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Proprietas mulierum.
Mulier est Angelus in accessu, Dæmon in recessu fætor in lecto
bubo in fenestra pica in porta capra in horto serpens in domo
fax Sathanæ fætens rosa dulce Venenum urit Vultu, visu, risu,
cute cultu, viri na ufragium, Domus tempestas, qvietis impe
dimentum, Vitæ captivitas, voluntaria pugna, animal malitiosum
& malum necessarium.
Nedávej moci ženČ svý nad sebou, aby pánem tvým nebyla.
Ucházej pĜed ženou frejovnou, aby v osidla její nepadl.
NepĜivykuj zpČvu ženy, aby tČ svým dráždČním nelapila.
Nepas oþi po dČveþkách, abys nebyl zapálen milostí jejich.
NepĜidržuj se nevČstek, aby si o svĤj statek nepĜišel.
OdvraĢ tváĜ svou od krásy ženské a nevyhledávej ji, neb mnozí
se po ní zbláznili a žádost od ní srdce jak oheĖ rozpaluje.
Nesedej s ženami cizími, nehoduj s nimi, aby k nim srdce tvé
nepĜipadlo a tvoji smyslové aby omámeni nebyli.
Fors arrunctatio laboris mei Lectorem
recreare & ei prodesse poterit.
Adalber. Kegler.
Fide Deo dic sæpe preces peccare ca[veto,]
sis humilis pacem dilige magna […]uge
multa audi dic pauca tace secreta, minori
parcito, majori cedito, ferto pacem
Propria fac non differ opus Sic Æqvus egens
parta luere pati disce memento mori.
Urbs Treviris anti
qvissima in curia habet Seqv. Inscriptionem
Treviris ante Roman stetit annis Mille trecentis.
Carcer dicitur mala mansio ac tonuræ Species et morti
companitur propter Sqvateram

/1/ Disputatio, qva prodatur mulieres non esse homines.
Auditores honorandissimi. Cum ergo nec in novo nec in
Veteri testamento reperiatur Mulierem dici vel appellari
hominem, ergo revera Mulieres non esse homines nemo negare
præsumat.
Qvod igitur Mulier nec semel nec unqvam in sacra scriptura
dicatur homo, verum est, qvia dixit Deus in principio Mundi
faciam adjutorium sibi similem (sunt enim verba DEI), id est
Adamo homini, ut Adamo homini, ergo ex rei natura Mulieres
non sunt homines.
Asspimantur verba DEI faciamus adjutorium si[bi] similem
atqvi DEVS non dixit faci[amus] ei hominem similem sed
adjutorium […]reciprocum. Ergo visis his mulieres no[n] su[nt]
homines, probatur ulterius.
Verum est non esse bonum, hominem esse solum, faciamus
ergo ei adjutorium simile sibi ergo sed qvare adjutorium,
Vrgetur objectio.
I. Faber non potest cudere gladium nisi habeat adjutorium
malleum.
Sartar non potest nere nisi habeat adjutorium acum & homo
etiam non potest generare hominem, nisi habeat Mulierem. Sed
malleus non est faber, acus non est sartor. Ergo etiam nec
Mulier est homo.
/1'/ Probatur ulterius hoc assertum Verbis DEI, dixit enim
Deus dabimus ei Mulierem sed De[…] non dixit dabimus ei
hominem ergo conseqvea est Vera.
2 Dixit DEVS faciamus hominem nempem Adamum in
singulari et non dixit faciamvs homines in plurati ergo Mulieres
non dicendæ sunt homines. Vnde urgetur.
Ille est homo, qvi ad Imaginem DEI est conditus. Sed Mulier
variata in creatione corporis sui non est condita ad imaginem
DEI. Ergo nec dicenda et appellanda est homo.
Confirmatur, qvia nullibi in sacra Scriptura legitur, qvod
Mulier sit ad imaginem DEI condita ergo conseqventia iterum
vera.
Ait S. Paulus Vir est imago Dei [et similis] DEI. Mulier
autem gloria viri […] Mullieri detrahitur imago DEI ergo mulier
negatur esse homo.
Mulier si fuisset similis Adamo homini, seqveretur in
paradiso duos peccasse homines atqvi Apostolus Domini Paulus
dicit per vnum hominem intrasse Peccatum & non per duos ergo
ex his duobus tantum fuit vnus homo nempe Adamus et non Eva.
Hinc si duo homines peccassent, duo etiam Christi fuissent
necessarii. Sed Christvs /2/ Venit tantum unus et qvidem Vir et
satisfecit pro nobis ergo Adam tantum fuit homo et Eva non fuit
homo nec mulieres sunt homines.
Ex Relatis Adamo adscribitur peccatum hoc ideo qvia ille
est dignior Eva, sed Eva illa Adamo similis non est, ergo nec
dicenda est homo.
Adamus homo est Generis Masculini tantum, ergo masculi
sunt tantum homines et non fæminæ.
Homo derivatur ab hümo qvia ex ea primus homo Adamus
conditus est, qvo modo ergo Mulier potest esse homo qvæ ex
huma creata non est.
Sed Replicatur et evertitur objectio.
Verum est qvod Christus appellatur filius ho(mi)nis atqvi
Christus fuit Mariæ filius. Ergo Maria est homo.
Distinqvo Mariæ fuit filius gratia DEI Concedo, Natura
Nego.
Contradistin. Dixit Angelus Gabri: Ave Gratia plena
benedicta inter Mulieres. Ergo Maria gratia fuit homo et non
alia.
Maria enim dicitur juste homo, qvia peperit absqve Viro et
complevit opus Viri.
Filius gratia tantum est DEVS ergo etiam mater homo
gratia tantum erit propter genitum Christum.
/2'/ Qvod Mulierem nec tangere nec ducere sit bonum, Verbis
DEI comprobatur.
Dixit enim Christvs qvi vult esse salvus et vitam æternam
ingredi uxorem relinqvas. Sed Christus nunqvam uxorem duxit
et apostoli ductas resecerunt. Ergo mulierem tangere et ducere
bonum non est.
Sed Vrgentur objectiones
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Verba evangelii sunt Mulier cum peperit hominem gaudet,
qvod homo natvs est. Ergo hoc gaudium et hic homi non poterit
retorqveri ad fæminas.
& Vlterius dicit Christus qvi Crediderit, salvus erit et qvi
baptizatus erit atqvi Christus non dicit qvæ crediderit, qvæ
baptizata erit, salva erit. Ergo revera fæminæ non sunt homo.
Insuper Christus dixit Thomæ pone digitos ad latus meum
Mariæ Magda. autem dixit Mulier noli me tangere. Ergo
Christus plus honoravit Thomam hominem qvam Mariam Magd.
Mulierem.
Sed Mulieres discent Christus in Resurrectione sua ostendit
se Mulieribus. Ergo Christus pertinet revera ad Mulieres.
Replicatur Christus in nativitate ostendit se bovi et asino,
ergo pertinet ad eos etc.
/3/ Vrgetur tamen Mulieres clamant et loqvun[tur] qvia
habent rationem [et a]nimam rationalem, ergo s[un]t homines.
Rp. ad hoc Asinus Balaani locutus est tamen et non est
homo, et Paulus dicit Mulieres in Ecclesia taceant ergo cum
debeant tacere, videntur esse sine ratione.
Sed Mulieres Resolvo vobis brevissime objectiones.
Qvod non Vir Mulierem, Sed Mulier propter Virum est facta
ergo Mulier est vera homo.
Ille tantum est homo qvi ad imaginem DEI est conditus, sed
Mulieres sunt Cohæredes gratia Cælesti ergo sunt homines.
Vir enim non ex Viro Sed ex muliere.
Sign[a te] sigma temere me tangis et angis
[Rom]a tibi subita montibvs ibit amor. Retrograde
Brandeburgæ in Curia inscriptio
Judicabit Judices Judex Generalis
ibi nihil proderit dignitas Papalis,
Sive Si[s] Episcopus, Sive Cardinalis,
Reus condemnabitur, Sit ille qvalis.
ibi nihil proderit multa allegare,
& nihil excipere neqve Replicare
neqve ad Sedem Apostolicam appellare
Reus condemnabitur, nemo dicit qvare
qvo nec locus codici erit nec digestis.
idem erit Dominus Judex, actor & Testis
/3'/ Braslaviæ Cerevisia vocatur Schips.
Schephs caput ascendit[ n]ec Scalis indiget ullis,
sessitat in stirnis mirabilis intus in hirnis
O Schiphs Schips te libenter bibit o(mn)is gens
Ad campanam
[pĜipsáno: vox ego sum vitæ voco / vos orate venite / Funera

plango fulgura frango, Sabata pango. Excitolentos dissipo
ventos parco Crue[ntos]]
Ad Res Divinas populo pia classica canto,
fulmina discutio, funera pia ploro pia
[pĜipsáno: convoco signo noto depello concino, ploro
arma
dies horas nubila
læta rogos]
Leibtziger Bier heiszet Rastrum
Nec propter rastrum Sed propter amabile rostrum
Virginis ad Rastrum plebs Studiosa venit
o Mors cur
Deus negat Vitam
Super
be. te. bis.
nos bis nam.
Enigma pariens gloriæ antiqvitas
Ælia Leliæ Chrispis
Nec Vir nec Mulier nec Androgyna, nec puella nec Juven[is]
nec Anus nec casta nec Meretrix nec pudica,
Sed omniæ Sublata.
Neqve fame neqve ferrô neqve Veneno Sed Omnibvs
nec Cælis nec aqvis nec terris sed ubiqve jacet
Lucius Agatho Priscius
Nec Maritvs nec Amator nec nesso necessarius
neqve mærens neqve gaudens neqve flens
hanc
nec molem nec pyramidem nec Sepulchrum,
Sed Omnia
Scit et nescit cui posuerit.
/4/ NČkteré pamČti
Letha 1658. 28. Febru. prošlo jest na pány sschöpffm[istry] od
pp. stavĤv mi. poruþení a slav. commi[ssí,] kdežto ex
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fundamento všechny dluhy takto vynalezeny byly:
1. Summa rac(ionu)m všech dluhĤv pĜed rebellí zĤstalo 42315 kp
56 gr 4 den
2. Zase dluhĤv v rebellii bylo zdČlaných 34050 kp
3. Zase po rebellíi zdČlaných 4350 kp
4. Obec kuttnoh. za komorou þeskou k prætendírování mČla
21322 kp 32 gr 6 den
5. PĜi té slav. commissí byla pĜednešena [specifi]catí statkĤv
obecních pĜed rebellií [se vyn]acházejících a co po vítČzství
confis[círo]vaných v possessu pozĤstává, totiž: ves KĜesetice
s tvrzí, ves Perštenice s zámkem rozboĜeným, Chrast celá,
tvrz Bykánec s dvorem poplužním.
/4'/ O svČtČ, jeho velikosti.
[Vypis]ujou uþení lidi, že svČta okršlek svČta v sobČ obsahuje
pĜes pČt tisíc mil a vypravují, že okrouhlost jeho tu velikost v
s[obČ] tak obsahuje.
Ta tíž té celé ZemČ toliko mocností Boží v povČtĜí zavČšena
jest a okole té ZemČ jde kolem povČtĜí, oblaky i nebe a lidé na ní
bydlejí. Tuž Zem BĤch tak upevnil, že ani vČtrové ani vody s ní
pohnouti nemohou.
Ta Zem vnitĜ vČtším dílem práz(d)na jest a má v sobČ
rozliþné jeskynČ k za(c)hování zrozené stvoĜení. Hory a skály
proto BĤh stvoĜil, aby Zem v hromadČ zdržovaly, by od vČtrĤv,
bouĜek, pĜívalĤv a hĜímání se nerozpadla.
Skrze práz(d)nost ZemČ vody z jednoho moĜe do druhého a
zase skrze Zem do všech míst a koncĤv po vysokých horách se
stýkají a rozlívají. Celé moĜe ve 24 hodinách zhĤru i dolĤ se
pĜelejvá.
Ta pak práz(d)nost zemČ nČkterá jest vČtrem, nČkterá ohnČm
a nČkterá vodou naplnČna. Neb skrze oheĖ pozemské vody v
svém bČhu zachované bývají, aby pro pĜílišnou zimu nezmrzly.
