] lásky a mílořízeností — což sme prv nikdy
neviděli — ráčili mezi ouřadem a námi učiniti, všecky zde trvající tvrdé,
trpké, násilné a s láskou bližního nesrovnávajíci se věci vyprázdniti a za
vrci, všecky pak mírné, příjemné, pánu země i nám i vši zemi užitečné
věci a způsoby v nově začíti a v tom po všecky léta ustavičně pokračovatí.

My sme viděli: kterak k V. Mti skrze celý den a v každém času
jednomu každému beze vší opovědl přístup vzdicky otevřený a bez roz—
dílu ossob malý jako velký, chudý jako možnějšl ve všech sv[ých po]tře
bách a důležitostech ochotně a trpělivě vy[slyšený], v žádostech raddou
a pomocí potěšený a v [rozepři ?] brzkým rozsudkem spokojený jest byl.

My sme viděli: kterak panství na[še již] od onné 7mi leté vojny,
pot0m od r. |1769? do] r. 1773 skrze trvající mokré časy, drah[otu a]
k tomu neustálé vybejváni skutečných roblotl velice zhubené, ochuzené
a zadlužené, an[o] grunty i bez dobytka téměř spustlé, ža takolvé žád]ný
ani darmo vzíti a v nich hospodaříti nechtěl, — to vše mírným prostřed
kováním V. M. skrze [zavejdenl rozličných způsobů jak k vyvedení rol
[níhoP]vejnossu, tak skrze panské práce i ženské[mu po]hlavi dávání přádla
a jiné nevyjmenovat[edlné] pomoci bez všeho arrestního icitelného trie
stání a] ostré exekuti, bez křiku, nátísku a nařikánli? lid]ského šťastně
již od několika leth jest přelkonáno?], [4] dluhy zaplacené, grunty svou
potřebnosti zásobené a celé vesnice do lepšího stavu uvedené; mimo
toho gruntovnící se svými dětmi ošacenější, děti do škol chodící cviče
nější a netoliko sobě, ale i celé zemi užitečnější a ke všemu dobrému
sch0pnější jsou a budou.

My sme viděli: kterak v připadajících škodách a [neštlěstich buďto
ohně, aneb krupobití hned těm ne[šta]stny'm lidem předně od V. M. a ce
lého oficírslkůrju, potom ode všech vesnic almužna v obilí, vaření, seně
a slámě zbíraná, fůry na vožení dříví, kameni, cihel darmo dávané a tak
brzce v málo dnech pomoc učiněná a od těch lidí povděčně s pláčem
a radostí přijatá byla a jest.

My sme viděli: kterak při onem od s. pamětí naší nejmilostivější
paní a královny Marie Therezie a spolu s ní slavně panujícího císaře
joze[fa [l.] zrušeni robothy a mezi poddané lidi rozdě[lení] panských rolli,
luk a dvorů všem žádajícím [bez při]jimání nejmenších darů a bez roz
dílu ossob, [kdo] co chtěl, v tom nejkrásnějším pořádku [rozdělojváno
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v prořlzu mezi špatnějšími a 1ep[šími gru]nty připsáno, k zemmoměři
čům přijkázáno?] a v té nejlepši spokojenosti šťastně s ve[likým vy]na
snažováním a po panství tejráním [od V. M.] skoncováno a jak od nej
vižšiho mista, tak [od lidu] přijato jest bylo a dosavad zůstává.

My sme viděli: jak skrze tyto všecky letta [přes] naše panství usta—
vičně maršírující vojsko [neto]liko vlastní, ale i cizí prusské těm vesnicím,
v nichžto často a mnoho vojska bývá, pomoc [obmy]šler1á a od jiných
vojsko nemajících vesnic [i] napřed z vlastní komory V. M. udělovaná —
[a jlak laskavé vítání a k stolu pozváni jedoucích p. p. jenerálů, oberštů
i jiných vojenských p. [oflclirů, tolikéž k slavnému korunováni dvouch
[5] králů našich jedoucích tudy vyssokých p. p. hostí celému slav. zámku
a panství našemu veliká čest a láska skrze jejich přičinění prokázaná
jest byla.

My sme viděli: kterak při onem od jozeífa ll. uděleném tolleranc
pattentu po celé zemi veliká proměnná v myslích lidských se stala, tak
že mnozí se rmoutili, jiní vesselilí, mnozí naři[kali al kvileli, jiní plessali
a těm prvním se ská[zou a smr]tí hrozili; z toho nedorozumění tu i tam
[i] veliké křiky, sváry a bouřky povstávaly, že [na nělkterá místa i vojsko
vyjití & pokoj mezi lídm[i uči]nlti musilo, — zde pak, ačkoliv tolik lidu'
k cizímu náboženství se přihlásilo, že pět modlite[b]ních zborů na panství
vystavených máme, všalkl jak ze začátku, tak až dosavad prostředka
v[á]ním V. M. mezi oběmi, starými i nový[mi, stranajmi ve všem živo
bytí svorná jednotli[vost a sva]tý pokoj vždy beze všech bouří zůstává.

ještě mnoho jiných milořízeností, [mirlnosti a v takových neslý
chaných proměná[ch] s námi laskavé i smutné citlivosti a [trpělivo]sti
mohli bychme spravedlivě př[ipomenouti]. Ale ty netoliko v nás, ale
i v potomcích [až do] dlouhé budoucnosti pamatované a ča[sto s vdě]č
nosti připomínané budou.

Důkaz toho nepomijitedlný zůstává [v tom], že byvši zde Vaše
Milost za panování [tří cílsařů a našich králů, a sice jozefa ll., Leop[olda ll.|
a nyní slavně panujícího Františka ll., u ni[chž] sme viděli ze všech stran
země na tis[íce po]ddaných supliky podávajícich, z našeho pa[k tak oblšir
ného—dvě městaa58 vesnic po[čitají]cího —panství dvě toliko supliky
(a ještě [ne stralny ouředniho řízení a nátisku) ]ozeffo[vi jsou] podané, pak
Leopoldovi a Františkovi [žádná], [6] což když ]. M. předešlý pan admi
nistrátor z Erbenů při slav. korunováni Františka ll. mezi tolika sty su
plikantů na hradě prazskem od rychtáře milčického slyšel, že z podě
bradského panství žádný suplikant není, odpověděl: „Velice se z toho
těším, že ani Leopoldovi ani ted' Františkovi žádná suplika z podčbradsk.
panství podaná není.“ [Všech] těch suplik největší příčina jsou neroz
[vážní] h05podářšií ouředlníci a správcové.1)

Z toho již: jiného mnoho zamlčujíce, neto[li]ko u nás, ale i na nej

1) Původně následovalo: „Ano, []eho cís.] král. Milost, když téhož
rychtáře ptáti se rá[čila], má-li nějakou žalobu aneb žádost, odpové[děl]
on, že nemá žádnou žalobu a nic nežádá“ Tato věta však hned, jak
patrno, přetrhána. je v tom úryvek hovoru císaře Františka il. 5 Vavákem
při audienci 13. srpna 1792 (viz tu str. 34).
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vižšich místech povědomo a [do]kázáno jest, jak rozšafné a příjemné,
jak la[ska]vé a trpělivé, jak ochotné a právě otcovské by[lo řize]ní V. Mti

|'M]y rychtářové zde schromáždění a ostatlní všickni] gruntovníci
-a obyvatelové tohoto král. kom. [panství po]děbradsk. V. M. za to všecko
s upřímnou lá[skou a pod]danou ponížeností na tisíckrát děkujeme [a ne
mohoucej se nijakž odměnití, do potomků našich [ještě takolvé diky vtisk
neme, aby, když my v pra[chu země] budeme skrytí, oni vidouce okolo
sebe [mnoholnásobná dobrodiní V. M. ještě dékovali.

Těšíme a radujeme se z toho, že [všemohou]ci Pán Bůh to dobré
řízeni poděbradlské již] před tváři naší [Vaší Mílosti] odplacovatl ráčí.
[At] jest dlouho živ, slavné panuje a nepřátele [vítězlně přemáhá náš nej
milostivější císař [a král] František ll! Budiž mu od nás i ode všech o[stat
ních] jeho panství čechských poddaných s nejmo[žnějši] láskou děkováno,
že za řiditele těch [panství] vyvolitl ráčil takového muže, který [dobře]
řidití umí a již dobře řídil.

[K] tomuto pak novému slavnému úřadu [cís. král.] skuteční guber
niální raddy a admilnistrátlorskému od nejvižšího našeho Dárce [7]a Slitov
nika jednotlivě žádáme a vinšujeme dobrého zdravi stálost, ve všem
řízení tak jako u nás šťastnost, v prácech neunavitedlnost, ve všech trp
kých důležitostech raddu a sladké potěšování z nebe, dobrých a upřímných
přátel rozmnožení, nepřátel napravení, v panování dlouhověkost, šťastné
vykročení z prostředku živých, hř[ívny sobě) od Boha svěřené šťastný
odvod a dosá[hnutí za] službu svou peníz odplaty blahoslavené [věčnosti].

Zavírajíce pak náš upřímný vínš, [do lásky] a paměti V. M. se po
roučíme a, aby V. [Mti. jméno]unás vždy v paměti taky zůstávalo, takto
s[me si je] na důkaz lásky V. M. veršovným způsobem [ra]dostně vy

světlili : 1) Att živ jest

Již ctnost zasloužilostí — ctně. vyplňuje svůj [sliB]
A řádem spravedlností — slušnou odplatu [dávA,]
Námitky závislostí — v nic obrací [a měn|.]
_lo Pean: lid s radostí — křičí a [milost přejE]
Ochotnou povděčností: — VIVAT ad[ministrátoR!|
Z té milořízenosti, — jenž byla a [jest v zvka,]
Ej, vzní hlas vši lidnosti — ossady po[děbradskE:J
Faleš zahyň a ctnosti — živy budte [v dlouhý věKl]

BegWaLlPansth PoDlebraDskehoLaskan WrChnl
RlelteL [1797]

a nyní
Clsaržsleh Pansth negWegssWlWoLenl

ADmlnlstrátor [1797],
Dne XVIII.oDVbna, W tržetl Den WeLkonoCzňl, se

žehnaglCl [1797].

1) Slova „At' živ jest ]an jozef Baiervek“ jsou v Rpsána červeně.
Konce řádek se jménem „Baiervek“ (jimiž listina čís. 29. končí,) a vše
ostatní dokládám z úryvku původního konceptu Vavákova (listina čís. 68.)
a i v tom bylo potřebí zvetšením nečitelný rukopis na konci („Učinil
a vyřkl“) vložkami v [ ] pravděpodobně doplniti.
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Kterěžto vyrčení chronographickě pero
následujícím gabalistico zavříti chtělo:GEMVPĚEGI............. 329

NASSELASKAVEhlasí ...... . . 681VIVAT. ......... ; ..... 510
NAMNOHEČAS!........ . 277

1797

Učinil a vyřkl [Franlek lan WaWák], Ve Wsl MlLC[žlCe saVseD
a chhtář).