Vítr vnitĜ(n)í svou mocí vody až na vysoký hory vyhání. OheĖ,
vítr a voda rozliþné drahý kovy, kam[ení a per]le pĤsobí.
PĜi stvoĜení svČta vody až k samému neb[i dosaho]valy.
Druhý den BĤh je rozdČlil, totiž díl na oblohu [a] díl pod oblohu.
Ten díl vod pod obloh(o)u BĤch nazval moĜe. Hlubokost moĜe
obyþejnČ bývá na 3 míle i více a nČkde bez dna.
V moĜi jsou taky hory, doly, skály, stromoví i louky a zelené
prorostliny a když z vody ven pĜicházejí, jako kámen ztvrdnou.
Jsou taky v moĜi rozliþné zvíĜata, jako na zemi, i vodní lidé,
kteĜí od hlavy do pasu jsou k lidem podobní a spodek mají
rybní, jako taky psi, koþky, vlci a vopice i jiné potvory.
MoĜe tĜikráte vČ(t)þí jest než zem a tak tedy zem celá v
vodách plyne.
/5/ O povČtĜí.
PovČtĜí dČlí se na tĜi krajiny svČta, totiž na nejnižší, prostĜední a nejvyší.
Nejnižší krajina toho povČtĜí není mnoho vyší nad vysoké
hory a ta od svého pĜirození ani studená ani horká, ale od Slunce
a planet nČkdy horká, nČkdy studená bývá.
Z nejnižší krajiny povČtĜí vychází mlhy, dýmy a páry a ty
Slunce (v)zhĤru z neþistoty zemČ vytahuje.
V prostĜední krajinČ jest v létČ i zimČ studeno pro ustaviþný
vítr vČjící a taky tam dýšĢ ani sních neprší. TĜetí krajina povČtĜí
jest vstupující k MČsíci subtylná a tam žádného vČtru nejni a
sotva tam dýchati [se] mĤže.
A ponČvadž v zemi pĜevelikých jeskyĖ jest, v nich prudký
oheĖ hoĜí a mnohokráte ohnivé koule vyhazují a skrze podzemské žíly ven i taky skrze hluboké moĜe vyhání jiné ohnivé páry a
dýmy a když z tČch vodnatých podzemských jeskyĖ, z moĜe, Ĝek
a jezer mlhy (v)zhĤru se povstanou neb táhnou a do prostĜední
povČtrní krajiny se dostanou a dohromady se sejdou, z nich
hustý oblak se uþiní a když takových mnoho par se sejde, ty
oblakové tím se obtížejí a nemohouce té vody zdržeti, ta voda na
zpĤsob deštČ dolĤ padá.
Jsouce ale ta krajina nejdolejší studená, krĤpČje dešĢový tam
zaþastý zmrznou a z nich sních bývá uþinČn. Když ale déšĢ prší
a ta druhá krajina povČtrní jest studená, tehdy krĤpČje hned
zmrznou a z nich pochází krupobití.
Páry ale zemské, které v noci ten podzemský oheĖ zhĤru
vyhání, nehrubČ zhĤru vystupují a když slunce pĜi tom neni,
které by je k oblakĤm zhĤru táhlo, protož zase hned dolĤ padají
a (v) rosu se obrací. Když ale vítr vČje, tehdy ty páry v nic

obracuje.
O hĜímání a blýskání.
OheĖ, který v zemi zavĜený jest, zhĤru vlhké páry vyhání.
Tak taky ohnivé podzemské páry z tČch podzemských míst,
které sírou, salytrnem, kamencem, vitrorlem, vápenatým
kamenem etc naplnČné jsou, zhĤru se vyhání. Ty pak ohnivé
páry, které z onoho i /5'/ z druhého místa zhĤru vystupují, rády
by až nad oblaky vystoupily, ponČvadž ale lechké jsou, když pak
do oblakĤ se dostanou, od zimy (která tam jest) vystydnou,
dohromady se seženou. Letního ale þasu slunce oblaky rozpálí,
tehdy tím samým ty zavĜené a vystydlé páry se na zpĤsob prachu se zapálejí a ze sebe jiskry neb blesk vydávají a se blejskají.
Když ale slunce mnoho lechkých oblakĤv dohromady
sežene a z nich hustý oblak uþiní (to sice známo jest), že v
rozliþných oblacích rozliþné páry se zdržují, totižto jsou páry a
dým od síry, od salytrnu, v nČkterých od kamence. Když ty sobČ
protivný páry a dýmy spolu v oblacích se sejdou, tu podivné
mezi sebou potýkání mají. Tehdy jedna pára druhou v tČch
oblací(ch) honí, jedna druhou þím délej tím vícej podpaluje a
svou silou veskrz oblak proráží a to blejskání a hĜímání pĤsobí.
Hromový kámen se dČlá z tČch maliþkých práškĤv, kteĜí v
povČtĜí lítají. Jich mnoho povČtĜí do oblakĤ vežene, ty malý
prášky slunce zhĤru až do oblakĤ taky táhne, od vlchkosti
oblakĤv bývají mokrý uþinČný, potom slunce je svou horkostí
peþe a pálí, až naposledy jako kámen ztvrdnou. Ty potom to
kamení ta ohnivá pára rozpálí, tehdy s velikou mocí skrze
oblaky se ven vyrazí na zpĤsob jako nČjaká koule od zapáleného
prachu z kusĤ ven vystĜelena bývá.
Té stĜelby od Boha seslané všecko, co život má, se dČsí a
stra(c)huje. Vyvyšuj všecko stvoĜení slávu boží a moc jeho,
kterou v zemi i v obloze tobČ ukazuje.
/6/ O obloze.
PonČvadž BĤch do oblohy postavil MČsíc, tehdy obloha
poþátek svĤj bere u MČsíce. Obloha jest suptylné a jasné povČtĜí,
v kterém Slunce, MČsíc a hvČzdy jako ptáci v povČtĜí sem a tam
se procházejí a ta obloha toliko od planet a hvČzd sem a tam
bČžících se hýbá.
V té obloze jest sedum planet postavených. Ty planety jsou
okrouhlé jako koule a stojí jedna na druhý a jedna každá má
obvzláštní svĤj bČch i pĜirození své, odkudž taky pĜichází þastá
promČna povČtĜí.
MČsíc nejnižší na obloze stojí. Uþení hvČzdáĜi vymČĜujou a
pravČjí, že MČsíc od ZemČ zvejší jest 51600 to jest padesáte
jeden tisíc a šest seth mil nČm(eckých). Ti pak lidé, jenž od nás
na dvadceti sedum seth mil bydlí, s námi jej zároveĖ vidí.
HvČzdáĜi pravČjí, že MČsíc mezi hvČzdami a planetami jest
nejmenší a v okršku svém zavírá patnácte set a padesáte šest pČt
mil, poþítaje míli þtyry tisíce krokĤv.
MČsíc jest jedna kulatá koule ze zemČ, z vody, povČtĜí a
ohnČ zpĤsobená. MČsíc sám od sebe jest tmavý, má svČtlo své
od Slunce a má v sobČ Ĝeky i vody, však subtylné a þisté jako
kĜišĢál. Ty ale vody dolĤ z nČho nikdy nepršejí. Když MČsíce
nČkterý díl tmavČjší jest, ten díl jasný jsou samý skály a bílé
hory, na které blesk od slunce svítí a jim jasnost dává. Díl
tmavČjší znamená hluboké doly, /6'/ do kterých Slunce nesvítí.
Má sobČ vlhkost svou, neb když plný jest, raci, šneky taky plný
jsou.
MČsíc polovic jest jasný a polovitc tmavý. Ta strana jest
tmavá jasná, která proti Slunci stojí. Ta strana, která jest za
Sluncem, jest tmavá. Když ale od Slunce (v)zdálený jest, plný a
jasný se ukazuje a svou vláhou zem plodnou þiní, též studeností
horkost Slunce zmenšuje.
Planeta Dobropán ta bČhem svým okolo Slunce se toþí a
všechny planety jsou ze 4 živlĤv stvoĜené.
O Slunci.
Slunce jest uþinČné ze 4 živlĤv, nejvíce ale z ohnČ. A protož
oheĖ obzvláštČ v nČm má své sídlo. Jsou pak v Slunci i v jiných
planetách hluboké oudolí, vysoké hory, Ĝeky a široké moĜe, v
kterých mnoho ostrovĤ a skal jest vidČti. Ty pak vody jako
nČjaké kovy a metaly jsou rozhĜité a skály, též hory jako kamení
v nČjaké peci jsou rozpálené a jako v peci metalové rozpálené
vĜou, tak taky v Slunci ty živlové jako vlny se vylejvají.
Sluneþná horkost jest mnohem vČtší, než mnoho tisíc ohnivých

pecí. Do Slunce když jiné horké planety svou mocnost vlívají,
bývají velká parna, až lidé i hovada padají. A když jiné planety
svýma vlchkýma paprškami do Slunce padají, bývá mírná
sluneþnost. Praví hvČzdáĜi, že Slunce sto a þtyrydceti kráte vČtší
jest než svČt. Astrologové uþení jistČjí, že Slunce vysoko od
ZemČ jest šest a devadesátekrát sto tisíc dva tisíce a osumdesáte
mil nČmec. a kdyby pták každou hodinu 4 míle uletČl, 28 leth
musel by k Slunci letČti. Jaký by to oheĖ prudký býti musel,
kdyby lidé od nČj na 100 mil mohli se ohĜívati. Tak sluneþnou
horkost a prutkost nejni možná pochopiti.
Slunce svou prutkostí bČhu za jednu hodinu ubČchne
dvakráte sto tisíc /7/ a šedesáte tisíc mil. Praví uþení, že Slunce
za den celý svČt obíhá.
O nejvyších planetách
Nad Sluncem postavený jest zrovna Mars neb Smrtonoš a
ten svým prutkým ohnČm vícej Slunce rozpaluje. Ta planeta jest
z tvrdých a mČkých vČcí stvoĜena, totiž ze skal a vod, a jest nad
míru suchá a horká, též jedovatá. Ta planeta, jsouc nápodobná
kouli, má v sobČ v prostĜed pĜehlubokou rokli neb jámu na 100
mil širokou, z které ustaviþnČ materia jako síra hoĜí. Dílem od
sebe, dílem od Slunce jasnost svou bere a když zrovna nad
Sluncem stojí, jest jasná, a když pod sluncem, jest krvavá. Ta
planeta þiní horka, sucha, palþivé vČtry, bouĜky a hromobití i
lidem nemoce a morovou ránu, obvzláštnČ když Hladojed k ní
nápomocen jest. Ta planeta proto stvoĜena jest, aby jed z jiných
hvČzd škodlivý pocházející trávila.
Mezi Smrtonošem a Hladoletem uprostĜed jest planeta
Jupiter, ktetážto jejich zlost zmenšuje. Ta hvČzda jest 12 kráte
vČtší nežli svČt a jest stvoĜena z hor a vod a þiní všechny
ouþinky dobré, povČtĜí jasný, léto temperíruje, ovotce hojnost
þiní, kvČtiny sílí, dává jim vĤni.
Saturnus neb Hladolet má v sobČ pahrbky, hory, skály,
jeskynČ, málo roviny, moĜe, Ĝeky, jezera a k tomu velikou
propast. Jedno na druhým leží. Skály jsou nápodobné volovu a
vody (r)tuti. Ta planeta sama od sebe svČtla nemá, ale svČtlo od
Slunce pĜijímá a od dvouch hvČzd, které okolo ní obcházejí a
svĤj okršlek ve 40 letech pĜebíhá, pĤsobí smrti a nemoci a když
ta planeta panuje bývá mor. [prázdná pĤlstrana]
/7'/ Monsieur Nettolizky d Eÿsenberg Consiller & Commissarien
General de S. Majeste La Rejne de Höngrie de Bœ̈me
La Arme Rojal ex Bœ̈me
vel Mosieur le Baron Wenceslaus Netoliczky de Eisenberg
Conseiller d S.M. la Reune d Öngl et Boheme, Son chambellan
de Reaujame Leütenant Rojale et General Commisarie de
qverne des pais dans le men Raujeaum de Bohem
Ihro Excell
dem Hoch undt Wohlgebohrnen Herrn Herrn Wentzl Casimir
Netoliczky Freÿherrn von Eysenberg der zu Hungarn und
Boheimb König. Majtt. Rath König. Stadthalter gröszeren
Landtrechts Beysizern Landes unter Cammereren undt general
Landes Krigs Commissario in König. Reich Böheimb.
Ihro Excel [prázdná pĤlstrana]
/8/ Mejdlo vaĜiti.
Vezmi 1 vČdro vysývaného popela, do nČj zahrabej ½ ct
nehašeného vápna, zakrop studenou vodou ten popel a pĜehazuj,
aby se vápno rozhasilo. Ten popel tak zavlažuj, co bys jej mohl
s rukou dohromady stlaþit. Dej to do kadeþky a dobĜe stluþ, aby
skrze to voda nesnadnČ se probrala. Nech to tak státi asi 12
hodin, potom na to nalej putnu vody a nech to státi do 3. dne a
pĜikrej to, aby to neþíhlo. Potom z toho táhni louch neb to stoþ.
Dej ten louch na kotel co a nČco zanech pro za pĜilívání neb
dolívku. A jak to na kotel dáš, vlož do toho 5 lib. loje
pĜepouštČného neb krájenýho, vaĜ to spolu 4 hodinu v tom klihu,
potom dej do toho soli 2 žeyd. a zase nech hodinu vaĜiti. Dej do
toho potom kus tluþený smoly co pČst a zase nech to 2 hodiny s
tou smolou va[Ĝiti.] Nech to stát až to pro(c)hladne. Pak se vezme
truchlí[k] ve dnČ provrtaný a vlož do nČj mokrý šat, aby skrze
nČj od toho mejdla louch se stahovati mohl. To vaĜené mejdlo z
svrchu seber a do toho truhlíka vlej a mí(c)hej to, aby se tím
mícháním dolĤ louch protáhl, a nech to stydnout.
Když se vaĜí, musíš mít dĜevČnou lopatku. Když chceš
mejdlo probírovat, namoþ prst tam, jestili se jako náprstek na
prstČ udČlá. Maželi se tuze, nech až se drobet povaĜí. Jestili se
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tuze nemaže, tehdy jest dosti. Kolik lib. dáš loje, dvakrát tolik
mejdla bude.
Proba louhu, jestili dosti silný jest. Vem kus mejdla na
špagát pĜivázaný, pusĢ do toho louhu. Padneli ke dnu, nejni
silný. Sneseli mejdlo nahoru, jest silný. Neb vejce.
Dobrej louch je, když na 3 vČdra popela 1 ct. vápna dáš.
/8'/ Gratia sit pluris qvam tota Scientia Juris
D. Deus formavit hominem de limo terræ et inspiravit in faciem
ejus spiraculum vitæ et factus est homo in animam viventem.
Desuper in animam viventem statutum est, o(mn)ibus hominibus
semel mori, atqvi nos sumus ho(min)es ergo debemus semel
mori, mors nostra nil aliud est, nisi cessatio nostræ vitæ, ergo
etiam est semel statutum vivere.
1638 annus ætatis nativita. Ludov. 14 Regis Franc.
77 ætas
1715 annus mortis
Cwa 1
7
1
5
LVDoVICV[s 14] Rex Fran
666 nomen hominvs numerus bestiæ apoc. cap. 13. Vers. ult.
DIV VIXI DIV VICI DIV LVXI IVI
Sexaginta dies post grates rite bibenti
Papa Bonifacivs pacis amore dedit.
Germani possunt multos tollerare labores.
O vtinam possent multos tollerare sic tollerare sitim.
Verum Germanos, Italos Venus improba vexat.
Lex Veneri posita est Julia nulla mero.
Barara Delphino terrestris porca marino
jungitur ecce pari qvam bene juncta mari.
Nemo te nemo neget, i tege nomen et omen retro
Magne DeCor Carpe qVæ VoVeo Ventant tIbI regna
SIs tIbI qVo pVgnas faX saCra CorDa Manet.
Cor Candidvm a purificatione BVM Scholarum piarum
Schla Kreidam
/9/ Index Juris Muni(cipalis)
A dit Judicibus leges processibus offert actionum formulas
solennes terminat ast B Causidicis dictando probas cum
testibus, ultro post Sententiat Appellans tandem seqvitur C
transigit exeqvitur Dotes sponsalia laudat D donat tutore munit
testata refert E impugnando legat post F succedit abinde
præscribit bona partitur, G Debita solvit, condicit mox evenit
Vendibile tunc, H I res hypothecat amat mutando commodatqve
opeqve deponit fidejussa tenet stipulando adjvvat sociat mandataqve negotia gesta elocat ædigicando qvid est K servitus addit
L census tribuit vectigal, carcere punit, publica M cum N Violentaqve Crimina tractat, O cum P pariter pænas Furtis alijsqve
Judiciis dictat, sed Q punit Citationes Improba sectantes injurianteqve resentit. R cum S noxalia damna refundit en Ecce T
Tormenta Inimatur Opus tunc sine fine coronat.
Ad. Kegler
Notata
De
Acqvirendo
rerum
Dominio
ff
lib.
41.
/9'/
Dominium Est Facultas Seu jus de re libera et perfecta disponendi, nisi qvis lege vel conventione prohibeatur.
Dominium plenum est, qvando proprietas est conjuncta cum
usufructu id est qvando qvis habet rem et p(ro)prietatem.
Dominium directum dicitur penes qvem est utilitas proprietas
Dominium utile Dicitur penes qvem est utilitas.
Hinc Dominia rerum plerumqve acqviruntur Voluntate ho(mi)nis.
Modi acqvirendi rerum Dominia sunt Occupatio Accessio.
Occupatio est justa rei aprehensio per qvam acqviritur possessio naturalis et habet locum in rebus animatis et inanimatis,
qvæ nullius sunt, uti ferræ gemmæ lapilli in littoribus maris
inventæ.
Occupatio ferarum feræ seu animalia alia sunt mansvefacta qvæ
vagantur libere et gaudent solitudine. Mansvetæ feræ qvæ
non vagantur libere sed hominum mansvetudine.
Acqviruntur animalia per venationem, per aucupium Cælestia,
per piscationem aqvatilia et sit d(omi)nus animalis sive
Acqvirat qvis in fundo alieno sive in suo imo etiam Domino
invito et prohibente si qvis ingrediatur fundum alienum
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occupans fit d(omi)nus qvia animal non æstimatur secundum
terram inqva graditur sed secundum aërem vel aqvam atqvi
aër est nullius. Ergo animal fit occupanti.
Datur tamen d(omi)no fundi contra ingredientem actio legis
agoiliæ si ingrediens damnum in segetibus dedit.
Casus Aliqvis Vulneravit animal seu feram, an mox per vulnerationem fiat D(omi)nus. Rp. Si animal ita sit vulneratum ut
fugere neqveat inmediate fit D(omi)nus. Si ita non sit vulneratum, non fit d(omi)nus, sed ille fit d(omi)nus, qvi illud
occupat.
De Consvetudine Cocorum Vulnerans habetur pro d(omi)no,
qvam diu animal Vulneratum proseqvatur, licet Ex suo
fundo proseqvatur ad alienum.
/10/ Si princeps dicat prohibemus Venationem, an non obstante
Prohibitione Animal captum cedat primoo occupanti. Rp.
qvod sic qvia talis prohibitio non afficit ipsum feram seu
animal sed personam, ne venetur, qvod autem auferatur fera
non aufertur ex dejectu dominii sed nomine pænæ.
An possit Venatio prohiberi sub pæna capitis. Rp. non qvia non
est proporti[o] inter hominem qvi ad imaginem DEI Creatus
est ed inter feram. Nisi V[e]netur in despectum Principis.
Casus Aliqvis habet mansvetum Cervum, qvi vagatur cum grege,
qvam diu ergo Retinet d(omi)nium. Rp. tamdiu qvamdiu
animum revertendi habet et ubi animum revertendi amiserit,
cedit primo occupanti.
Dicitur animum revertendi amisisse, qvando visit consvetis
hominibus, qvi pabulum solebant dare, nolit amplius ad illos
redi.
Occupationis species est etiam inventio rerum qvæ nullius sunt
pr[o] nunc et tales res sunt gemmæ Capilli in littore maris
inventæ.
Casus titius obambulans in littore maris amisit gemmam et
aliqvis illa[m] invenit non fit d(omi)nus jure occupantis, qvia
illa manet in dominio et non p(otes)t dici recepisse in
libertate.
Casus An pro derelictis habendæ sint merces, qvas qvis ejecit
Causâ levandæ navis. Rp. non qvia non ejiciuntur animo
derelinqvendi sed animo Vitam Salvandi et res ad littus
maris appultæ et inventæ d(ebe)nt restitui afflictis, enim non
est addenda afflictio. Aliud est, si ejiciantur extra periculum
naufragii.
An ad inventionem gemmarum aut Capillorum Sola visio an
Vero aprehensio sufficiat. VS titius dicit Cajo ecce vide
gemmam Cajus poæ curr[it] et levat eam qvis fiat d(omi)nus.
Rp. titius, qvia cedit inventori ergo etiam videnti, 2. qvia
potest transferri dominium sola visione ergo 3. qvia titius
possessionem est nactus oculis. Obji(citur): Thesaurus non
acqvititur sola visione sed levatione, ergo gemma cedit
levanti coam qvia ad thesaurum reqviritur vere elevatio et
non sufficit visus qvia visu evanescit gemma vero non.
/10'/ Qvid ergo est Thesaurus. Rp. est vetus depositio pecuniæ
cujus memoria non exstat et dominum non habet, vel si
habet non apparet.
Thesaurus Cui cedit. Rp. Si inveniat qvis illum in fundo suo,
cedit totus inventori, si in alieno casu fortuito inveniatur, me
dietas cedit inventori, altera domino loci et obligatur in
conscien(st)a medietatem extradere. Si autem data opera
inventus est, tenetur totum reddere, medietatem ut d(omi)no
et alteram post sententiam nomine pænæ. Si qvæsivit arte
magica, medietas cedit fisco et altera d(omi)no fundi.
Si Thesaurus habeat penes se schedam depositam, inventor
tenetur hæredibvs totum resistituere ut depositum.
Qvid si aliqvis possideat fundum Emphytefticum vel feudale et
ibi inveniatur thesaurus, cui nam cedat. Rp. aliqvi dicunt
qvod medietvs cedat d(omi)no directo et altera d(omi)no utili
qviæ d(omi)nus directus sit dominium directum et d(omi)nus
utilis dominium utile. Verius qvod cedat totus thesaurus si
est ab Emphyteufta inventus, ei, qviæ ad utilem dominum
pertinet omne beneficium loci.
Si autem Creditor inveniat Thesaurum in fundo sibi oppignorato
ht em medietatem Thesauri et Debitor ut dominus proprietatis alteram medietatem et licet Creditor percipiat omnes
fructus fundi, tamen thesaurus non p(otes)t dici fructvs.

Hinc etiam si possessor Majoratus seu primogenituræ facit
totum Thesaurum inventum suum, qvia est Verus possessor.
Cuinam cedit Thesaurus in ædibvs emptis. Rp. Si Emptor invenit
thesaurum post rem traditam fit thesauri totius dominvs,
qvia per traditionem rei Emptor fit soli d(omi)nus et thesaurus ei cedit ut beneficium loci etiam si Venditor habuisset
scientiam latentis thesauri, qvia per hoc non potest dici
possedisse.
Si autem Emptor invenerit thesaurum post contractum perfectum
sed fundum necdum traditum, De Rigore juris cedit tamen
Emptori qvia post contractum perfectum ad Emptori cedit
Omne commodum et incommodum de æqvitate, Medietvs
attribuitur Venditori.
/11/ Extract ausz des König Wenceslai 2. Kuttenberger
Bergk Rechten.