Str. 86., pozn. 15. V „Prager neue Zeitung“ 1880, str. 674., při
zprávě o slavnostním odevzdání zlatého záslužného peníze Josefu Brau
novi, vrchnímu panství škvoreckého, uvádí se mezi účastníky i „Jan
Ludvík Klavier, inspektor většiny zdejších Llechtenšteinských panství.“

Str. 88., pozn. 10. Vynechaně v tisku (pro tehdejší nedostatek
papíru) dvě stránky z „Paměti“ s popisem náhrobků (1. Jana Hynka
Eisnera z Eisensteinu a jeho manželky Alžběty, 2. Alžběty Marlové,
manželky sirotčího Vojtěcha Marie):

„[3861Náhrobek na hřbitově při kostele sv. Bartoloměje v Tře
boulizl)

ZDe gest W ZeMl poChoWane TeLo,
Geho Ctnost Wssak gesstie zVstáWál [1796?]
Laska a Milost kterau mělo
dlauho dost —-y nýni nepřestáwá.

11.02) Ctne SrDCe WtoMto RokV, Vrozene [1722],
Wěrnostl a LáskaV ManžeLstWa WbokV, sgeDnoCene [l74l],
ŽaLostně Wtak WDLtheM WěkV, RozLaVCžene [1795|,
W pržestáni Žiwota Swietu, zas wgeden Hrob položene.

Pržatele a wssickni, gegjch Lásku & dobrotu znaglcý,
Budte nanie wzdicky, s Modlitbau Pamatugicý.
By: po pržestání Ctnosti, činiených w Swieta bogi,
Z daru boží Milosti, Odpocžjwaly v Pokogi.

]án Hinek Aisner, S. Ržl. Alžbieta Ritjržka z Aisen
Ržjsse Ritirž z Aisensstainu, sstainu, rozena z Adleru,
Pán na Lhottce, Pani na Lhottce,
Narozen 9. dubna R: 1722, narozena 22. Cžerwna R: 1722.
vsnul w Panu 6. Cžerwna R: 1795. Vsnula v Pánu ..... “

Urozená paní Alžběta z Eisensteinu, paní na Lhotce pod Lipskou,
dadouc pro sebe hrob spolu při svém,) pánu udělati a nad jeho tělem
nápis německý na kamenu mramorověm vyry'ti, pro sebe zas jiný kámen
v tom způsobu připravila a majíc4) již prv 3 nápisy učiněné, ještě mně
nápis, neznajíc mne,5) dělati dala a jej 10. září dostavšl oblíbila. NB. Byli
spolu ti manželé 54 léta.

1)Písmena letopočetní jsou tu v ]? psána červeně. R: Bartholomiege.
— 2) T. 1.: druhé. V tento verš vložil Vavák rok narození Alžběty z Eisen
steinu, v dalším jest rok sňatku a ve třetím rok úmrtí manželova. -—a) R:
Alsenstainu . . . Lhottce . . . swým. — 4) R: mage. —-1*)R: mnie .. . letha.
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[387] Náhrobek na hřbitově u města Poděbrad nad Labem:
Dne XXVII. MěsiCe CžerWna, ZeanLa Sstlastniě,

w Krýstu Pánu,
Vrozená Bohabogná a Laskawá Pani,
ALžbIeta MárLoWá rozená AnDrLikoWáJ)

WěkV sWeho XXXXVlii. Leth.
ZDe W TlěLe ODpoCžilWá,
RaDostneho Wzkřisseňi oCžekáWá.

Každý wierný Kržestiane, buď k Mrtwym Láskau hnutý,
A ržekni: Deý gim Pane, Lechke Odpocžinuti.
Neb sám v negistem Cžasu, taky kde kolyw vmržess,
K Bohu Prosebných hlassu, tež potržebowat budess.

Tato paní byla manželka urozeného pana Vojtěcha Jana Marie,
kterýž jest v zámku poděbradském sirotčim, spolu kontribučním od
roku 1778 až dosavad; v manželstvu s ním byla 30 let. Ten pán letos
mne 2) žádal, abych na hrob 1-paní nějaký nápis uvínil, že jej dá vyrýti;
i učinil [jlsem tento a on jej laskavě oblíbiv3) přijal.“

Str. 92. Zprávu o sochách 4 koní v Benátkách viz v „Putowánj
aneb Cesta z Králowstwj Cžeského do Města Benátek: Odtud po Moři
do Země Swaté . . .od . . . Kryštoffa Haranta z Polžic a z Bezdružic . ..,“
I. díl z r. 1608, str. 20.

1) Správně: Andrlová. Viz Pam. I. 1., str. 114., pozn. 4., v níž
oprav rok úmrtí; zemřela r. 1795. — R: leth. . . . mnie žiád\al...ne
gaky. — 3) R: Obiýbiwsse. ,'
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Ve třetí části třetí knihy:
Str. 14. Ve 13. řádku zdola místo netrefil čti: natrefil.
Str. 17. Na snímku 1. stránky prvního čísla Kramer. Novin z r. 1798

dobře jest čitelný Kraméryusův zajímavý úvodní článek, jehož dokon
čení z 2. stránky zde dodávám: „věrnost a lásku položili za nejpevnější
hrad, jehož žádná nepřátelská moc dobyti a vyvrátiti nemohla. — Toho
žádá, toho přeje staré věrnosti Čech, upřímný Vlastenec, jemuž přichyl
nost nejslavnějšího národu Českého popřála toho, že již desátého roku
tento veřejný list mnohým k naučení, a jednomu každému k obveselení
psáti může.“

Str. 27., pom. ]. Na příhody kutnohorské dojde ještě v „Pamětech“
později; zatím jich tudíž zde nedoplňuji. \

Str. 28. Ve 2. řádce nápěvu třetí nota (s podloženou slabikou „lu“)
má býti správně „a“ (a nikoliv „ha“).

Str. 44. Rudolf Fischer byl farářem u sv. Mikuláše na Malé Straně.
Str. 97. O bývalé kapli Božího těla v Hoře Kutné píše Devoty

(„Beschreibung der . . . hl. Barbara-Kirche . . .“, Prag 1828,str. 20.): „Podle
nařízení 2 13. října 1797 byla zmíněná kaple ve veřejné dražbě za roční
poplatek 1 zl. 15kr. emfyteuticky prodána kutnohorskému občanu Snížkovi
a obnos odveden cís. náboženskému fondu. Kaple ta . . . pak ze šlechet
ného a zbožného úmyslu za 150 zl. opět odkoupena od vzácného měšťana,
obchodníka p. jana Kryštofa Brayera. Kaple Božího těla měla dříve
2 poschodí; spodní stojí dosud. Na jeho klenbě byla založena zahrada.“

Str. 109., 12. řádek shora: „A toho dne,“ t. j. 14. července.

„Mars každého Čecha ctného.“
Str. 126.—129. Do doplňků měl přijiti otisk celé partitury, pro do

savadní však drahotu tisku nutno jí zde vůbec vynechati a odložiti na
později. Vydání kutnohorského (str. 128.) jsem se nedopátral. Partitura
(2 listy v podélném kvartu) a text (osmerkový dvoillst, tištěný u Schón
felda), jejichž vydání opatřil arcikníže Karel, jest v Museu, na Strahově
a j. Snímek titulního listu a první stránky partitury viz na str. 121. Ina
partituře je táž poznámka „Notou jednoho starodávního marše“ jako na
prvotní úpravě Vavákově v „Pamětech“ (viz str. 126.), ač jsou oba ná
pěvy zcela rozdílné. Nevim, použil-li Vitásek také jako Vavák melodie
cizí; spíše jest skladba jeho dílem vlastním a zmíněná poznámka zůstala
na partituře omylem s ostatním nadpisem Vavákovým.

V pozůstalosti Vavákově (z Milčic před několika lety věnované
do Musea) jest výtisk partitury (opatřený tuhou obálkou, zeleným pa
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pírem polepenou), jejž mu věnoval sám vydavatel. _Na vnitřní straně
předni desky obálkové zapsal si pak Vavák toto:

„Pamět. Tento Exemplář mně poslal Arcy Kníže Karel R: 1801
dne 4. ledna. A Když sem Já mu tento zpěvl) složený a psaný Roku 1800.
Měsíce Listopadu odevzdal, on mně za něj poslal Písemni poděkování
v těchto slovíchzz) Na vrchu psaní jest napsáno takto:

Frantisskowy Wawakowy —Rychtarži czis. kral. komorneho Panstwy
Podiebradskeho a spolu Měsstianu k. Města Pilsně ——w Miícžicich —3)
a spečetěno jest jeho užívající velkou pečeti.

Mé dětil tento exemplář pro památku vzdy po mě smrti v váž
nosti mějte a nikam a nížádnému jej nedávejte, a myslete, že ta pamět
i vám někdy sloužiti bude moci.

N.B. dal taky leho Král. Vyvýšenost Arci Kníže Karel mimo 3000.
těchto velkých ještě 100.000. malých na malým Octávu těch Maršů vy
tlačiti a je k celé Armádě po 10 ke každé Compagnii rozdati poručil.“

Vavákův „Ohlas“ z r. 1800.