Nostræ benignitatis sollicitudo remediis in vigilat subjectorium nec cessamus inqvirere. Si qvid sit in nostro argentifodio
corrigendum ideoqve labores voluntarios appetimus ut qvietem
aliis præparemus consideratione exactissima perlustrantes
omnem ordinationem pacis et tranqvilissimi status in montibus
maxime juratorum ex officio dependero et ideo qvidqvid ei
contrarii fuerit in hac parte nostræ secure referent majestati,
nam Relatione[m] juratorum nostrorum libenter audimus, ne ex
eo eorum dem decsescere videatur auctoritas, si preces eorum a
nostris aditis repellanus Sed illud ægri non recipia[ntur] qvod
eos qvandoqve p(ro) sua voluntate arduis ac diversis impediti
negociis in continenti expedire non valemus sed prudenter advertant qvod etiam juxta legitimas sanctiones convenit unumqvemqve secundum sua tempora exspectare ut possit p(ro) suis
negociis responsuum congruum reportare. Qvaliter autem jurati
in suo ordine se habere debeant cordi nobis est p(ro)pter bonum
statum montium pleni in subseqventibus declarare.
Infausta Imperii periens mæstissima dura
Pax
nex
nix
nox
nux
ReX GVILIeLMVs obIt, trIestes LVgete BrItannI
VIr totI EVropæ præsIDIo Iste fVIt
AngeLVs EVropæ ReX AngLICVs ILLæ WILheLMVs
HeI obIt AngeLICos nVnC tenet Ipse thronos
Septenos septeM & bInos bene VIXerat annos
ReX AngLVs segnI nVnC VIVere DesIIt orbi.
/11'/ Symbola Rythmice constructa
Ad Cain et Abel / Sol cælestis erit testis.
Ad Sigillum / Testis veri & sinceri.
ad S. Davidem / Psallit loto cordis voto.
Ad Judam Xtum osculantem / In ore mel in corde fel.
Ad pummam / Oritur dum rumpitur.
Ad mundum / Parum mellis multum fellis.
Ad Phenycem / dum crematur renovatur.
Ad Pelicanum / Per amorem dat cruorem.
Ad Cygnum / Cantvs talis est finalis.
Ad Gallinam cum pullis / Congregantur ne perdantur.
Ad Vulpem cum præda / Fert annonam proli bonam.
Ad Lilium / Nunc est crescens, eras marcescens.
Ad rosam / Gratiosa ridet rosa Vento levi langvet brevi.
Ad flores / Flores sunt vita mox finita.
Ad Catum cum mure / Cum qvo ludit, morte cudit.
Ad leporem / Fugit tute pro salute.
Ad Echum / ille clamor non est amor.
Ad fortunam / Sicut luna stat fortuna.
Ad rotam / Si non ungatur, non x rotatur.
Ad pluviam / Hi vapores ornant flores.
Ad Auroram / Grata hora sub aurora.
Ad Eremitam / Solitudo Sanctitudo.
Ad manum Scribentem / Omne latens hic sit patens.
Ad osculum / Pax amoris prodit foris.
Ad Musicalia Instrum. / Sine manu cuncta tacent sine amatore
jacent.
Ad Gloriam Mundi / Ut fumus bombi, sic transit gloria Mundi.
/12/ Ad libros / Movent corda sapientium.
O mundi dignitates vos causatis cordi gravitates.
Ad Gallum indiacrum / Sic furore excandescit, qvi se mitigare
nescit.
Ad Canem cum fvste / Legum Principum ignari, debent justibus

ligari.
Ad Asinum / Asinus ut ad laborem pergit piger ad sudorem.
Ad Parvum / Ex aspectu suæ caudæ cor superbi caret laude.
Ad Phænicem / Si fabulis credendum ergo huic semp(er) est
vivendum.
Ad flores / donee vivens est in flore manet pulcher in honore.
Ad opus / Non per verba sed per manvs alias est labor vanus.
Homo etiam expertus a ruina non est certvs.
Ad Exaltatum / male sic fortunis tuis omen ac ruinam struis.
Ad Mortem / Mortis tuæ memorare qvam non potes prolongare.
Ad domum / Est infelix ille homo cui crux non est in domo.
Ad mortem / Omni mense die hora mors accutir sine mora.
Omnes Peregrini sumus donec conteget nos humus.
Ad patientiam / Patientia malorum Victrix, nutruix est bonorum.
Ad 4 partes anni / Hyems æstas ver autumus Currunt cito qvasi
fumus.
Ad amicum / Sæpe cogita qvod tua ossa / componenda sint in
fussa / Mortis improvisa horâ / præponenda sint in fossa /
providenda sine mora. / Omnia liqvenda morte / abibis nuda
sorte / mortis Reges et mendici / sunt æqvales ut amici. /12'/
Omnibus certius est mortis navis / hæc Communis et si gravis.
/ Nihil certius est morte / proxima cunctorum porte / prece
nulla exoratur / qvacum fatum prolongatur.
Ad Crucem / Via crucis, semita lucis / Sub Christi cruce, tutus
stat duce.
Ad Nuncium / Si grata fero, gratior ero.
Ad mortem / Vitæ ætas currit ad metas / splendida Vita properat
ita / Vita Ventus nunqvam retentus / mortis t[…v]ita cadit
infinita / Omni momento hujus memento.
Ad eremitam / Spernit jucundi Gaudia mundi.
Cernit hic puncta minima cuncta.
Ad Mausoleum / Prædecessorum sis memor horum.
Vir portans uxorem / Hic homo bonus, grave fert
onus.
Furor cum Telis / Tela tenet Venenosa Cæca mens
est furiosa.
Curiositas / Vana mala falsa stulta, videt audit refert multa.
Fortuna / Labilis fortuna perit, hac est die, eras non erit.
Ad Christum / Auxilium Christi venit illis tempore tristi.
Ad tumbam / Hac gaudere domo, cogitur Omnis homo.
Ad Adam et Evam / Omn(i)a bonum pomo perdidit Omnis homo.
Ad mortem / Transit ut aura levis, vita caduca brevis.
Omnibus astra horis, stant tibi fata foris.
tempus hoc [es]t flendi, simul peccara [l]uendi.
Mentes flecte reas, Crimina facta fleas.
Ad osculum amici / Verus amicus erit, qvi plus me qvam mea
qværit, dat placidum Vultum, donat sine munere Vultum.
/13/ Nomina Sanctorum deducta anagrammatice
Caspar Melchior Balthasar / anag. / Stella Abraham carpis cor
bone / vel / pressura ac luctibus nitens.
Divus Sebastianus / anag. / Siste undis abunctas.
Sanctvs Vincentius / anag. / En assus tunc Vineis.
Purificatio beatissimæ Virginis / anag. / Simeon tibi frui gratia
Jesu Pacis.
Sancta Veronica / anag. / Nata a Sion Cruce.
Sancta Agatha virgo / anag. / O grata ah sicut agna
Sancta Dorothea / anga. / Candes at a thoro.
Sancta Appollonia Virgo / anag. / Nota lilia ac rosas pungo.
Sanctvs Valentinvs / anag. / Crisis vulnus Causat.
Sanctvs Matthias Apostolus / anag. / Passus homo tu tantis
lactas.
Sanctvs Josephus / anag. / Hospes uni castvs.
Annuntiatio Beatæ Virginis / anag. / in annis via Titan orbem
rigavi.
S. Adalbertvs Episcopvs / anag. / Abditus placeo pressus
DEVS plus Pastore cibas / Restabas populiis decus
Sanctus Georgius Miles / anag. / Tecum sis gignes Lauros
Sanctvs Joannes Evagelista / anag. / Stans in vase olei ungens
acta
Sanctus Antonivs de Padua / ang. / Tu es ut una candida sponsa.
Sanctus Vitvs Martyr / Turris sum ast invicta.
Visitatio Beatæ Mariæ Virginis / anag. / Virga Jesse eja tibi
amor nati Vita
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Sancta Maria Magdal. / anag. / Manat amare digna scala / vel
digna arca amas lamenta
Sanctvs Laurentivs / anag. / Tu nutu assatvs lilia cerne / 2 en
tuvastus ut lilia cernas / 3 Vna Virtute Stellas vincas / 4 I intvs
calens Laureatvs / 5 tu natvs aurevs ascintille / 6 Lauru es
lucens instat vita
/13'/ Assumptio B. Virginis Mariæ / anag. / I tumba Regina ipsius
amoris / 2 Spirasti anima sub Vigorem / 3 Ipsa nube migrat
viis amoris.
Usedlost v krajích
V Boleslavským 4692 5/8, Králohradec 7126 11/16, Chrudimský 4934, ýáslav. 2825 3/4, KouĜim. 2570 1/16, BechyĖsk
7699 11/16, PráchĖan. 3626 9/16, PlzeĖ. 6638 7/16, Slaným
4609 7/8, LitomČĜ. 4124 1/8, Rako(v)nic. 2646 15/16, Berounsk.
2119 11/16. Dohromady 53617 11/16. Vojska vychovávají 6073 1/2.
ad mensam / absit ab hac mensa detraxio murmure & Ira / sed
cum lætitia sumatur pot(erit) et esca.
Vivat Rex cum Regina / Lotaringvs cum consilio / Regina cum
Filio / pereat Gallvs cum lilio
Præsentatio Sanctæ Mariæ Virginis / anag. / I Sponsa Mater et
area Agni / eris in via.
Immaculata Conceptio Deiparæ / Virginis Mariæ / anag. / Prior
Genita Eva sine macula / peccati primi adami.
Lemma hyems et æstas / Verus amicus in prosperis et in adversis
/ leges amicitiæ servat
ad cor apertum / Prope et longe amici Veri præsentes / et
absentes se diligunt / distantia enim loci non tollit amicitiam
/ corpora non qvidem corda animosqve / separant.
Mors et Vita / qvid qvi diligit ad mortem diligit / Columbæ
pedibus tenent annulum / Communis utriqve / annulvs enim
compes cordium est.
Ciconia serpentem lacerans / necat, ne noceat.
A connubio omnem acerbitatem / et venentem abesse debere
ad manus invicem conneas / sic inperpetuum aut in æternus /
jubeat animos sociare et / corda incordare. / Accipe dispone
ad obseqvia libero / lissime offero / qvod ore exprimere
neqveo, manu / supplere desidero / Supplex amoris vinculum
porrigo
ad claves / tecum intrare & exire paratvs
Ad Gemmam / tunc gutta nunc gemma
/14/ De Genere Demonstrativo & Deliberativo.
Demonstrativum dicitur in qvo aliqvid laudamvs vel. vitu
peramvs.
Laudare vel vituperare possumus vel personas vel res. pro
persona argumenta sumuntur ex causis effectis adjunctis
Comparatione vel similitudine patria parentibvs et fortuna ex
patria qvam splendida obscura ferax et qvomodo sita, vel
natalis dies ex pueritia ingenium proctivitas ad virtutes ex
adolescentia mores studium qvomodo vitam eqit sub qvibvs
Præceptoribvs ex Juventute genvs vitæ fortunæ et alia gesta ex
Senectute consilia pietas patientia constantia.
Urbes Castella & Arces laudantur ab antiqvitate a
Conditoribvs a forma a situ partibvs ædificiorum structura a
civium moribvs operibvs senatu rebvs gestis & vituperantur a
contraribvs.
Insulæ Regiones & alia loca laudantur ab amplitudine a
Regibvs Ducibvs a cultu regione a fontibvs et legibvs
Arbores a forma tempore & virtute, Flumina et montes ab
ortu, seaturiginis a velocitate a piscium genere, Montes a situ,
herbis arboribvs metellis a feris rebvs memorabilibvs et
prodigiosis.
Svadere est bonum dissvadere malum svadetur bonum a
necessario honesto utili justo possibili et facili
Fragmenta pro aligva dictione
del amoris vocem adjungo vive & vale semper seliæ semper
mevs & qvem tempevs inter nos inchoavit amorem æternitas
confirmet
Lætamur qvod salvus ingrediaris qvia hoc asseqvimur qvod
nobis optavimvs [okraj: Salutatoria]
nostra desideria hodie felix coronat adventvs.
gaudemvs qvando advenientem et ingredientem salvum &
felicem conspicimvs
ad deflendum Juvenis obitum Maturvs calo propter Virtutem
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mortuos est qvia cælum non a diebvs ætatis sed a moribvs annos
computat, de immatura adolescentia maturos virtutum fructvs
decerpit.
Militem potitum Victoria non nisi Inimicvs doleat.
Vita &a annis et Virtute attigisti senectutem
in Juvenili ætate Virilem ostendisti animum
laudabilis qvi agere honesta didieit & fortia pati non
ignoravit.
/14'/ Fragmenta varia
Ad conjugium Felix est & eximium invenire sibi felicem
amicum, qvia cum eo potest Omnia prospera et adeversa
communicare.
Amicus dimidium animæ est et sine eo omnia dulcia
amarescunt. Sponsus qvi fidelem sibi qværit invenit.
Thesaurum invenit qvi amicum invenit et votorum suorum
culmen videtur attigisse, in cujvs sinum arcanas pectoris
cogitationes potest effundere cum qvo veluti tecum loqvi spiritu
ejus vivere animo securus habitare et qviescere possis et lætari.
Homo sine amico integer non est, habeat fortunas, felices
dies, nisi amicum habeat qvo cum affectatvs animum comiscat
contristatur hunc amicum invenisse sponsæ solemvs gratulari ut
mutuo amore animorum et cordium conjunctione feliciter
ornamento et gloriæ vivant Vocibvs sed uno corde precetur cum
concordia mater & amicitia parens sit hoc qvod cordibus
adjecerunt in de finiatur dictio.
Fragmenta qvibvs captivi vita et beneficiis
donati gratias agere possent.
temporis hoc momento in hostes nos tuos conspexisti liberalitate
Regia tua effusa ita cor nostrum obligasti ut desideria nostra ad
te convertamvs orbis prædicet hanc animi tui celsitudinem erga
inimicos etiam benignam sciat æternitas hoc tibi cor Regium
esse qvo et tuos hostes una amplecteris nos cum hac benignitate
tua Throni assistriæm Clementiam adoramvs Vitam qvam a te
accepimvs beneficiis impares refundimvs hac uti tui sit arbitrii
pro te mori qvod tibi ingrati fecimvs desideramus.
te salutis publicæ ac felicitatis Patrem agnoscimvs nos
securitate et hostes terrore percelera.
hoc universim fatemur tuis curis nostram qvietem tuis
Vigiliis nostrum somnum tuæ inqviet udine nostram pacem
fundatam experimur e tuo sudore effloruit hæc palma et gloriæ
patriæ laurvs ex tua manu secundum Deum desiderata manavit
pax qva felices hac bellorum tempestate fruimvr.
tua Virtvs et fortitudo hosti frænos injecit qvis igitur nostrum Cor tibi non subjiciat æternæ tuæ Majestati devicta corda
superos precantur ut diutissime te in regno adorare liceat.
/15/ Fragmenta de sponsaliciis
Virtus Speculum et Magnes non tantum oculos Sed pectora
et Voluntates aliorum ad se inclinant est in Domo tua virtvs
residens filiæ tuæ oculum et Voluntatem meam inclinat etc.
vel Vulneri Suo qvisqve medelam qværit vulneratvm est ab
amore tuæ domvs maxime a filiæ tuæ Virtutibvs cor meum,
igitur remedium vulneri cordis ipsum cor filiæ apeto etc qvia in
amore idem qvi facit vulnvs sanat vulnerato succurrat tua gratia
partia.
Ignis et amor tam dieu latent donec erumpant, fuit in me
amor pridem in corde erga tuam domum latuit hactenvs sed
virtute filiæ tuæ per nos met ipsos manifestatur.
Virtutes cum Virtutibvs tuæ filiæ conjungere desiderant Cor
meum cordi tuo paterno subjicere ut liceat etc.
Ut grande munvs cor meum in domo tua paterna deponam
atqve nobilem thesaurum cordi meo incordatum inveniam et
elevem qvem diligit anima mea elevem ut desiderio meo annuas
peto.
Pro Responso Servire p(otes)t. Utinam esset aliqvid in domo
mea qvod oculos et corda posset oblectari hunc affectum qvem
mihi domuiqve offers libenter amplector huic fortunæ fores et
ostium aperire paratvs.
Omnipotens felix principium felici exitu definiat.
Inscrip. ad corda amantum, murvs esto nullvs, murus fortior
est qvam concordia familiarum & conjugium, in qvo tot corda
conjungnectuntur qvot in amicitia admittuntur unum cor nihil
duo plurimum possunt.
Ante Copulationem. Promissam et mihi anulo æterno

desponsatam dilectam velunt eximivm et dulce debitum ate
Nobilis Dne Parens repeto ate tet Solatia et desideria mea
dependent annue Verbo & hodiernam diem nuptialem imple et
ad hanc individuæ vitæ Societatem dilectam consociam meam
amore a[mo]ri expedi me æternis tibi meritis spetuo obæratum
experieris.
Pro responso. Qvam tibi dilectam et præ omnibvs unicam
consoviam vitæ fata destinaverunt amor Svasit nobile Verbum
invicem promisit fidem et amorem servate, perennis amicitiæ
dies insurgat auctior hoc unanimi consensu perpetuo tibi devota
profluant desideria.
Vel. hoc nobile Societatis perpetuæ Vinculum qvod Subire
parati estis, Semel qvod placuit displicere non potest, qvod
maturis utrimqve consiliis vestis ponderatum ac Verbis
decretum possidetur ne tempvs gaudia differat fiat feliciter fiat
precantibvs superis, qvod autem vocante Deo sit prospero
successu destitui non potest.
Vel hæc est tua intima amica tu illam in conjugem accipe
ama et honora hoc ut fiat ita te adjuvet omnipotens Deus Pater
Fili. et.
Thori Sociam, curæ vitæqve consortem accipere humanæ
conversationis /15'/ gravissima duo Sunt. Imperium et Servitvs
hæc temperantia mansvescunt ut dulcedo gravitatem minuat et
gravitas augeat dulcedinem si alter in alterius jus concedit ut a
suo jure non abeat Sic Suus maneat ut totvs sit alterivs uterqve
servit et qvæ duo erant ac diversa eadem fient unum.
Consocium vitæ qvæsivii qvæsitum invenisti inventum e
paterna manu accipis accipe et posside qvam perme Amicum
tuum tibi Parens tradit filiam Sanqvinem et gemmam familiæ
Parentis Spem matris Solatium et dimidium animæ. Accipe jvs et
potestatem qvam Pater cum amore cedit infiliam fortuna et
felicitas vos comitetur non hospitentur Sed habitent hoc precati
Parentes et amici desiderio precantur.
Artemisia Regina amore Honore Regis prosecuta, mortuum
in sese Pelivit nam Cineres defuncti vino immiscens paulatim
ebibit ei sic mausoleum struxit.
Areopagitæ filia mortuo Sponso negavit Se alteri nuptum turam dicebat aliis qvidem mortuum esse Sibi tamen adhuc vivere.
Martia Catonis filia qvæsita qvare post mortem Mariti Sui
cum alio copulari nollet Rp qvia non facile virum invenio qvi me
magis velit defunctvs amare.
Portia cum diutivs defunctum virum lugeret rogata qvem
esset ultimum diem habitura luctvs Rp qvem et vitæ.
Dux mediolanensis Sponsæ duos annulos misit cum inscrip.
Ave in altero Age id est Saluto te et rogo ut facias qvod
faciendum pro misisti. Sponsa remisit duas lanceas aureas cum
inscrip. Expendi in altera appendi id est consideravi qvod petis
a me ad pectvs meum appendi Qvidam Sponsvs Sponsæ misit
annulum cum Inscrip. prope et longe id est qvod præsentem et
absentem amet et distantia loci qvod non tollat amorem corpora
qvidem Sed non corda animosqve Separat.
Inscript. Columbæ duæ pedibvs tenentes annulum, Communis utriqve Compes enim cordium est.
Offerens Sponsæ Torqvem dixit svscipe amoris compedes
collum Cinge ut te voluntariam captivam profitearis Vincula et
Catenæ qvas amor injicit sunt amabiles Sic me in Servum et
mancipium dedico Vincula simul qvibvs in obseqvia mea meam
obliges Voluntatem porrigo et amorem meum cum tuo aurea
unione colligatum esse interpretare. Rp melius in corde qvam in
collo torqvem hunc portabo ut tu amoris tui torqvatus
nomineris.
/16/ Definitio mundi in A.
In fascinate Amator mundi Dic qvid sit mundus? taces profecto
amas aliqvid q(vo)d ignoras, diligis q(vo)d nescis.
Aritmeticus dicit est Mundus in qvo genera(ti)o advenit,
genera(ti)o præterit, vix aliqva rerum additio, mox seqvitur
subtractio, vix hominum multiplicatio, mox seqvitur animæ a
Corpore divisio.
Babylon ait est mundus confusio oium, qvod est iniqvum dicit
justum, decepti vitiis pro virtutibus gloriantur.
Chimicus dicit est mundus qvi laborantes enormites decipit
animam substantialem dilapidant.
Disputa(ti)o intricatissima est mundus qvot capita tot sent(enti)æ

Echo publica est mundus.
Qvi humanæ legis Vitæ folium, q(vo)d naid dedit [aud]i scolium
debilis et fortis olim sævæ mortis fiet spolium.
Si hæc (er)go Vita mortis arbor est, si hæc (er)go Vita […]e
folium est, noli exarare amplii amare q(vo)d caducum est.
Crebro Ungvis aurem crebro perficiet mox dies labentem Vitam
explicet Scito q(vo)d cruenta parca numqvam Anta Vitam
Subseciet.
Cerne Vix enatum cerne flosculum ut supremum Vitæ sigat
osculu in hoc Vanitatis Vitæ brevitatis lege symbolum.
Vix fæcunda tellus florem parturit occidente solo rursum occidit
si non evanescit qvam misellus nescit falce corruet.
Ergo mi Juventæ delicate flos falcis Violentæ fies bevi flos
autumno aut verre q(vo)dlibet delere fuit mortis mos.
Ergo mi tenelle Vita stramen est (er)go mi puelle vita folium est
si semel nem peris nunqvam connecteri actum actum.