Ačkoliv o této skladbě není v „Pamětech“ z toho roku zmínky,
přece ji sem kladu pro zajímavou příčinu vzniku. Vavák se verši těmi
odvděčil „Bernardu Antonínu Weršauserovi, polnímu kaplanu při regi
mentu Koburských dra ounů, když on Weršauser Vavákoví poslal zprávu,
co o něm v kalendáři aihauském (v novinách ří[š]ských) roku 1798 psáno
stálo.“t) Co se rozumí „kalendářem šafhauským“ či které jsou to noviny,
nedověděl jsem se přes účinnou laskavou pomoc při hledán ve zdejších
hlavnich knihovnách. Bude to podobný „populární“ název tehdejší jako
„Novovídské noviny“ pro list „Politische Gespráche der Todten“ (viz
tu str. 69). Také nevím, kdo ze zdejších ctitelů a přátel Vavákových
psal o něm v časopisu tak vzdáleném. Snad opět prof. Němeček? Bohdá
podaří se vše to ještě časem zjistiti. Vše, co mi dosud známo, otiskuji
zde ze zajímavého, hezky vypraveného tisku Rulíkova „Učená Čechya“
z roku 1807.“) Na stránce 19. uvádí Rulík „jména vysoce učených

1) Slova „tento zpěv“ dopsána tužkou. — 2) Viz na str. 128. a
snímek originálu“ na str. 129. — 3) Text adresy opisují věrně dle origi
nálu Karlova listu, jenž jest nyní v Museu pod sign. 10 C 59, čís. 10.
Psán jest na archu silnějšího ručního papíru, složeného v obálku a pe
četéného (červeným voskem) arciknížecí pečetí. Dovnitř jest vložen půl
archový list (se vtištěným kolkem 6 kr., přilepený k vlastnímu dopisu
oplatkovou pečeti s úředním razítkem), na němž poznamenáno: „Stempel
zu dem Briefe von S_f_k. k. Hoheit den durchlauchíigsten Herrn Erzherzog
Karl ddto 29ten Nov. 1800.“ — 4) V seznamu duchovenstva budějovické
diecése z r. 1807 uvádí se Werschhauser Antonín Bernard 'ako lokalista
v Bezděkověl Z jeho příbuzenstva byl asi i „jozef Wer auser, učitel
jazyka českého arciknížat rakouských,“ jejž Rulík jmenuje mezi vlastenci
na str. 21. druhého svazečku „Učené echye“, a ten se narodil v Kutné
Hoře, jak poznamenáno ve 3. svazečku téhož spisu na stránce 22. —
5) „Učená Čechya. Léta Páně 1807. V Praze, vytištěná u Bohumila
Háse, král. česk. stavovského lmpresora.“ Formát většího kvartu, 26 stran.
R. 1808 vyšlo „navržení“ druhé a třetí. Vydavatel „jan Rulík, měšťan
pražský a spisovatel,“ jmenuje se při dedikací. V předmluvě zmiňuje se
o chystané „Historii literatury“ jungmannově a hlásí, že k úvodnímu po
jednání svému užil práce Voigtovy, '
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urozených, důstojných, vznešených a slovutných mužů českých, kteříž se
jednák výbornými prácemi, učením, výmluvnosti, iednák jednáním, pří
klady a poctivostí českou za naších časů vyznamenali, a pod jménem
učena Čechya potomnímu věku tuto se pozůstávují.“1) Seznam (v němž
Rulík pokračuje i v dalších svazečcích „Učené Čechye“) uzavírá na str. 22
závěrečná vlastenecká pobídka a k ní připojený „Ohlas“ i s překladem
zmíněné německé zprávy o Vavákovi, jak tu dále věrně otistěno:

„[221 Mohlibychom ještě jména Panů českých rodu vznešeného
a slavného tuto postaviti, kteří míle a ochotně k jazyku Českému se
přihlašují, o nichžto Frant. Pelcel' v své akademické první přednešené
řeči zejména mluví, a my v navržení druhém učené Čechye psátí budeme:
zatim dosti řečeno buď, že jeho Excellency, náš nynější nejvyšší Purg
krabí, Pán Pan Jozef hrabě z Wallisu, svobodný Pán z Karyghmeyna,
leho c. k. Milosti skutečná tajná Rada a Komorník, král. řádu Štěpánského
Kommendátor, a Presydent c. k. Gubernyum, veřejně se v jednom na
věrné Čechy prohlášení takto Vyhlásítíráčil: „Já jsem na to hrdým,
že jsem Čechl“ Sláva budiž í věčná památka v Čechyckém národu
tomuto tak převznešenému a přeslavnému Čechul A protož:

Vy všícknl dobří, slovutní vlastency a Čechové! obzvláštně vy Čeští
_potomcy, pro vás nejvíce toto píšeme, pomněte na ušlechtilý dar Matky
své Čechye. [23]A jsouce takovými svých Předkův chvalítebnýmí příklady
probuzení, y buďtež svého mateřského jazyka pilní vzdělavátelé ; pracůjtež
a dokazůjtež, že jste kmenové Slávy, věrní a upřímní své vlasti a Pánu
země Čechové. Na památku klademe vám tuto Ohlas našeho vlastence
& učeného sedláka Františka Vaváka, kterýž učinil na Bernarda Antonína
Weršausera polního kaplana při regimentu Koburských Dragounu, když
on Weršauser Vavákovi poslal zprávu, co o něm v kalendáři Safhauském
(v novynách řiských) roku 1798 psáno stálo:

Ohlas.

Velebný v Krystu vlastenčél
jenž své vlasti viješ věnce,

V oumyslu pravém, srdečném,
Ačkoli v běhu valečném: *)

Co minulo pílné zvídáš,
Co nacházýš, chutně zdvihaš —

Příčinu sy umím klástí,
že s tim se chceš vděčit vlastí.

O kyž víc takových dětí
Má v tom nynějším rozmetí! —

Kam se v Eerpě dostali,
Aby hledali a psali,

Buď na dlouze neb na krátce,
Tím čest sobě, slávu matce,

Naším potomkům vděk radost,
A své povinnosti zadost

Chutně mohliby dělati,
V tom níkda neumíratí.

[24] Neb kdo píše, a schovává,
S potomky svými rozmlouvá,

Tak jako věčně živ bývá,
]méno jeho nescházývá.

Ano! když on v zemi hnije,
Potomek mu věnec víje. -—

*) Mysli tu Vavák vojnu Francouzkou v říší.
. 1) Seznam zahajuje Josef Dobrovský, po něm Frant. Faust. Pro—

cházka, Frant. M. Pelcel, Václ. Krameryus atd. Mezi dalšími i „Frant.
Vavák, spisovatel.“ lv třetím svazečku „Učené Čechye“ v seznamu
rodišť současných vlastenců uvedeny na str. 25. Vavákovy Milčice.
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Že pak y mne nehodného A ta pak nynější vojna,
Čecha a bratra věrného Jenž jest na krev stále hojná,

Nalez sy tam v kalendáři, Ať přestane tímto letem
Budiž zdravý vzhled tvé tvářil Spolu s osmnáctým věkem.

Abys ještě nalez více, A vy vlastencové milí
Zvlašt o janoví z Husynce, Přid'te domů v zdraví živí.

jenž když tam od nás se vzdálil, My když vás budem spatřovat
Pro 2 pouru ho oheň spálil. — Spolu budem se radovat.

Tak vinšuje Milčický Vavák, pouhý Čech. 28 března 1800.
[25] Stálo pak tam Německý o Vavákovi takto psáno:
„„Obzvláštní ozdc-ba Českého stavu sedlského jestit bez odporu

František Vavák, pobožný a ducha plný muž, ve vsy Milčicých, na ko
morním panství Podébradském, nyní rychtář tamější. Muž, který vším
způsobem zasluhuje, Kleynjokovi, Izákovi, Mausovi a jiným šlechetným
oudům Německého stavu sedlského nabok státi. Od neymladších let
svých užil Vavák každé'volné chvíle, by poučujícý knihy četl, písně
zpíval, ba on y sám písně skládal. V příbězých vlasti své a všeobecném
zeměpisu velmi jest zběhlý. On dělá mapy, jest zeměmeřič, zná se
v stavení mostu a hrázý, jest spisovatel, také poloviční koníř (konský
lékař) s nenešt'astným prospěchem. Své polní nástroje a nářadí domácý
děla sobě všecko sám. jeho příkladu domácné pílnosti a jiných ctností
mají obyvatelé jeho vsy mnohý prospěch y lepší stav svůj co děkovati.
Pro domácý spory a jich rozhodnutí uvedl vlastní knihu, v které bývají
řečíy ospravedlnění obou stran sobě odporných zaznamenány. Prostředek
tento měl převýborné následky. Mnoha tvrdošíjná hlava styděla se za
svou půtku; jiní bojice se, by nebyli v knize jako haštěřiví a nepokojní
lidé zaznamenáni, živi byli v pokoji. Karbanění, noční plahočení, rvanice
v hospodách jsou zde docela neznamé. By každé v nadě k hrání pře
kazyl, nedovoluje Vavák žádnému obchodnímu Židu karty ve vsy pro
dávati. Nařízení země pána zná Vavák obyvatelům svým předobře
vykládatí, ba y příjemnější učiniti. Domov svůj hledí vším zpusobem
okrášliti. Šlechelný tento a učený sedlák narodil se roku 1741. již od
Marye Terezye, pak od Cýsaře josefa ll., také od Františka ll., který tak
rád ctnost a umění sobě váží a odplacuje, obdržel jakož od mnohých
jiných skrze dary mnohé pobídnutí. Ostatně jest Vavák jako osvícené
sedláctvo Rekanské v Branibořích nový důkaz: že povinna poddaných
věrnost a ochotnost v zachovávání zemských zákonů mnohem více skrze
vzdělání (kulturu) á užitečná umění se upevňuje a posyluje, než umen—
su1e.““

Potud novinář Německy.“

Paměti \'avákovy. Ill., 5. 5



98 Dod atky

Ve čtvrté části třetl knihy:
Str. 2. V listinách žherských jest ze dne 14. ledna 1801 úředn

zpráva o kontraktu se židem Samkem Bohdaneckým z Bydžova.
Str. 15. Původní Vavákův koncept oslavných veršů pro P. Ger

harda Kokeše, psaný na půlarchu, jest mezi listinami ze Žher (sign.
18 H 36, čís. 28.) & znl takto:

„Gaude et laetare.
RaDVg a VeseL se SLaWnl RžehoLnlkV,
W Městle KoLlně božl sLVžebnlkV (1801),
Pržeg Wňlltržně [ náM spoLU stebaV se raDoWafI
W pVL Wlěkv RžehoLV tWaV ZVeLeboWafl. (1801)

Na Křtv 29.0AVngtlJ Ne
sLs VesseLl a Potlessenl RoDlCžVM (1731) (a)
W RžehoLl tWe, 27.0 DVbna Poňllženl KapVClne
SstoblLs takoVe bratrVM (1751) [b)
W PaDesátl LeteCh Nlňl SLáWl Slnne

_ObnoWVgess a stoblss PržáteLVM (1801)(c)

A protož: Gaude et laetare, (d)
Raduj a vessel se,

GEnž si celých XVI leth slova božího slavný v církvi boží vydával zvuK (e)
Ramena tvá podkládals tam, kde těžkosti i nelásky bylo mnohO
Hrozné vichřice porážející starou zbožnost, šťasně přečkal si outoK
Auřady vizší řádu tvého všecky nesa gvardii ještě držíš již let XVIIltE
Rozslpanl a skaženl OhněM KLasster tWVg neosttlLs, ale geg

Laskane a Dobrže obnoWlLS (f)
Dobrodince vzáctné &slavné v času nepříznivým přivolával tvůj hlaS
Ejhle, již's všecko přečkal a tvůj i veřejný pokoj přišel již tvé druhoti[nl]

W SLaWne Leto (g) W SLaWnl Cžas (h)
CthlLe teto SLaWnl HLas
zDraW gsa WzDáVegBth zas,
Cžlň AVCžastne takl nás. (1801)

Kterýžto vinš poetické pero s následujícím gabalistico potvrzuje:
ZDraVBUD........ 991
GERHARD.... 185
VllNŠVGEMME...... 625

my, jenž tebe milujeme. 1801—
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W KoLlňe naD LabeM a KLassterže NegsWeťégssl TroglCe
božl, XXVII. Ap.