/16'/ Elementa Hexametri carminis
I g,p,vp,l,c,v,s,h,i,u,l,s,u,a,e,va,i,u,e,o,u,æ,a,a,s,nr,r,c,b,l,r,r,e,s,u,l,u,t,s,t,
or,t,v,t,o,t,s,m,s,u,u,u,o,u,o,o,s,u,u,o,•s,s,s,s,s,s,s,•sss,

II f,l,a,a,s,a,a,e,e,v,a,f,æe,u,t,r,u,t,c,t,t,i,t,æ,m,i,q,m,s,q,e,l,n,r,q,m,p,r,v,a,
p,v,p,a,u,g,v,i,l,a,e,e,e,e,u,u,m,i,e,n,a,e,a,t,[poškozeno]d,e,p,s,r,e,t,o,a,e,
o,e,o,o,r,o,t,q,o,e,s,s,s,o,l,s,e,p,e,u,s,o•••s,o•c,e,s,o•s••••s•e,s,
III f,d,a,a,a,s,l,a,i,d,g,a,c,a,i,d,m,f,u,t,g,c,v,v,u,s,s,a,p,f,s,t,m,s,æ,e,r,t,s,
m,l,e,t,c,o,f,s,r,a,i,v,a,e,c,l,n,r,d,i,s,b,t,a,b,e,t,l,t,o,e,v,o,o,i,d,a,t,o,o,o,•,
r,i,r•o,e,m,a••••o••••o•r•
IIII s,p,l,g,d,p,i,v,m,b,s,c,p,h,u,r,u,o,u,f,u,a,t,r,l,a,d,a,l,c,r,l,n,s,e,i,e,r,t,n,
c,u,g,i,e,i,r,m,n,m,c,d,i,l,g,a,r,a,c,i,d,a,r,i,a,a,a•a•o,n,i,c,a,a••••••r,a,d,a•
•••••••a•a•
V s,a,a,s,a,l,s,c,u,s,a,n,p,b,d,g,d,a,e,a,j,v,n,o,e,h,a,o,o,v,c,r,t,a,h,u,r,o,u,n,
r,d,t,p,a,d,e,i,m,r,g,doooon,e,l,e,r,e,e••r•,s,n,o,••e,n,n,•••••s••s,n,s,s,••••
•••••s•

accipe aleam qvæ continet 6 Cypras a projecta Cyfra numera
ipsam literam, et ab ea pergendo per 12 anotando literas
Carmen exibit. [Velikost obrázku: 29 x 18 cm]

Khurtze Relation über dasz wasz zu Regenshpurg sich bey
der Exorcisation zugetragen hat
Alsz die bey dem Exorcsiomo von den Khatolishen Kirhen zu
gebrauhen vorgeshrübene Litaneyen aller hl. Gottes gebettet
undt in selbigen gesagt Würde von allen übel Erlese unsz o
Herr, shrie der helüshe Geüst auss einer beszesener Person
ausz. Wie viele Bütten von Gott von allen übl erleszet zu werden
ohne zu wissen wasz sie bütten, wüset ihr wohl, wasz unter allen
übel verstanden werde. Hier über allesz der prister wiedersenczete Weilen du hölisher geist der ührheber alleszbelsz biest,
alszo wierste solches zum Besten wieszen. Dahero befehle ich
dir in dem gewoldt welhen Irisind seiner wahren Khirchen über
alle hollische geüster gegeben solches, solches unsz anzudeuten,
damit wür unsz desto mehr dar von hütten khönen. So wurde er
gezwungen an zu dieten wie wir im diesen bütte durch allesz übl
vnseren eigenen besen wüllen verstehen soltten wieden durch
selben die sundt undt mit der sundt allesz übel in die Weldt
gekomen undt erhalten würd. Ja wann ihr Christen, sagte er,
den eigenen Wüllen von sich ableget undt an statt desen des
göttlichen ein heiligmahenten an nehmen würdet, so würde dasz
Czeitliche übel von Euh khein übl mehr sein, destwegen bemihen
vns teüffeln unsz tag vndt nacht die warheit allen verborgen zu
halten vndt den Eigenen wüllen alszo ein zu pfflantzen dan
durch den Eigenen wüllen vereüniget ihr euh mit unseren
wüllen, zu mahlen wie ehts mehr suhen alsz dasz ihr eieren
eigenen wüllen vndt nicht den göttlichen euh heilig mahenden in
/17/
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allen moget zuchen vndt zu bewergsteligen wie der leidige
Sathan über dieses bey denen welche durch dasz freywillige
geliebt des gehorsamb den /17'/ eigenen Wylen in allen meget
Suchen zu bewerksteligen undt bedänken von sich ablegen
bemihendist ausz zurichten, ist er zu Bekhenen in einem anderen
Exorcismo genotiget worden, da er sagte, ich hab einen
Blaszbalg der gehet durch die gantze Weldt vndt sogar in die
vershloszene Klöster, wie dan der Prister darauff getrungen,
dasz er diesen Blaszbalk andriten solte, hatt er sich anfenglich
sehr wiedersezt mit Beklagen, dasz er durch diese Bekhantnus
sich selbsten sehr shaden würfde, dazumahlen sagt er zu dem
Priester, weillen die gelegenheit hast mit wielen Kloster frauen
in untershidlichen Landen zu shprehen, so habe ich Ursachen zu
förhten das wann die denen Gloster frauen diesen von mir
Entdekten Blasz balt würft zu Erkhenen geben alle meine
Argelistikheit undt anshlag vndt anfehtungen, welche an zubrüngen ich grosze mihe gehabt auff ein mahl fricht lasz werden
gemaht werden. Er miste seinen wüderstehers vnereahtet
solchen doch andriten vndt die bekhantnus thun dasz weilen er
alsz teüffel ein geüst des Czorns, Haszes und Neides ist vndt
destwegen auh in der Höll nichts alsz hader Czanken vndt
fluhen Vneinikheit obhanden, wir hingegen Gott ein Geüst der
Liebe vndt ein Fürsht des Früdens ist, destwegen sagte er ist mir
nich mehr entgegen gesezt alsz die Liebe vndt Einikheit welche
wie ich allenthalben alszo absonderllich denen Klöster shwähen
zu könen alles anvende destwegen liege ich denen Kloster fraven
tag vndt nacht in den ohren vndt gebe ihnen am diese Sswester
N.N. ist dir gar nicht zu gethan, sie suchet wo sie khan die Eins
zu versezen dasz du von der obern so viele Verweisz bekhomen,
ist diese Sswester allein ein /18/ Vrsach, sie suhet dich bey der
obern und denen Sswestern zu vershwetzen, hier durch suche ich
nor vors erste ein arkwon zu wegen zu brüngen, du must dan
kheme zwei wel fragen, sie ist gewüsz deine feindin, wann fur
dies wahr zu sein vrtheilet, so gebe ich ihr dan weiters ein wie
wulste dieses Leyden von der so wurde eine frede die auff dem
Khopff tanzen wohlen, du weist suchen bey der oberin dieses bey
deinen mit shwesten aber Jenes anzubringen undt sie dadurch
alszo zu becomendiren, damit selbige ins Khünftige wan sie
wieder dich ferners etwas solte reden wohlen, kheinen glauben
mehr fündet, würd nun der Rach begurdt von ihr angenohmen so
suche ich einem vormalen hasz in ihrem hertzen ein zufuhren.
Wan mir dieses angehet, so werde ich volkhomener Meister von
ihren Hertzen vndt so dan mege sie betten fasten sich lastarn, so
viel alsz sie einer wüll, so lache ich über alle ihre Andacht, mir
ist genung dasz sie die Lieb verlahren. Alsz nun hierauff der
Prister saget wan aber eine solche Kloster fraw gedenket, Gott
hatt mir befohlen meine mit shwester sie mag sich frendleg oder
feindlich gegen mir Erweisen, stets zu lieben, also wüll ich es
thun ausz kheinen andern beweg ursach alsz weilen es Gott
befohlen hat, sagte der teiffel, wan sie daran stez gedekhet, so
bekhamt mein blasz balg ein loch dabey aber ruche ich nicht,
sondern ich tuche alszdan wieder einen Flekh darauff seyen vndt
wan ich aber seche, dasz mit diesen blaszbalkh nihts auszrehe
undt die Kloster frawen zu fest in der Liebe Gottes undt des
nehsten gegründet sein, so hab ich einen anderen Blasz balkh,
den ich brauch, da gebe ich ihr Ein dann einsheüe, du hast /18'/
viehmahl Recht gebracht, so hast so viele sacralishe Comunion
empfangen, bist alszo erger dan der Vereter Judas Hiermit sage
ich ja danin ein angst undt unruhe dasz sie dadurch zu
Verichtung ihres ambts undt geüstlichen übringen unfechiten
gemaht wird, ich bin ein Fisher undt füshe greüe in trüben
Waszer, bediene mih dahero diesen Scrupeln zu meinen Nutzen
undt alsz der Priester Entgegen sagte, wan eine solche Kloster
fraw sich nicht bewüst ist dasz sie freywülig eine sündt
vershweidge mithin diesze anfehtung ihren beich Vatter Enntdeke undt sich völig seinem vrteil undt guttbefunden Unterwürfft,
so khann selbe fa diesen blaszbalk auch leichter dings ein Lach
mahen. Ja sagte der Satan meine teüffli. argelüstikheit aber
bestehet darinen das ich ihnen das Vertrauen gegen ihren beicht
Vatter benehme dan wan der beicht Votter mit eben einer Von
den gelerhetesten ist, so bringe ich denen Closter frauen, dasz
der beicht Vatter Verstehet die sach nicht, er ist darinen zu
Einfaldig. Wan aber der Beicht Vatter die Sach gar wohl
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Verstehet undt Vor kheinen Einfeltigen gehalten würd, so gebe
ich ihnen ein, die Khanst des nich reht Expliciren der beicht
Vatter Verstehet dich nicht undt müthin rehalte ich sie in dieser
angstigen Vnruhe Vorton die beszer würgungen welche den
geüstlichen Vbungen so grose Hindernies Verursachet ihnen
Klerlich Vor angere legen solte dasz solches Vnruh nicht Von
oben wo lautter ruche undt Frieden ist sondern Von Vntter das
ist Von der höllen herruhret vndt dahero alszo fort in dieselbe zu
rukh musze gesandt werden vndt kheines wegs insz menshliche
hertz angenohmen werde.
/19/ Hertzens Discurs Eines in Scrupl gefallenen Accatolischen.
Groszer Gott ich habe bieszhero gantz sicher geglaubet, den
die Papisten in ausztelung deren wörtern deiner heil. Schrifft
unverzeyhlig sich Vorfündigen dann ob dieselbe schon auf den
Text Pauli Litera occidit, Spiritvs autem Vificat, der Buchstaben
tödtet, der Geist aber macht Lebendig, sich Berufen, habe mich
dach Versichert, es habe die Schrifft vor diesen Text eben so
grossen Vorzug, als du vor Paulo, da Inen saget: Apprehendent
Mulieres Septem Virum unum, 7 Weiber werden nach einem
Man greifen, wiesz aber nicht, woher es komme den jetzt 7
Männer nach Einem weib greiffen undt ein sie ihnen nicht nur
heldenmüthigen wird stehe, sondren auch dieselbe zum
ersteinen der gantzen Welt an allen Orthen übernünden kan. Ich
weisz vor der Amasanischen Pathefilia, alt Testamentarischen
Debora, Babilonischer Semiramide, Ægiptischer Cleopatra,
Schwedischer Margaretha undt neben viellen andere Englischer
Elisabetha allein ich weisz auch den diese heldenmithige
Regentinen nur mit einen Regentien zum kaumpfen gehabt,
insonderheit die Letztere mit dem alleinigen König Philippo 2.
in Spanien, der das admiral Schief seiner vieder sie
auszgeschichten flote mit der Aufschrift gezieret.
/19'/ Tu qvæ Romanus voluisti spernere leges, discas Hispano
subdere cola jugo.
Du weliche Rom. Gesetz. woltest Verrachten, Lerne unter
dem joch v. Spanien zu schmachten. Welche unübermindtlich
titulirt geweste flotten nachdemen Elisabetha überwinden, liesz
denselben auf ihre admiral Shieff die Verse setzen.
Tu qvi Divinas Voluisti Spernere Leges, discas fæmineo
subdere colla jugo.
Der die göttl. gesetz woltest Verachten, Lerne unter dem
joch Elisabeth schmachten.
Derowegen wan gedachte 7 Männer zuerreichung Ihrer
Intentirten Länd theilung begelügte grose Königin Mariam
Theresiam betrachen Wolten.
Tu qvæ nunc nostras voluisti spernere leges, disce simul
nostro subdere Colla jugo.
Du weliche unsern gesetz woltest Verachten, Lerne im
Unseren jach gantz flend hinzuschmachten.
Wäre Vielleith nich zu Viel wan sie antwortete.
Vos qvi pragmaticas voluistis Spernere Leges, discite
fæmineo Subdere Colla jugo.
/20/ Ihr so Pragmatische gesetze wolt Verachten, Lernet unter
dem joch eines Weibs zu shmachten.
Ich halte zwahr auf Mariam nicht so viel als die Papisten,
glaubende den der. Schrifft Text ut aeres Castrorum ordinata
Terribilis. Sie seyn nehmlich wie ein Schlacht ordnung gestaltes
Kriegs herr Ershrecklich auf Mariam zu appliciren seyn kan
aber auch nicht begreifen, woher höchst gedachte Königin
Mariæ so Viel und grosze Vortheile zukommen?
Musz also meine Scrupl mit dem auch Von papisten gantz
respectirten Text aufläszen.
Judicia Dei Abyssvs
Göttliche Urtheile seyndt ein abgrundt.
Was die Closter Frome Crescentia Hesin in Bayeren von
Jietzigen Krigs geoffen bohret.
1. Wierdt zu endt in Anfang 1742 Jahr Carl Churfürsst in
Bayeren Römi. Ceyszer undt sich alszo zum Römi. König
declariren. [okraj: verificatum]
II. Preysen wirdt Shlesien behalten undt nicht ehender
früden machen, bies er sehen wirdt, dass Frantzausen undt
Bayern 1742 Jahrs ein grosen Niederlag erlieten undt Lager
Verlohren, so dan wierdt Preyszen zum Creutz schreiten [okraj:
verificatum] /20'/ Undt Shleszien an den Hertzog Von Lotringen

abtreten auch selbsten helffen die Kriegs feünde Verfolgen.
III. Hertzog V. Lotringen wierdt noch der Shlacht, welche
die in dem 1742 Jahr koment, grose menge Moscoviten vider
besigen helffen, zum König in Böhmen gemacht werden, so dan
er Von Jederman geliebt wirdt, Vndt wirdt grosen Beyfal
bekhomen.
IV. Wierdt 1743 Jahr groser Sshacht zwieschen den
Frantzausen undt ihren anhang in Teutshlandt undt zwieshen
den Lotring. undt Moscoviten erfolgen, weliche obermahl die
Francauszen Verlieren und zugleich die König. Cron umb
solcher Zeith wierdt Kayser Carl seym Kay. thumb mit einem
harten (Gott gebe nicht bösen) todt endigen. [okraj: verificatum]
V. Hernoch wierdt Lotringer Kayser undt Last darzu
gebetten worden, dasz er es annehme als dan wierdt ihm das
gancze Reich anhangen. [okraj: verificatum]
VI. Undt nach 4 Jahr mit denen Frantzausen zu thun haben,
bies er dieselbe gar aus /21/ den Reichtreyben wan aber dasz
Reich ihm Recht beystehet so wird er Elsas, Loterigien, Meitz
daran wiederumb zu Romi. Reich bringen.
VII. Wirdt die Preysiche undt Bayerische Printz wie auch
Churfürst zu Cöln zimlich ernidieget werden. [okraj:
Verificatum]
VIII. Wierdt in Reich 1747 Jahr Fried undt Ruhe werd.
dieses allein habe woll. beymercken, dass zu vor d Hertzog von
Lotring. mit einer grose Arme in Böhmen kommen, aber die
Haubt Schlacht nicht geschehen wierdt bies nicht die
Moscoviter werden angelanget seyn.
Vlnu barvati na stĜíbrnou barvu
Na 1 lib vlny 4 lot. þernýho sadlu, 2 lot rejtu, 2 lot karlesu, 8
lo. vinštýĜe, 1 lot modrý pryzyli, to dohromady dej. 4 loty soli,
sprostého jitrolímu 2 loty, podose 8 lotĤ.
Barva tmavý kaffe
Na 8 lib vlny ¾ lib sandlu, 20 lot krab rejtu, 12 lot. vinštýĜe,
10 lot garlesu dohromady a 1 hodinu vaĜiti. Na to dej ½ žej. soli,
4 loty sprost. jitrolímu, 8 lot podaše, potom vlnu vyprat vodČ.
Barva na šedivo višĖová
¼ lib garlesu, ¼ libry vinštýĜe, 5/4 lib þerve. sandle, to
dohromady. Když to bude na kotle teplý co by mochl prst
obdržet, dej vlnu do kotla a hodinu vaĜ. Na to dej ¼ žej. soli, 4
lot. sprostého jitrolímu a 2 loty podaše.
/21'/ Barva žlutá citronová
Na 8 lib vlny 1 lib kamence a hrst soli, vyv(a)Ĝ tu vlnu v tom
a vyp(e)r v vodČ þistý, dej ji zase na kotel k tomu santu ¾ lib.
VaĜ to hodinu, potom ten sant vyhoć a tu vlnu vykamencovanou
dej do kotla a ½ hodiny vaĜ, potom vem hustýho moþe a zalej a
zase zavaĜ, pak vem tu vlny ven a vyper.
Barva fialová
Na 8 lib vlny 12 lot vinštýĜe, 12 lot kamence, v tom ji dobĜe
zvaĜ hodinu a vypr v vodČ, ten pác vylej a vem 5/4 lib modrý
pryzily a když se to bude ¼ hodiny vaĜit dej do toho 1 neb 2 loty
rejtu a 1 lot potodše a zvaĜ a vyper vlnu.
Barva na modro
Nejprv vybarvi vlnu na modro z moþe a na 8 lib vlny
nevyvaĜený dej 8 lotĤ kamence, 8 lot. vinštýĜe, to ½ hodiny vaĜ
a potom ji vyper, dej þistý vody na kotel a dej ½ lib. modrý
pryzily, ½ lotu karlesu, 2 loty rejtu, 4 loty podaše, zvaĜ a vyper.
Barva tmavá ze sandlu
Na 8 lib vlny, 1 lib sandle, 4 loty karlesu, 6 lot vinštýĜe. To
dej dohromady pĜed tím dnem a to namoþ do hrnce na kvasz. A
/22/ dej na kotel mČkký vody a když se zahĜeje dej ten kvas do tý
vody. Když bude barva teplá co by v ní prst obdržel, dej do ní
vlnu a dobĜe mí(c)hej, nech ½ hodiny vaĜiti, dej 25 lotĤ soli a 6
lotĤ sprostého jitrolímu, dohromady zmíhej a prosejpej tu vlnu a
dobĜe míchej ½ hodiny a vaĜ, vyndej a vyper.
Barva olivová
NejdĜív vlnu vybarvi na modro z moþe z jedyhu na 8 lib 12
lot. kamence, 8 lot vinštýĜe, ½ hodiny vaĜ, potom vlnu vyper,
ten pác vylej, dej þistý vody na kotel, vem ¾ lib santlu, 2 loty
karlesu, 2 loty rejtu, zase ½ hodiny vaĜ, naposledy dej hrst soli
popele aneb dobréhu louhu, mĤžeš zacitronovat neb zabarvit jak
chceš.
Barva žluto-hĜebíþková
Na 8 lib vlny vem 3 þtv. lib kroj rejtu, 8 lot karlesu, 10 lot

vinštýĜe, 8 lot žlutý pryzily, to hodinu vaĜ, pĜidej dva loty
sprostého vitrolímu a 8 lot. podoše.
Barva na zeleno
Nejprv vobarvit vlnu z moþe na modro, /22'/ dej do kotla þistý
vody, na 8 lib vlny 1 lib vinštýĜe, 24 lot. kamence, hodinu vaĜ,
vypr potom vlnu v þistý vodČ a dej na kotel a do nČj hodnČ moc
santlu. Až se hodnČ vyvaĜí santl vyndej a tu vlnu smáþej,
vytáhni, dej do tý barvy 2 hrstČ popele a dobrého louhu, jest
zelená barva.
NČco jiného. Vezmi salmiak na špic nože, dej jej do šarvosru a kurkumČ na špic nože, ½ žejd. viného octa, v tom nČco
namáþej.
Barva šarlatová
Na 1 lib vlny uhas šarvosr 3 loty, ½ lot cejnu, pĜed tím dnem
napucovaný, 6 lotĤ vinštýĜe, 2 loty hrachový mouky, 2 hodiny to
vaĜ a potom vlnu vyper a nalej na kotel mČký vody. Když je
teplá dej ½ lot vinštýĜe, zamíchej, po chvíli dej 1 lot kurcunelu
tluþenýho, 1 lot škrobu, to obojí spolu zmíchej v þistý vodČ
namoþené, vlej /23/ to do kotla a dobĜe zamíchej a když se to
vaĜí, vlej polovic toho šarvosru a do h(o)rký barvy dávej vlnu a
nech vaĜit ½ hodiny, vyndej a vlnu vyper.
Barva tmavá višĖová
Na 8 lib vlny 5/4 lib sandlu, 8 lotĤ karlesu, 8 lot vinštýĜe
dohromady zmíchej a namoþ, nalej na kotel vody a když bude
vlažná dej tam tu barvu a když teplá bude dej do ní tu vlnu,
míchej, ½ hodiny vaĜ, pak pĜidej do ní 8 lot. sprostého vitrolímu,
hrst soli, to spolu zmíhej a prosejpej, též dobĜe míchej, ½ hodiny
nech vaĜit, potom dej 5 lotĤ potaše co jem sevĜe, vyndej vlnu a
vyper.
Na pĜízi lnČnou
Na 1 lib 4 loty kamence, 4 lot. vinštýĜe, dobĜe vyvaĜit a
potom vychladit, vezmi 6 lotĤ vernopohu a 1 hrst pšeniþ. votrub,
3 lot. rejtu, nechej pomalu vaĜit, pak vyceĢ a pĜízi v to vlož.
Item. VyvaĜ z þerného dubu stĜízky 2 hodiny, potom je
vyhoć a pácuj v tom pĜízi 4 hodiny, nechej vychladit a usušit.
/23'/ Adam primvs hominum dextra DEI formatvs
In Paradiso positus & gratiis dotatus
Evæ dum Sedit Fæminæ pomumqve gustavit
Electum genus Hominis peccato maculavit
Loth malitiosæ filiæ, vinum tradidit conditum
& facinvs commisit Crudele inauditum
Joannes Puer nobilis in Utero Sacratvs
hic baptisavit Deum, Christus est reputatus
Adulteræ Fæminæ Herodiade cecidit
dum Rex Saltanti caput ejvs abdidit
Qvis possit Sapientiam enarrare Salomonis
Qvam Dives, qvam magnificvs fuit ille in Donis
Idolo curvat genua, ab Uxore seductvs
dubitatur an miser sit an salvatvs
David Propheta Regivs invictvs Debellator
Ursum Leonem Superat, fit Goliæ Victor
hunc Belsabeæ formositas, sic tradit Scriptura
decepit & Adulter fit Uriæ homicida
Petrvs Dei Filium novit a Patre doctvs
in montem Tabor D(omi)ni Spectator assumptvs
malesvasa Fæmina reddit hunc perjurum
nescio inqvit hominem non novi Nazarenum.
Audistic hæc qvam magnifici & Patres docti
a fæminis fuistiserunt decepti.
Adesto DEI Genitrix Virgo Semper Serena
qvæ Sola inter pestes has haberis aliena.
/24/ Te poscimvs humiliter instanter ac devote
conserva tuos famulos a fæminarum fraude.
Scribatur ergo Portis mulier est Janua mortis.
Barva šedivá na jirchovou kĤži
Vezmi kĜídu stluþenou a kopt v páleným neb s mejdlem
umoĜený, zmíchej mlékem, rozdČlej a barvi.
Barva citronová
Vezmi in majo bĜezové listí a kamenec, zvaĜ ve vodČ a barvi
kĤže.
Barva skoĜicová
Vezmi volšový kĤry a z vrchu drasnatou oškrab, nalož je do
vody a dej na teplé místo skrze dva dni a dobĜe barviti budou.
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Jiná barva
Vezmi umbru a dobĜe ji vypal, stluþ na prášek a rozdČlej ji
tou volšovou vodou a barvi. Chcešli míti svČtlou, pĜidej do ní za
2 greš. orlyonu.
ýerná barva kĤže barvit osazená
Vezmi volšovou kĤru osušenou, zdrob to na kusy a nalož do
nádoby dĜevČné, dej vrstvu tČch zdrobených kĤr a vrstvu pilin
zámeþnických drobných a drobet mezi nČ karlesu, nalej na to
vody a nech to 14 dní státi. Barvi kĤži pĜedevším z pryzyly
modrý asi tĜikrát gruntuj a potom s tou barvou volšovou
naposled nadbarvuj.
Zkušený lík proti souchotinám
Pinta vína starýho, kĜenu ostrouhaného na kroužky
krájeného jedna hrst, jalovce þerstvého stluþeného hrst, jeĜichy
drobnČ zkrájené hrst, to do vína dáti a 24 hodin státi nechati. Z
toho ráno a na veþer pivní sklenici píti.
/24'/ Præsulis Eximii corpvs jacet hic Friderici
Qvi lex claustrorum, lux cleri, Pax populorum
Mantua anagr. Nam tua
Evigila Princeps male cauto parce sopori
nam tua res geritur, Nam tua cujvs erunt
aCCeDent IMperatorI
Über dem General Harsh, welcher durch die über gab Prag
den Laubt Buchstaben H. Verlohren, mithin auf guth teütsz
Arsch undt auf Latein Podex betitult wirdt.