Vysvětlení znamení: a) Narozen 29. Aug. 1731 v Lobosicích. —
b) Do řeholy přijat 1751 27. Aprili. — c) ]ubilatl v padesáti letech své
professí 1801 27. Apr. v Kolíně. — d) jest zpěv církevní velikonoční. —
e) 16 let kazatelem byl. — f) Roku 1796 dne 24. juli klášter kolínský
vyhořel a on ho svým přičiňováním vystavěl. — g) Po lOleté válce fran
couzské vinšovaný pokoj se stal 1801.— h) 01 čehóž letošní rok itoto
jaro od ukazování ourod polních i tento velikonoční čas: slavné jest.“

Str. 16., ve 4. řádku zdola místo Navrátil čti: Nevrátil.
Str. 49., v 7. řádku shora čti: i co do formy. -.—Ve 14. řádku

zdola čti na konci: proč tak.
Str. 56., v posledním řádku čti: i zvláště.
Str. 61., ve' 20. řádku shora místo Paroubek čtl: Němeček.



Seznam vyobrazení.

V první části:

1. (Str. g,) Cz'mř Leopold 11. Původní velikost 91/2x141/z cm. (Ze
Strahova. Obrázek ustřižen při samém okraji.)

2. (Str. 17.)„Wlastenecke'wzbuzavánj“ z r. 1791.Titul a první stránka.
Originál (výtisk v Museu, sign. 87 F 258) má 8 stránek formátu 12)( 20 cm.
Viz Pam. Ill, ], str. 22. a III, 4, str. 29.

Korunovační vjezd Leopolda II. do Prahy. Deset dalších obrázků
reprodukováno podle velikých celoarchových rytin (z Musea), jež byly
přílohou dila: „Urkunde iiber die vollzogene Krónung Seiner Majest'át
des Konigs vor Bóhmen Leopold des Zweiten und Ihrer Majest'át der
Gemahlinn des Kónigs Maria Louise, gebornen lnfantinn von Spanien. —
Auf Veranlassung der St'ánde des Kónigreichs beschrieben von _lohann
Debrois. — Mit Kupfern und einem Anhange. — Prag 1818, gedruckt
bei Gottlieb Haase, bóhm. st'ándischem Buchdrucker.“ Rytiny mají veli
kost 57x36'lz cm (v „Pamětech“ jsou některé reprodukovány neúplně)
a dole označení: „Verlegt von Franz Heger Baumeister“; „C. Pluth del.
et sc.“ Podpis Pluthův však u většiny obrazů chybí a u několika i jméno
vydavatelovo. Rytin je celkem 12 (z nichž poslední dvě, podávající jen
plány, jsou: „XI. A. Durchschnitt, und B. Grundriss des, zu dem stándi
schen Ballfeste an das fiir diese Feierlichkeit gewidmete Nationaltheater
angebauten, und architektonisch verzierten Saales. Xll. A. Durchschnitt,

und B. Grundriss des zum stándischen Ballfeste architektonisch verzierten
Nai" "L * ' * Gezeichnet und verlegt von Franz Heger, Bau
meister in Prag“). Seznam prvních desíti, v „Pamětech“ otištěných, po
dávám s původními podpisy (vynechávaje však podrobný popis jednotli
vých skupin na každém obraze):

3. (Str. 25.) [. „An.rz'dztde: Ez'nzuger auf dem hradu/zin wr dem
k: k: Burggebáude, und der trzbz'JC/zaflz'c/zm Wa/mung.“ — ll. „Am—id;!
der Ez'nzuges auf dem kleimez'tner waelxdzen Plaza.“

4. (Str. 33.) Ill. „Amz'c/ztder Ez'nzuge: auf dem klcimez'tner Kinga“ —
IV. „An.rz'clztde: Ez'nzugey auf dem Plaza der Kreůzlzerrněirc/ze naeclzrt
der Brda-e.“

5. (Str. 41.) V. „Amíclxt de: Einzuge: auf dem altriá'a'ter kleinen
Ring.“

6. (Str. 49.) Vl. „An.rz'clzt de.:—Ez'nzuger auf dem allxtá'dter gram—en
Ring.“ — VII. „Amz'c/zt de: Ez'nzuger auf dem Hz'óernerýlatze.“
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7. (Str. 57.) Vlll. „Am—ich!de: Einzuger wr der prager Damkz'rdze.“
(Před kapli sv. Vojtěcha císařští manželé a duchovenstva.) — IX. „Hul
a'lguug a'er bó'lzmirclzen, ma'/zrz'rc/zenzma' Malenka/zen Standa“

8. (Str. 65.) X. „Krá'nung Seiner Majerta'l a'e: [(€ng 21072Rahmen
Leopold der Zwez'tm.“

9. (Str. 74. a 75.) Vavákovy náčrtky při popisu lidové slavnosti
v Bubenči po korunovaci Františka ll. Asi o 1lszmenšeno.

10. (Str. Sl.) Obžz'nkavýprůvod ve Stromovce. O něco zmenšený
(původní šířka 12 cm) snímek rytiny („loa. Berka del. et sc. Pragae“)
na 1. stránce spisu „Beschreibung des Aerndte- und Rosentestes, wel
ches . . . den 12ten August 1792 gefeyert worden.“ (Výtisk ze Strahova,
sign. F K 1 S.) Viz Pam. H], 1, str. (:8. a 111,4, str. 32.

11. (Str. 89.) Poprava krále Ludvíka XVI. V původní velikosti
2 „Revolutions-Almanach von 1794, Góttingen,“ str. 365., s podpisem:
„Die Ermordung Ludwigs XVl.: Brandmarkung unsers Jahrhunderts“
(Z kapitulní knihovny, sign. K c 503.)

12. (Str. 97.) „Sedlrke' vítání . . . Františka . . . druhé/za . . .“ („Ra—
doslně pukající díků zpěv . . .“) z r. 1792. Snímek 3. a 9. stránky (dle vý
tisku — bez títulního listu — v Museu, sign. 88 K 353). Původní šířka
řádky 8 cm. Viz Pam. lll, ], str. 74. a 77. a Pam. III, 4, str. 33.

13. (Str. 105.) „Krátké Pazara LVa'nÍ zLortnc' a nefra We l/Va'lkl
na'foD V Fran Ca Vrke'lza. , .“ Snímek 94. a 95. stránky 111.dílu Rieggerova
sbor..íku „Fůr Bóhmen von Bóhmén“ z r. 1794 (dle výtisku ze Strahova,
sign. A 0 Vll187). Původní šířka sloupce 7 cm. Viz Pam. lll, ], str. 105.
a Ill, 4, str. 44.

14. (Str. 120. a 121.) Lil'! měrtrke' raa'y plzeňrke' :: 30. dubna 1794,
že Vavák zvolen měšťanem plzeňským. Originál na archu v Museu. Viz
Pam. III, 1, str. 119. a III, 4, str. 63.

15. (Str. 129.) Círař František 11. Vlastní podpis rytiny: „Franz ll.,
Kayser der Deiitschen. — ]. Berka sc.“ V původní velikosti. (Z Muse-a.)

V části druhé:

l. (Str. &) Matěj Ró'rrler, děkan poděbradský. Oválová Silhouetta
v jednoduchém úzkém plechovém rámečku pozlaceném. Kresba na voskové
vrstvě, orámovaná rovněž zlacenou kreslenou ozdobou. Vzadu (též sklo)
videti vloženou kadeř. Dle nalepené staré cedulky pochází památka ta
(zapůjčená mi p. lék. ]. Hellichem z podébradského muse:—)z roku 1810.
Otisk v původní velikosti.

2. (Str. 17.) Výuční lz'rt zahradnický, jejž 20. ledna 1796 dává Karel
Ant. Svoboda, panský zahradník („Lust—G'artner“) v Radimí, Jakubu He
verlovi, synu panského zahradníka v Radovesnicích. Silně zmenšený
snímek celoarchového originálu (půjčeného mi p. lék. ]. Hellichem z po
débradského musea), na němž všecka ornamentika provedena tužkou.

3. (Str. 25.) „Tma we dne gaka w noty.“ Snímek titulní a 90. stránky
dle výtisku 2 Musea, sign. 66 G 20. Původní šířka sloupce 8 cm. Viz
Pam. 111,1, str. 105., III, 2, str. 28. a 111,4, str. 44.

4. (Str. 33.) Založení kláštera .redlecle'lm: 1. zl/lz'rorlavůz;Jen, 2. Při
;lzorimnie/už.Přílohy ze spisu: „Popsánj založení, zwlásstnj pobožnosti,
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a žiwota swatosti . . . bývalé řehole Cystercyenské . . .“ Vydaljozef Fran
tišek Dewoty v Praze 1827 (výtisk v Museu, sign. 68 E 37). Původní
délka rytin 208 cm.- Podpis: „Devoty del. — ]. Berka se.“ a delší vý
klad latinský spolu s verši. K prvnímu obrázku odnáší se poznámka na
str. 38.: „V rytlně N. 1. z obrazu starého vyreisovane .. .“ a podobně
v druhém ooraze psáno na str. 46.: „ .. . jak v rytině ll. z obrazu od
dávných časů zachovaného, „mistrně dělaného, vzáto.“

5. (Str. 41.) „Ferdynand Hama, královéhradecký čertný kanovník,
kcnryrtořrký rada, birkuprlzýna'měrteka inf ulowmý artyděéan kutnohorský“
Otisk titulní přílohy ke 2. svazku spisu „Věrný Raditel rodičů, dítek,
pěstounů & učitelů,“ jejž vydal jozef Liboslav Ziegler v Hradci Král. 1824.
Původní šířka oválu 81/2cm. (Dle výtisku v Museu, sign. 66 F 24.)

6. (Str. 49.) Chrám rv. Barbory v Kuhze'I-Íoře. Silně zmenšený
otisk (originál má délku 46 cm) titulní přílohy (5 obšírnějším latin
ským podpisem) ke Spisku Josefa Frant. Devoty-ho „Beschreibung
der uralten, kiinstlich gebauten und sehr berůhmten heiligen Barbara
Kirche in der kóniglichen freyen Bergstadt Kuttenberg.“ Prag 1828. „Jos.
Devoty del. [r. 1827], ]os. Lhota scp.“ (Výtisk v Museu, sign. 70 P223.)

7. (Str. 57.) 7osef Antonín rytíř Rz'egger. Původní šířka 81/2cln.
Dole podpis: „Petrus Maýr sculpsit Friburgí 1778.“ (Ze Strahova)

8. (Str. GS.) Budějovický biskup Sc/zaýfgatrdz. Podpis: „Mark sc.“
V původní velikosti. (Ze Strahova)

V části třetí:

1. (Str. Q.) Profemr Slamu—lawVydra. Původní šířka 13 cm. Autor
nepodepsán. (Z Musea) Na Strahově týž obrázek 1ve velikosti 6 ><141/2cm.
Jméno autorovo rovněž chybi, ale podle podobné techniky u jiných por
trétů mohl by to býti ]. C. Draha. (Sdělil vldp. převor Cyril Straka.)

2. (Str. 17.) „Krame'ryurawy Cýr. král. W/aste/zrl'e.Narf/i7zy.“ Otisk
(skoro o 'IJ zmenšený) první stránky 1. čísla ze dne 6. ledna 1798. Dle
výtisku ze Strahova, sign. A A Xlll 30. Dokončení otištěneho textu viz
v Pam. 111,4, str. 94.

3. (Str. 25.) ?aref Dabrowký. V původní velikosti. Autor nepode
psán. Snad J. Berka? (Z Musea)

4. (Str. 41.) Otisk (asi o 1lazmenšený) 440. a 441. stránky origi
r.álu lll. knihy „Pamětí“ s písní 0 Kutné Hoře. Viz Pam. III, 3, str. 28.

5. (Str. 49.) Síra/towka' knihovna. Rylina („Jo. Berka del. et SC.
Pragae“, původní velikost 16-5x20 cm) ze spisu: „Historico—Philoso
phica Descriptio Picturae novae Bibliothecae fornici inductae in Canonia
Strahoviensi . . . ab Antonio Maulbertsch . , . Cura et impensis Wenceslai
Josephi Mayer, Abbatis Sionei . . . Pragae, Typis Viduae Eisenwanger,
Factore Antonio Petzold, l797.“ '

6. (Str. 61.) jan Bohumír Dlabač. Vyslřižená černá papírová sil
houetta, vlepena do rámcové rytiny. Původní šířka 165 cm, autor ne
označen. Přidán podpis inkoustem: „Godefridus Dlabatz, Bohem. Czerhe
_nícen. nat. 1758. 18. ]ulii, profess. 1782 21. _julii, Prímit. 1785 25. Sept.

"\
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in Sion Regens Chori ftguralis et Bibliothecarius, membrum Societatis
Górlicii.“ (Ze Strahova)

7. (Str. 73.) Formulář .rtvrzenky o změně náboženrtvz' z r. 1872
(s Vavákovým ironickým vyplněním). Původní šířka tisku 13 cm. (Z musea
poděbradského)

8. (Str. 83.) Loupežník Kovářík.Podpis: „Der beriichtige Kowaržick,
sonnst gennant, johann Woyta.“ Autor nepodepsán. Původní průměr
kresby 7 cm. (Ze Strahova)

9. (Str. 91) Biblioteka? Karel Ungar. „Mahnke pinx.—W.Schuldes
sculp.“ Původní šířka 8 cm. (Ze Strahova) _

10. (Str. 94.—lO7.) Obrázky z rukopisu „Pamětí“, v původní veli—
kosti neb o málo zmenšené.

ll. (Str. 113.) Arcivévoda Karel Ludvík. „G. Heydnich pínx.-]. C.
Balzer del. et scuip.“ V původní velikosti. (Ze Strahova)

12. (Str. 121 ) „Maru kažDe'lzo Cžedza Ctne'lzo. . .“ z r. 1800. Otisk
(asi o 112zmenšený) titulniho listu a 1. stránky partitury. Viz Pam. 111,3,
str. 128. a III, 4, str. 94.

13. (Str. l29.) Děkovný lir! arcivévody Karla Vavákovz' za „Morš“
ze dne 29. listopadu 1800. Originál na archu v Museu. Viz Pam. III, 3,
str. 128. a III, 4, str. 95.

V části čtvrté:

]. (Str. ll.) Eur/ej vojevůdce Suvorov. Podpis: „Alexander Fůrst
ltaiiczky Graf Souvorow-Rimniksky, Kais: Kónig: und Kais: Russischer
General Feldmarschall. Heros intrepidus, qui moenia vicit et hostes. —
]. Berka se.“ V původní velikosti. (Ze Strahova)

2. (Str. 23.) František Faurtz'n Procházka. V původní velikosti, bez
podpisu autorova. (Ze Strahova)

3. (Str. Sl.) Vavákova mapa lz'pomke'lzobojiště a okolí z r. 1788.
Originál, provedený na půlarchu inkoustem s různobarevnými značkami,
v Museu. Viz Pam. III 1, str. 119. a III, 4; str. 49.



je tomu právě deset let, co jsem začal (v červenci 1914)
s tiskem třetí knihy Vavákov'ch »Paměth. Do poloviny té
doby běsnila světová válka. o to bylo slz a krve, co tísně
a strádání! Ale díky Bohu, vzešla z ní i naše samostatnost
československá. Oč převýšeny vidiny a tužby starých naších
vlastenců z doby obrození! Kéž by bylo alespoň dosaženo
i jejich ryzího, nezištného zápalu opravdu vlasteneckého! . . .

Vždy tíže vycházela částka po částce, první roku 1915,
druhá 1916 a třetí 1918, až nyní dotištěn její zbytek a do
datky. Je to výhradní zásluhou nejdůst. pana biskupa dra Ant.
Podlahy, jenž za ochuzené „Dědictví svatojanské- sám obětavě
přejímá náklad na další tisk »Pamětíc, od nynějška ovšem vy
dávaných v počtu výtisků daleko menším.

Rejstřík (želím toho, že již několikrát marně připověděný,)
vydal bych ke všem knihám »Pamětía v samostatném scšitku.
Ulehčí se nynějšímu velikému nákladu a bude ho lze snáze
užívati.

Vzpomínám opět co nejvděčněji všech svých vážených
pomocníků. Uváděje jména jejich u jednotlivých poznámek,
nemohu nepřipomenouti výslovně (jako již od počátku tisku
»Pamětíc) z venkova zvláště p. lékárníka v. v._Jana Hellicha,
tak zasloužilého seniora přátel dějin a památek Poděbradská,
a vld p. ]osefa Lva, faráře skramnického, zde pak v Praze
vld. p. převora Cyrila Straky, bibliotékáře na Strahově, p. univ.
prof. dra Ceňka Zíbrta, ředitele, a p. dra Josefa Volfa, místo
iedítele knihovny Náredního Musea, a nově p. dra Arnošta
Bláhy, vrch. bibliotékáře knihovny universitní. jim i všem
ostatním děkují co nejuctívěji anejsrdcčněji, těm'pak, kdož
zatím byli zemřeli, dejž, Bože, pokoj věčný. . .

Rukopis třetí knihy, nejrozsáhlejší ze všech sedmi dílů
»Pamětí-, byl již stručně popsán v předmluvě k částí první.

Jest dobře zachovalý, polokoženou vazbou opatřen a rozvrh
její (i ostatních knih) poznamenává ina jejím konci (264) opět
Vavák sám. Listy chybějící, nepopsané a pod. hlásím na pří
slušných místech v poznámkách. Tekst vydávám nezkrácený
(něco víz v dodatcích), úprava jazyková jako v knize předešlé.

V dodatcích mohl isem tentokrát otisknout řadu dokladů,
z nichž po většině jsem dříve marně pátral. Nejvydatnějšlm
zdrojem byl a, dáli Bůh, i na dále bude mi materiál uložený
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teď v knihovně Národního musea z'daru p. archit. Ládi Nováka,
akad.inahře,jenž,s chod svou SáHIz Vavákovské szně ve
thách,roku 1917nakzltanina půděnuhhd phunilhnn a
památek z bývalého majetku Vavákova. Mimo jiné doklady
mohl jsem nyní téměř úplně vypsati historii Vavákova plzeň
ského měšťanství, doplniti nedokončené zprávy o jeho účasti
při »ožínkové slavnosti: r. 1792 & podati jeho obšírnou řeč
na rozloučenou s vrch. ředitelem Beierweckem z r. 1797. Do
dodatků vložil jsem i samostatnou práci Vavákovu z r. 1796
-Vypsáni vsi MílČlC', jsa přesvědčen, že soudobý popis bydliště
Vavákova, zjeho pera vyšlý, bude k četbě »Paměttc přílohou
zvláště příhodnou a vítanou. Pro snadnější přehled opatřil
jsem delší články v dodatcích nápisy a kladu jejich seznam
na konec svazku.

*

Léta třetí knihy „Pamětí“, 1791.až 1801, měla skrovně dni, kdy
si mohli poddaní Leopolda ll. a Františka ll. oddechnoutí, že, jsou-li
jiné starosti, není aspoň války. Sotva se skončila r. 1791 mírem ve Sviš
tově (361) vojna turecká, v níž pro intriky žárlivého a vždy úskočného
Pruska ztraceno ovoce vítězství Laudonových, zvláště dobytí Bělehradu,
již rakousko-prusko-saská úmluva v Pilnici (261) o podpoře kolísající
královské moci francouzské věstila, odkud propukne nový požár válečný.
Bojovná většina tehdejší vlády v Paříži („vlastenského shromáždění“,
jak slove v novinách Kraméryusových,) přiměla krále, tehdy po prvním
výbuchu revolučním již jen svou hříčku, aby v odpověď na pilnickou
úmluvu vypověděl Františkovi ll. a jeho spojencům válku (611), — a od
té doby zaznamenávají „Paměti“ vždy častěji pochody našich i spoje
neckých pluků českými kraji, jejich ubytování a výživu, vojenské odvody
(811, 881) a zvláště vždy tíže doléhající dodávky obilí a potravin, do
vozů a přípřeží čili „magacíny, transporty a foršpony“, jak to jmenují
„Paměti“. První ze spojeneckých vojsk byli zde Prusové, kteří táhnouce
v červnu 1792 Poděbradskem dali Vavákovi příležitost k podrobnějšímu
záznamu (61—41,811); chválí jejich kázeň a k obyvatelstvu slušnost.

Počáteční válečné nezdary francouzské zavdaly v Paříži příčinu
k novým bouřím, rozpoutavším se nato v opravdovou hrůzovládu, v níž
při hromadném vražděni stoupenců starých řádů (a pak, jak již bývá,
inových sebe navzájem) v lednu 1793 padla pod guillotinou ihlava
Ludvíka XVI. (791) a v říjnu nato ichoti jeho, Marie Antonie (1001).
To a spolu vybuchnuvší šílení protináboženské bylo příčinou sesíleného
odporu Vavákova k „duchu francouzskému“, jak jej projevuje v „Pa—
mětech“ (801, 592, 194) izvláště v „Krátkém pozorování“ a v knížce
„Tma ve dne jako v noci“ (1051, 282, 444).

Francie — hned od konce r. 1792 republika a již třetí ústavou
spravovaná — rozšířila pole válečné téměř již proti všem svým sou
sedům. Ze vzdálenějších událostí zalehly do „Pamětí“ ovšem jen ohlasy
skrovnější: ke konci roku 1794 vrátilo se vojsko z pevnosti Mastrichtu
a Condé (1351) a v r. 1795 obsadili Francouzi Holandsko (52) a Lucem
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burk (162); ale když se v létě r. 1796 francouzské voje dostaly až k čes
kým hranicím, obráží se v „Pamětech“ výrazně zdejší nálada. Do vnitro
zemí utíkají se k nám říšské vrchnosti a panstva se svým majetkem
i z vlasti uprchli francouzští kněží a měšťané; „tolikéž ze zámků a měst
českých při hranicích ležících lepší věci již se odvážely“ (592) iv Praze
bylo již rozepsáno 300 vozů pro přepravu knih z hradu (582) V lidu
se šíří pověsti o násilnostech francouzských tak, „že již jsme všichni
hrůzou a strachem izde obklíčeni byli“ (592), ač „mnozí nemoudří a ne
šlechetní a právě nehodní vlastenci tajně se radovali a bláznově mluvili,
že Francouzové svobodu přinesou a robotu aneb za ni plat roční že
zruší“ (532). V srpnu vyhlášeny odvody dobrovolníků (552) „s tím dolo
žením, že nikoliv k regimentům vojanským žádný nepůjde, ale toliko na
hranice země“; ježto však asi napořád bylo opravdu dobrovolných málo,
káže nato nový patent, „že již ta dobrovolnost přestává, ale landmílic
(zemské vojsko) že jíti musí a sice z mužského pohlaví dvacátá osoba“
(562) Z poděbradského panství to mělo býti 125 mužů a Vavák píše.
jak zařídil odvodní soupis v Mílčicich (56?). „Mezitím šli taky na vojnu
myslivci ze všech krajů a zemí (zde v Čechách sebralo se 14 set), mezi
něž se dávali i jiní rozliční lidé.“ Na pochodu byli všude slavně vítání
a hoštěni, jak vypravují „Paměti“ hlavně o hradeckých a bydžovských
(59-622). „A v tom již tak strašném čase vojsko jak regulirované, tak
dobrovolné z Polska, Uher, Sedmihradska, z tureckých hranic ustavičně
přes Prahu k Plzni a Chebu ve dne v noci maršírovalo . .. Co přitom
města a vesnice při silnicích ležící ve dne v noci přetrpěti a sedláci
v nejpilnějším času žni a setí forováni a přípřeží dávati musili, to není
k vyslovení“ (582) „V tom přístrachu po celé zemí ve všech farních
kostelích pobožnosti se vykonávaly (622), také z Prahy do Staré Bole
slavě a na Svatou Horu slavná a lidnatá procesí se vedla,“ v pohra
ničních krajích „tam ve dne i v noci ustavičně lidé na modlitbách a
písních trvali“ a „obzvláště pak všudy jednou mysli a jedním srdcem
svatý náš milý Václav, Vojtěch a Prokop s jinými patrony našimi o pomoc
žádání byli“ (632).

„A zajisté všemohoucí Pán Bůh nepochybně skrze přímluvu Pani
naší české, Panny Marie, Matky Boží, a sv. Václava íjiných patronů
našich a všech Boha v nebi i zde mílujícich Čechův ráčil se smilovatí“
(632) „Paměti“ zaznamenávají zvláště dvě bitvy: u Schwarzenfeldu, kdy
byl zastaven postup na Čechy (562), a u Wůrzburku (582), kdy po vítěz
ném náporu arciknížete Karia byli Francouzi přinucení k návratu za Rýn.
Ihned propuštěna domů „landmílic“ (572) i myslivci (582), z nichž však
„53 ohlásilo se až před tvář nepřítele jíti“ a Vavák jejich jména z novin
„k jejich cti také tuto pokládá“ (692) Vděčnost lidu projevila se opět
pobožnostmi, zvláště o svátku sv. Václava (672), a také výzva k darům
na vojnu došla ochotného sluchu (712),

Nebezpečí vpádu do Čech zažehnána, ale na jižním bojišti pro
nikal vítězící Napoleon zatim vždy dál. V únoru 1797 vzdala se Mantua
(772),ke konci března obsazen Terst (792) a „okolo půl dubna Francouzi
až na pomezí země rakouské již zasahovali“ (802). Vídeň ohrožena,
panstvo i sám císařský dvůr stěhuje se do Čech (802) — a tak po pří
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měří (812) uzavřen v listopadu 1797 „dávno žádoucí, milý a svatý pokoj“
v Rastattu, vlastně v Campo Formio ve „svobodné obci benátské“, Na
poleonem zatím také podmaněné, jejíhož smutného osudu Vavák spolu
želí (91“).

Mírová konference v Rastattě, ač trvala přes rok (83), dávala záhy
až příliš cítíti, že mír z r. 1797 jestjen tichem před novou bouří. Francie
pokračovala i mezi tím v násilných úpravách v podrobených i nově za
bíraných územích — obsazen Řím (53), ostrov Malta (163), vyvolávány
aféry (8—103),— a tak povstává proti ní r. 1798 nová koalice Rakouska
(ano Prusko ustálo od války již r. 1795) s Ruskem, kde po smrti Kate
řiny ll. nastoupil Pavel 1. (732), a Anglii, kde vládl jiří lll., k nlmž se
přidal i král neapolský a sicilský, Ferdinand IV., blízce spřízněný s cí
sařem Františkem 11.A „nyni“, jak Vavák o tom veršuje (393),

„noviny smutné dějiny
nám vypravují a oznamují,
kterak již z nouze na ty Francouze
táhnou Rusové, též i Turkové“

— s nimiž vešla Francie ve válku Napoleonovou výpravou do Egypta (243),
namířenou vlastně proti Anglii, —

„do říše, do Vlach, z čehož velký strach
nastává všudy, neb se lid chlubí;
tam, kde jsou i ne, každý z nás hyne.“

Ruské vojsko určené na jih bylo svým předvojem již ke konci
roku 1798 na Moravě (243), odtud přes Rakousy táhlo na bojiště (433),
kdež za vedení Suvorovova většinou vítězilo. Z událostí italských je
tentokrát v „Pamětech“ o něco více zpráv: V zimě 1798 zahnalo nea
polské vojsko Francouze z Říma (243), brzy však nato samo bylo po
raženo a Francouzové, zmocnivše se Neapole a zbavivše krále Ferdi
nanda lV. trůnu (405), proměnili Neapolsko v republiku. Před tím již
byli obsadili také Piemont, vypudivše odtud Karla Emanuela ll, krále
sardinského (393), a z jara 1799 Toskánsko, jehož velkovévodu Ferdi
nanda lll., bratra císaře Františka ll., vyvezli na rakouské hranice (433,9').
Papež Pius Vl., sídlící po zabrání Říma u Florence (393),odebral se do
Parmy (433), odkudž zavezen do Valence, kdež v srpnu 1799 zemřel
(593, 623, 633). Činnost došlého vojska ruského, spojeného s rakouským,
sleduji „Paměti“ málo a to ještě většinou jen nepřímo. Jako dřív i dále
častěji se Vavák omlouvá, že nemůže psáti víc a odkazuje zvláště na
chystaný lll. díl Rulíkova „Historického kalendáře“, kde „se také najde
tato francouzská vojna“ (493) Téhož roku 1799 Francouzové vypuzeni
z Milánská, Toskánska i Neapolska, kde stál v čele odboje proti repu
blice kardinál Rufío, obsazen i Piemont (693) a papež Pius Vll., v Be
nátkách v březnu 1800 zvolený (843), přijíždí v červenci nato do Říma,
zatím rovněž od Francouzů osvobozeného 0083).

Daleko jinak zasáhly do třetí knihy „Pamětí“ ruské voje poslané
na bojiště v Němcích. Na začátku června 1799 hlášen jejich příchod do
Cech a nařízený přípravy 503). Rusové šli z Moravy k Litomyšli, odtud
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přes Chrudim, Čáslav, Kolín, Český Brod ku Praze (533); „přes Prahu
vždy každý regiment v krásné parádě s roztaženými praporci a plnou
muzikou táhl a diváků, jakž tam bývá, plné ulice a okna měl“. (563)
Na začátku července byli na Poděbradsku i v samých Milčicich. Hned
k záznamu prvních dávek a jejich rozvrhu připojen stesk a verše (513):

„Ale nemysli, čtenáři,
že to snědli Rusové;
jedli taky partikáři,
naši vlastní Čechově“

Ale od toho počátku co bylo pak ještě vydání a těch „spolujedlíků“ asi
též! . . . Delšího pobytu ruských oddílů ve svém okolí užil Vavák k hojným
a zajímavým zápisům. Kromě předvoje kozáckého, Čerkesů a Tatarů
divokého a nenechavého (523), líbili se praví Rusové Vavákovi velice.
Chválí jejich.bezúhonnost, zbožnost a mírnost a zvláště vzájemnou lásku.
Výcvik nováčků sleduje s povzdechem: „Zlaté takové cvičení!“ (553),
vzpomínaje asi, co musívali při tom vystáti na vojně čeští synkové.
V naprosté jejich kázni a uctivosti k představeným vidí působení ná
rodní jednolitosti. „Tak někdy naši předkové, staří Čechové bývalil“
(Tamtéž) Hůře se vepsal v pamět našeho lidu sbor prince de Condé,
vlastně francouzský oddíl v něm (583),

Ovšem jenom podívaná na Rusy byla příjemná. Procházeli přes
Čechy a zpět přes půl roku, náklad na ně nesla zdejší panství sama a
nákladu toho, vedle ubytování, přípřeží a j., byl poddaný lid namnoze —
tak i na Poděbradště — až příliš účasten. „To jejich regule byla v do
mích nic neplatitl a ve všech našich zemích stravu darmo míti“ (5510.
Byla sice přislíbena náhrada, vyžadovány soupisy ůtrat (783, 813), ale,
jak se dokládá (683) v přípisku z roku 1815, „nedostali jsme nic.“

A celkem pomocná tato (severní) armáda ruská, které velel Kor
sakov (533),nic nepomohla. Nastalě neshody diplomacie rakouské a ruské
promarnily úspěchy Suvorova, vítěze v Italii, a arciknížete Karla, velícího
spojeneckým vojskům v Německu, — dvou to vojevůdců těšících se tehdy
v lidu proslulosti Laudonově, — a přivodily náhlý odchod Rusů z bojiště.
Karel, z jehož vítězství připomněly„ Paměti“ (433)dvě (asi ona u Ostrachu
a Stockachu v březnu 1799), rozmrzen složil vrchní velitelství a vrátil
se do Čech (1143),Suvorov pak, spojiv se po velikých útrapách ve Švý
carsku s Korsakovem, jenž byl mezitím od Francouzů poražen (to snad
je bitva na str. 773. zmíněná), na rozkaz carův nastoupil s vojskem pc
chod zpáteční (673, 693).

Na začátku prosince byli Rusové zase již v Čechách (673), táhnouce
na Moravu jednak přes Budějovice, jednak přes Cheb, Plzeň a Prahu (78“)
a dále jako po prvé. Náhlost odchodu z bojiště způsobila namnoze
zmatek, vracející se oddíly setkávaly se tu s novými, teprve sem z vlasti
docházejícími (743), „žádný však dosavad povědéti neumí, kam jdou“ (773).
Prodloužený pobyt jejich — od prosince do února a „někde 5, 6 H neděl
na místě leželi“ (783) — tentokrát již věru krušné dolehl na lid, tolike
rými dávkami -a povinnostmi zdejšími beztak zmořený. „Kdekohv Rusové
přebývají, všude již bída a nedostatek potravin se ozývá. Naříkání lidu
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nikde není přijato a pomoc jen ze samého nebe se očekává“ (743). jen
za poslední týden v lednu „dala naše ves Milčice za příčinou toho
ruského vojska na foršpony a přípřeže 48 koní. Ve dne i v noci pokoje
isme neměli, domácí práce konat jsme nemohli, světla a dříví mnoho
spálili, k potravě masa, hrachu, krup, jahel a mouky mnoho vydali“ (763).
Denní dávka na osobu vyměřena úředně, „ale žádný s tím vystačit ne
může, neb jsou lidé velmi jícní“ (683).

„Však kdyby kdo jen to dával,
každý den by utíkával;
my jim mnohem více dáme,
a přec dobrých slov nemáme“ (743). ..

] Rusové, jak vidno, z vojny se nevraceli lepší, a marně hledáš v „Pa
mětech“ opakování původní chvály. Spiše jde teď Vavákovi ze srdce
k Novému roku 1800 složená „koleda zpěvová“, z níž patrna tehdejší
vánoční nálada:

„Těch Rusů, našich hostí,
již máme všichni dosti.
Jestli tu dlouho budou,
učiní zemi chudou,
an prv již málo měla“ (743) . ..

Opět jako v roce 1797, po střídavém štěstí válečném „Francouzové
převelikou silu vojska sebravše naši armádu od Rýna odtiskli (693) a až
do Bavor se dostali a tu převeliké daně ukládali“ 0093). A tak v létě 1800
opět volání a shánění myslivci, — z nichž se však mnozí svévolně vrátili
v prosinci od hranic domů i byli stíháni (1303),— opět „po celé zemi bylo
velmi ostré na vojnu braní i odvádění, i ženatých, kde svobodných již
není, i taky židů“, (1093) a v srpnu vyhlášena „landmilic aneb zemské
vojsko, které, kdyby snad potřeba bylo, aspoň na hranicích státi má“
(1123). U nás byla toho roku ke všemu i chudá úroda a ve žních ne
příznivé počasí a tak:

„Neveselé žně, neveselý čas,
neveselý boj, neveselý hlas,“

hlas otom, jak Francouzové obsadivše již celé Bavory, iza smluveného
příměří upevňují stále svá postavení (1103) a předpisujíce prý k míru
nemožné podminky „jednají s monarchy jako s nějakými chlapci“ (1153)

V listopadu arcikníže Karel, „ředitel a nejvyšší hejtman v králov
ství Českém“ (104), „který nyní v Čechách odpočívale Čechy obzvláště
zamilovaV (1203), ustavil „nový pluk českého, moravského a slezského
lidu“ o 20 praporech (12 z Čech) dobrovolníků, „ale málo bylo dobro
volných. Zámečtí ouřadové a města koho mocně Vzali a tam poslali, ten
tam šel. Bylo pak dle usedlosti rozvrženo, co každé panství a město
lidu dáti má; naše poděbradské panství 51 osob“ 0233). S odvody a
doprovody, jichž se iVavák činně súčastnil (1233), a pro jejich neurovna
nost a nákladnost opět bylo plno těžkostí. „V odvodu došlo také na
dědice, t. j. kteří po svém otci grunt obdržeti mají a které konskripcí
vojenská vždy vynechává“ 0253). Karlův pluk sešed se v Praze, kdež
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měl o vánocích slavné svěcení praporu a přísahu, táhl k bavorským a
rakouským hranicím (130—13)za hudby a zpěvu Vavákova pochodu, jejž
dal sám arcikníže na svůj náklad vytisknoutí _amužstvu rozdati, poslav
za něj skladateli děkovný přípis (126—83, 944).

V lednu 1801 Francouzové, jejichž italské voje mezitím také vítě
zily, měli v moci již celé Horní Rakousy i okolní alpské území (34).
Vídeň ohrožena — a tak podepsán 9. února v Luneville dlouho již smlou
vaný mír mezi Františkem 11. a Francií, v níž od r 1799 po novém
ústavním převratu vládl tehdy konsulát s Napoleonem Bonapartem jako
prvním konsulem v čele (74).

Mír, byt nevítězný, ale aspoň slibující konec útrapám, jako již
horoucně s nebe svoláván, tak radostně byl vším lidem přijat. Všude
v zemi vesele vítali vracející se vojska (94, 13—44)a zvláště slavnostní
byla přehlídka před rozchodem dobrovolníků Karlových na začátku dubna
v Bílém Újezdě u Budějovic (9t). Bohužel však byl to jen oddech čtyr
letý a hned další knihu svých „Pamětí“ dopíše Vavák zase již za svízelů
nově vypuklé války . . . *

Třetí knihu „Pamětí“ dokončil Vavák jako šedesátník (nar. 26. října
1741) a po 40 let samostatný hospodář. Přejalť r. 1761 otcovu chalupu
čís. 4. (dnes čís. 13.), z níž se r. 1778 stěhoval do statku čís. 16. (dnes
čís. %) zděděného po otci své manželky Barbory (91 —31, 12—34, 754,784).
Milčickým rychtářem byl od r. 1779 (874) a od r. 1794 měl měšťanské
právo plzeňské (119—201, 49 —69*).

Z osmi tehdy žijících dětí měl doma již jen dvě: syna Martina,
předposledního (nar. r. 1779), budoucího dědice gruntu (261, 1191, 664),
a Fraňka, nejmladšího (nar. r. 1785), jehož dal r. 1798 na čas výměnou
do Hennersdorfu naučit se německy (1191,223,664).Ostatní jeho děti byly
tehdy takto usazeny: Nejstarší, dcera Anna (nar. r. 1763),byla od r. 1780
provdána za Václava Hotovce v Milčicích čís. 6. (701, 722, 784). Josef
(nar. r. 1765), obdržev od otce znovuzřízenou chalupu čís. 4., oženil se
r. 1794 s Alžbětou Čermákovou z Činěvsi (701, 1181, 722, 784). kateřina
(nar. r. 1767) vdala se r. 1785 za Václava Vomáčku v Nučicích (903)
Václav (nar. r. 1771) přiženil se do Velenky, čís. 35., vzav si tam za
manželku Annu Bašusovou(701,1181). Ivan (nar. r. 1774), vyučiv se
v Poděbradech r. 1795 zahradnictví byl r. 1797 tovaryšem ve Vídni
v zahradě hraběte Schónborna a od téhož roku v císařské zahradě
v Schónbrunnu (261, 1191, 232, 802, 859, 343, 433, 664). Vojtěch (nar. r. 1777)
odešel r. 1792do škol v Čes. Budějovicích, kdež jel podporoval příznivec
a přítel Vavákův kanovník josef Píngas; r. 1797 vstoupil do „zemomě
řičské školy“ v Praze, z níž se dostal r. 1803 do kanceláře c. k. zemské
cestní správy a r. 1801 byl „ve vsi Niedergrundu při král. silnici pikérem“
(81, 261, 601, 941, 1191. 252, 52—32, 762, 1123, 94, 494, 664). „Paměti“ píše
Vavák především pro'své děti, nabádaje jich, aby si hleděly vzdělání,
zůstaly věrny katolické víře a samy také spisovaly (101,881, 1081,212, 323,
473, 963, 1063, 194, 264, 954).
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Mimo příběhy válečné, jež jsem se snažil vypsati v dějinné sou
vislosti a v duchu autorově. má třetí kniha „Pamětí—'mnoho zajímavého
z tehdejších událostí a poměrů i z Vavákova soukromí. V zatímni jakousi
náhradu za rejstřík poukazuji tu k význačnějším věcem v pořádku chro—
nologickém:

V částí první:
R. 1791: Po loňské neúrodě dost čeládky; z pevnosti vrácen ječmen;

bouře POdl'uhů, 1—6, 14. O bývalém kostele v Pňově, 10—12. Svěcení
kříže, 12—13. Nález minci, r02prava, 15—18. Korunovace Leopolda II.:
vítání král. koruny; Vkovo (Vavákovo) „Vlastenecké vzbuzování“; Vk
vítá biskupa Haye; korunovační slavnosti; Dobrovský přednáší v Učené
společnosti před králem a podává mu i verše Vkovy, 15,21—36,294.Zmen
šení kontribuce, 37. Smyšlenky jinověrců; Vkův hovor s pastory, 38—43.

R. 1792: Smrt Leopolda ll., 43—46. 0 „illuminátech“, 46—55. Oheň
v Král. Městci, 56—7. Tabatěrka Františka I., 58. Češi v pruském vojsku, 62.
Korunovace Františka ll.: „Ožínky v 0venči“, Vkova mapa, „Sedlské
vítáni“; audience, 66—77, 32—94.

R. 1793: Móda francouzštiny, 80—1. „Selská svatba“ českých stavů
u Vusínů, 82-—3,395 Sbírka na vojnu; proroctví jinověrců; Vkova řeč
u nejv. purkrabího, 84—7.'Smrt arcib. Přichovského, 90. Vkova směna
pozemků a nová chalupa, 91—93, 42*. Vk v Budějovicích; kanovník
Dubský, 94—5, 444. Málo ženců, příčiny drahoty, platy a ceny teď a
dříve, 95 —lOO.

R. 1794: Válečná daň, 104. Vkův spis „Tma ve dne jako v noci“
a „Krátké pozorování“, 105,28—92,444.Jarní píseň, 105—7. Slavný svátek
sv. jana Nep., 107. „Teplo, světlo“, 103—9, 494. Arcibiskup kníže Salm;
biskup Kindermann v Nymburce; biskup Hay zemřel, 109—11. Vk v St.
Boleslavi; tamní památky, 115—6.Arcibiskup v Č. Brodě; Vk tam, 116—8.
Vk měšťanem plzeňským: mapa lipanská, „Hrstka p0pele“, 119——20,49—69'.
0 loupežnících; prodej masa 2 kradeného dobytka; Kovářík chycen
120—6, 134. Drahota lnu, 127. Poděbradský děkan Vcrel zemřel, Vkův
nápis 127—9. Kaplan Šantl v Brandýse n. L., výborný Čech, zemřel,
129—30. Odvod magacinu; co z Milčic; spotřeba soli, 130-1, 6—72.
Lednice, dovoz ledu, licitace na ordinanční fůry, plat rychtářský: peti e
(Vkem sepsaná) rychtářů k cís. administraci, odpověď na ni, 131—4,
7—82, 732. Pořekadlo z „Neuwieder polit. Gespráche“, 135—6, 694.

V části druhé:

R. 1795: O odpuštění válečné půjčky, 3—4. Příkoří a podvody při
odvádění magacínu, 6—7. Odpověďna petici rychtářů, 7—8. 73. Děkanem
v Poděbradech Róssler, 8—10.Mímořádné milostivě léto, 10. 12. Kostelní
krádeže, 11, 26. Ve vodě hastrmaní, 13. Vk u škol. komisaře Stránského
o platu kantorovi, 13—4. Stromovi na Voškobrhu, 15—6. Potraviny do
pevnosti, 18—9.Vlhké žně, 19—21. Procesí z Prahy do St. Boleslavě, 22.
Magacin; převoz; žisky židů, 23-6, 28. Chlumčanský svět. biskupem, 24.
Nová mincovna v Praze. 27.
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R. 1796: Dlouhá zima, 29—31. Pohromy v hospodářství Vkově, 31.
Verše o staroslovanských bozích, 31 —2. Slavnost blahořečení Bernarda
z Oiidy, 33—4. Zemřel hrabě Franěk Pachta, upřímný Čech, 34. Krvavý
příběh v Lignerově mlýně, 35—39, 87—8t. 0 sv. janě mnoho cizinců
v Praze, 39. Vavák v Kutné Hoře: u sv. Barbory, kárá německý nápis;
Vlašský dvůr, památky; rukopis Pamětí Mikul. Dačického, Kapihorského
„Historie kláštera sedleckého“, výpisky,39—45.Beierweck administrátorem
cís. panství: vysvědčení zásluh (přepsal Vk); Vk blahopřeje a loučí se,
46, 78, 80—1, 884. Posloupnost opatů sedleckých, 46—9. Formani nejeli
do vesnic, 50. Verše v nářečích o žních, 51—52. Kolín vyhořel, 52. Vavák
do Budějovic: Doudleby, Římov, Kamen. Újezd; rukopis Václ. Břežana;
Vlašim, 53—5. Pražské knihovny; Vk u Dlabače, 58. Prosebná a děkovná
procesí: v Praze, do St. Boleslavě, na Sv. Horu; o sv. Václavu, 62—3, 67.
Kostely Stětí sv. jana Křt. a sv. patronů v Čechách, 64—6. Podpora
pohořelých a krupobitím poškozených na Poděbradsku, 68. Lov rybníka
Domku; Vk tam, 70. Dary na vojnu, 71—2. Odprodej magacínských obli
gací; rada Vkova, 72—3. Magacín poručen; odvod, 73—5. Peníze pře—
hořovské; výplata, 74—5.

R. 1797: Výměna bankovek, 75, 77. Vojenská konskripce,76. Drahota
koní, 76—7. Špatné trhy obilní, 81. 0 sv. Janě množství lidu v P. aze, 81.
Svatoprokopská pout na Sázavě; kázal Vydra; Vk tam, 82—3.Dobrovský
u Vka v Milčicích, 83—4. Probošt na Sv. Hoře, 84, 89. Kníže Al. Liechten
štein v Čer. Kostelci: uvítání (řeč od Vka); posudky; o nedbání češtiny,
86—8. 0 zpronevěrách ve Vídni, 88. U Krameriusa Vk s Rulíkem, 89.
Nový vrch. ředitel v Poděbradech Schmidt, 90. Magacín, odvod, 91—2.

V části třetí:

R. 1798: Va vybízí k veršování, 2. Lipská silnice, 3. Magacín (i seno),
odvod; převoz v nevhodný čas; zisky židů, 4, 12—3, “IQ—20. Proces
o pastviny u Třebestovic, 10—1. 0 sv. Janu Nep. množství poutníků, 11.
Vk v knihovně strahovské, 12. Vojenští koně, 15—6. Nedávati'německých
kněží mezi Čechy, 19 Rulíkův „Histon kalendářt', 2. díl vyšel; Vk si přeje
jeho rozšíření v lidu, 20. Kostelní krádeže; Kovářík, 18, 20—1. Vkův
vinš kjubilaci far. Kosteleckého v Ouněticích, 25—6, 44. Vkova skladba
„Milovník Hory tříhřbeté“ o výstupcích Polákovských v K. Hoře, 20—31.

R. 1799: Novoroční vinš Vkův; také sedláci mají se vzdělávati,
31—2. Kovářík chycen, 33—4. Veliké mrazy; o dříví a mletí zle; pak
Dovodně, škody, zvláště v Praze; sruby u Kamenného mostu; verše,
35—43, 46. Sbírka starého prádla na obvazy; Vkův oběžník, 44—5. Po
božnosti za vítězství, 48, Vkovy „Paměti“ u Rulíka, 48—9.Lázně tatarská,
5'2. Posvícení držeti v týž den, 58. Papež Pius Vl. zemřel, 59—60,63—5.
Zemřelhvězdář Ant. Strnad, vysoce vznešený Čech, 60. Statky býv. kláštera
sedleckého a skalického, 61. Pád hovězího dobytka, 63, 65. Magacín, odvod.
66. Nově peníze v Praze bitě, 66. Kostelní krádež, 66. Zemětřesení, 67,68.
Volba papeže 69. _

R. 1800: Novo:oční vinš Vkův (těž Vydrovi, Urgarovi, Svendovi),
71—2. Válečná daň i pro nekontribuenty 73—4, 87. Senný magacin ozná
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men; židé to zllfrovali, 74. Tarif cizich peněz, 75. Soupis hověz. dobytka;
v Milčicích, 81. Vojenská konskripce: letos udati i náboženství; příčiny
toho; pověsti; někteří k žádné konfesi, 81—3. Kovářík odsouzen, 84.
Pius vu zvolen, v Římě, 84, 108. Oheň v Poděbradech, 85—6 Prelát
Goskho v Krumlově, rozmáhá se čeština, 88. Rychtáři odhadci gruntů,
přísaha, 90—2. Kříž v Tatcích 92—3. Úroda; Stébla o více klasích, 94.
Vk v Kutné Hoře: v hutích; opravy u sv. Jakuba, Vkovo upozornění;
kaple B. Těla, rušení, dějiny, nálezy; Vlašský dvůr, archiv, Vk čte rukopisy;
Ruthardský dům, 95—108. Pout v Chotouni, 108. Vk u Rulíka, 108. Ne
dostatek kovových peněz, obtíž s bankovkami; obchody židů, 111—2.
Arcikniže Karel na honě v Kersku: příprava; uvítání v Milčicíth, mapa a
řeč Vkova; v Sadské; Vkova pocta, 108, 114—5, 117—120, 144. Oheň
v Král. Městci, 116. Vkův „Marš každého Čecha ctněho“, 126—129, 131,
94*. Vkova píseň země české k odchodu dobrovolníků, 131.

V části čtvrté:

R. 1801: Vkův vinš novoroční, 1—2. Senny magacin daleko; dovoz
žid; stesk Vkův; převoz placen, 2—4. Náhrada za loňské škody krupo
bitím; rozděleni, 4—6. Veliká vichřice, škody; věž u sv. ]indřicha
v Praze, 8—9. jindř. Hradec vyhořel, 14. Zemřel biskup Kindermann, 14—5.
Vinš Vkův k jubilaci G. Kokeše, 15, 98. Kříž v Milčicích, štafiroval
V. Kramolín, 17. ]ubilace děkana Jeníka Zásad. v Čelákovicích; Vk tam,
17—8. Rozdání vojenských koní, 18—9. VEmauzích prelát Škoda, 19, 22
Zapovězena tajná tovaryšstva a účast jinověrců při katol. křtu, 19—20.
Brambory, 21. Chlumčanský biskupem litoměřickým, 21. Vk u Rulika;
o Emauzích, 22—3. Postní přikázání zmírněno, 25. Utrpení s měněním
bankovek; nnoho falešných; zisky židů, 25—6. O „Pamětech“: počet
archů, vazba, 26—7. Zemřel L. Kramář, poslední opat sázavský, 27.

Samostatně články v dodatcích:
Str. 29. () skladbě „Vlastenecké vzbuzování“. (Srovnání trojího

tekslu)
Str. 32. Slavnost v Bubenči roku 1792. (Opravy k ]ungmannově '

„Historii lit. české“.)
Str. 33. O skladbě „Radostné plésající díků zpěv“ k slavnosti

r. 1792. (Původní znění, v něm přímluva za český jazyk; úprava do tisku;
audience Vavákova u císaře Františka ll.)

Str. 39. O „selskěm bále“ v Praze 1793.
Str. 42. Směna pozemků a stavba chalupy čís. 4.
Str. 44. Spis „Tma ve dne jako v noci“ a „Krátké pozorování“.

(Vyšlo těž druhé vydání & překlad německý.)
Str. 49. Mapa bojiště lipanského s „Hrstkou popele“ Plzni k Novému

roku 1793 věnovaná.
Str. 61. Vavákovi uděleno plzeňské měšťanství. (Zpráva prof. Ně

mečka; úřední přílohy; Vavákův dík.)
Str. 70. „Vypsání vsi Milčic“ z r. 1796. („1._lméno vsi Milčic. 2. Stáří

a věk. 3. Obyvatelové. 4. Položení vsi Mílčíc. 5. Gruntů počet a velikost
i jména sousedův. 6. Gruzitů, země, rolí a luk jakovost, výnosnost. 7. Luka
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apastviny. 8. Smutné přlhodya proměny. 9. Podřízenost duchovní 1světská.
10. Posloupnost rychtářů více než za 100 let.“)

Str 88. Vavákova řečna rozloučenou s vrch. ředitelem Beierweckem.
(Poměry za Beierwecka na Poděbradsku & zásluhy ieho.)

Str. 94. „Marš každého Čecha ctného.“
Str. 95. Vavákův „Ohlas“ z r. 1800. (Werschauserova zpráva

o Vavákovi v říšských novinách; dík Vavákův skladbou „Ohlas“ & Ru
likův doprovod v „Učené Čechyi“.)

Str. 100. Seznam vyobrazení.
Str. 104. Doslov ke třetí knize.

V Praze 5. července 1924.

Jindřich Skopec.