O Harsz, wasz hast gethan, wie hast du dich Vermeszen,
auf deinen shwähr und aydt so treylasz zu Vergeszen
du würdest Comandiret die Prager Stadt zu shutzen
khamn aber Einen mann an mit Stüken drauf zu blitzen
mit treylasen Accord dich host dem Feyndt Ergäben
wann du bist ursach drann Verwürcket hast dasz Leben
dasz mann das H. dein Haubt die Von dem Rumpfl abhebe
undt solches zu dem arsh meineÿdiger hienlege
seyndt der Prager shuldt daran, soll galgen Radt und shwerd
Jvstitz beförderer sein, wiesichs gebühet und ghert.
Wasz hätte nicht dein arsh Vor ehr undt ruhen erworben
wann H. dein Haubt nicht hätt das gantze spill Verderben
Jetz singst in shandt und sspatt niemand kann helffen ab
dein untreü wirdt auch dich Verfolgen bies ins graab
dein nation schaut dich mit scheilen augen an
weil du ihr tapferkeith mit spoth gefället an
warumb last dich dahin recomendiren laszen
da du desz pulves geruch, gleich wie den feyndt tuhest hosten.
Ein brawer General musz unershröcken sein,
/25/ sein tapferer helden muth bringk alles wiederumb ein
es wird dich zeügen baldt ich sebst den urtheil shönff
nach alten teütschen sproch Viel arsch und wenig köpf.
Der spruch rühet zwahr daher alsz Villars wirdt
geshlagen da fande mann Vill arsch die köpf da von weit lagen
Zu Margarethen sitzt sagt mann der bruder arsch
wann der H. H. behaubt dem arsch musz unterliegen
wo doch der arsch ohn haubt die heyndt nicht konn beszegen.
Arestatus inqvisitvs & absolutvs 1745 in Janua. [volné 2/3 stránky]
/25'/ Pivo dobré chuti udČlati
Vezmi jalovce jeden díl, bobkĤ dva díly, špikanardu tĜi díly,
udČlej z toho prach, natoþ piva na to a zvaĜ. Když to vystydne,
vlej to do piva.
Proti cvrþkĤm
V novou nedČli, dĜív než slunce vyjde, vezmi z potoku
prudkého vodu do nového hrnce na tĜikrát po vodČ, udČlej z 9
klasĤv jeþných kropáþ a krop, jenom v jednom místČ nechej
nekropenou cestu, aby cvrþky po ní odejíti mohli.
Proti žábám zemským
Na Velký pátek, dĜív než slunce vyjde, nakopej pupavy a
vezmi nový hrnec a z proudu vody, zvaĜ to dobĜe a tou vodou
krop. [volná ½ stránky]
/26/ Proti otoku nohám výborný lík
3 lžíce plný vrabenþích vajíþek, 1 lžíci þerstvého putru neb
másla, to spolu dobĜe utĜíti, by z toho masĢ byla. UdČlej z plátna
podešvu pod nohu a namaž tím tak tlustČ, jako hĜbet nože a to
dej na noc pod šlápČji nohy. Oblec na to punþo(c)hu, aby to
dobĜe pĜilehlo. To dČlej nČkolikrát a stáhne se ten otok.
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Bradavice a všelijaký pĜírustek na tČle vykoĜeniti
Vezmi za 3 kr oleum blauen Vitrioli, udČlej 5 žlutého vosku
co hrách kuliþek a dej je do toho oleje a 6, 7 neb 8 kapek þerstvé
žluþe kaprové. Tu skleniþku zacpej voskem, bude to
fermentírovat až skleniþka hĜáti bude. UdČlá se z toho mastiþka.
ZĜízni pero hoĜejší a s tou špiþkou neb rafykou potĜi subtylnČ a
pozornČ tu bradavici neb pĜírĤstek ten jednou pĜes den, udČlej to
asi 5 kráte a bude od toho ta bradavice schnouti a udČlaje okolo
rantíþek, potom masze mazej ji lojem ze svíþky a udČlá se strup
a odlup jej. Potom ten flíþek þervenej jenom lojem namaž,
vyplní se to místeþko a ten flíþek se ztratí. Probavi et successit.
Proti zimnici
In vigilia S. Ivannis bapt. pĜed východem slunce hledej pod
þernobejlem uhlí, usuš a stluþ jej a v té alteratí dej špic nože
vypíti. Pomine. Hledal jsem a nic nenašel.
/26'/ O pekle horoucím
Pomni, þtenáĜi, na tyto muky
O zatracenci, nevezmete od svČta potČšení ani pomoci k užitku z
nebe, aniĢ nepĜiplyne vám milosrdenství, aniž budete míti
nadČji budoucí milosti, neb jste na vČky opuštČni.
Jere. ait v pláþi Položil mnČ opuštČného. Ach þlovČþe, pomni na
to pilnČ, nos to v srdci tvém silnČ.
S. Pet.: Ćábel obchází jako lev Ĝva, hledaje, koho by sežral,
nebo v den nejposlednČjší zváni budou ćáblové k sežrání
hĜíšníkĤv.
Jere.: Poćte a schromáždČte se ćáblové pekelní, pospČšte k
sežrání zatracencĤv. ĆáblĤv zlost a ukrutnost rozmáhati se
bude nad hĜíšníky z božího soudu.
Dav.: obklíþili mne ćáblové jako vþely a hoĜeli jako oheĖ v trní.
David: a násilí mnČ þinili, kterýž hledali duše mé.
Eccl.: Ćáblové jsou od Boha stvoĜeni ku pomstČ a v prchlivosti
své utvrdí a þas skonání vylejí moc a prchlivost svou nad
dušemi.
Jerem.: I bČda vám bídným, neb Pán pĜidal bolest bolesti vaší a
odpoþinutí na vČky nenajdete.
Lib. Mois. ait D(omi)nus ShromáždímĢ na nČ zlé vČci a stĜely mé
vypálímĢ na nich a po dni soudném pošlu je na hĜíšníky, jimiž
hĜíšní muþeni budou.
Lit. Mois.: OpojímĢ stĜely mé v krvi své a meþ mĤj jísti bude
maso, zevnitĜ žráti je budou ćáblové a tak hrĤzou hynouti
budou, hladem kousati budou psi pekelní.
S. Grego.: v pekle bude zima pĜehrozná, oheĖ neuhasitedlný,
smrad nesnesitedlný, temnost pĜehustá, hrozné vidČní ćáblĤv,
hanba pro hĜíchy na nČ padati bude, oheĖ, síra a duch bouĜe.
Zatracenci budou plni psoty a bolesti budou míti, pláþ v oþích,
skĜípČní na zubech, smrad v chĜípích, stonání v hlavách,
strach v uších, okovy na rukou a na nohách a horkost v celým
tČle.
Eccle.: je obklíþí zármutek a soužení, též všeliká bolest zĜítí se
na nČ.
S. Greg.: O þlovČþe, všecka práce a bídy života tvého nejsouĢ
hodny k pĜirovnání jedinému dni muk pekelných, které jsou
zatracencĤm pĜipraveny.
S. Ioa. Chry.: O jaké jest lidské blázno(v)st(v)í pro rozkoš a pro
nČkterou vČc zemskou þasnou vČþné muky tČla i duše
postoupiti.
Job: PĜilož ó þlovČþe hoĜkosti muk pekelných k utČšení a veselí
tohoto svČta, jistČĢ omrzí tebe rozkoš svČdská.
/27/ O pekle horoucím textus
Abacus: Hnitež kosti mé a smrać tČlo mé a tak odpoþineš.
Dan. pro.: Blahoslavení, kteĜíž hledí do pekla, totiž myslí svou.
PĜeneste se tam, dokavadž jste zde živi, abyste potom
umírající nevstoupili tam.
PĜilož ó þlovČþe hoĜkost muk pekelných k potČšení svČtskému a
zdá se mnČ, že tČ omrzejí.
Dav.: Ó kdož by se nebál, kdo by se nehrozil a srdce by se
nezkormoutilo, když sobČ rozjímá vČþné muky hĜíšníkĤ.
Isai.: OpuštČn bude hĜíšník na vČky vČkĤv a zhyneĢ konec jeho i
nadČje vČþnČ od Boha. A protož uþinČna bude bolest na vČky
a rána neuzdravitedlná.
S. Io: Jak se þlovČk velmi velebil a v rozkošech postaven byl,
tolikéž jemu dejte muk a lkání, aby se bez konce muþil.
S. Gre: ach bídní, zbloudili jste od cesty pravdy a svČtlo

spravedlnosti božsk(é) nesvítíĢ vám, darmo jste pracovali a
marnČ jste trávili života sílu vaši.
Isai: OheĖ zapálen bude v prchlivosti PánČ a hoĜeti bude až na
vČky. TamĢ uvrženi budou hĜíšníci do zemČ bídy a nouzy,
kdežto žádný Ĝád ale vČþná hrĤza pĜebývá a tam konec bez
zaþátku a nedostatek nedostatku netrpí.
Job: kdož vstoupí do pekla, nevyjdeĢ zase, ani[ž] se navrátí do
domu svého.
ZatracencĤv dvojí jest muka. Jedna ustaviþný zármutek, který
mysl trápí. Druhá oheĖ a plamen, který tČlo muþí víc, než
vymluveno býti mĤže.
Isai.: bude lid jako pokrm ohnČ a oheĖ zapálený v prchlivosti
Pána na vás hoĜeti bude a ten od hnČvu soudce na vČky
neustane.
Job: budeĢ hĜíšník muþen a pálen, což uþinil, a neshoĜíĢ neb k
mukám odsouzený cele (se) zachová.
A zajisto budou pekelníci obleþeni v neporušitedlnost, aby
staþili k vČþnosti muky.
Nepokoj pekla jest trápení katĤv pekelných.
Isai.: sloužiti budete bohĤm cizím, kteĜíž vám nedají odpoþinutí.
Spoleþný kĜik Isai.: volati budete pro bolest a pro zkroušení
ducha lkáti budete.
dicit D(omi)nus: co voláš o svém potĜení, neuzdravitedlná jest
bolest tvá, nebo pro mno(ž)ství nepravosti tvé a pro tvé hĜíchy
tyto vČci pĜipravil jsem tobČ.
Davi.: Položí Pán do jezera temnosti a v stínu smrti.
Jerem.: v temnostech posadil duše jakožto mrtvé vČþnČ.
David: Položils je do peci ohnČ v þas obliþeje svého a tak je Pán
zarmoutí v hnČvČ svém a žráti je bude oheĖ.
V pekle jest nesmírná zima.
Job praví: PĤjduĢ z snČžných vod do pĜílišného horka.
Job: Ó pĜevelmi bídná pomsta, že vždycky mĜe a nikdy neumĜe
obČĢ a kdo se do žaláĜe pekelného dostane. Ó peklo zbavené
radosti a všeho dobrého.
/27'/ O smrti.
Iriod: Buć mrtvý svČtu a na jeho slávu jako mrtvý vzhlédej.
Cato: Dlouhých þasĤv jistoty neslibuj svému životu, neb
kamkoli pĤjdeš, smrt vždy v patách vidČti a míti budeš.
S. Luc.: Ó blázne, snad této noci BĤch požádá duše tvé od tebe a
cos nashromáždil, komu se to dostane.
Philo.: a když sem se obrátil ke všem vČcem, které udČlaly ruce
mé, vidČl sem ve všem trápení ducha mého a samou marnost.
A co jest bylo a co bude, všemu rychle konec bude, svČt zahyne
a žádosti jeho s ním.
S. Bern.: Proþ poklady schromáždíš na zemi, neb to všechno, i
ty, pomineš.
S. Pet. Bles.: sláva svČta jest lživá, neb své milovníky oklamává,
neb co pĜítomného dává, budoucího slibuje, všechno se v nic
obrátí a jako voda splyne.
Job: krátkost dnĤv rychle se skoná, protož ponechej mnČ
maliþko, aĢ popláþu bolestí mých dĜív, než pĤjdu do zemČ
tmavé, pĜikryté mrákotou smrti.
S. Paul: þas krátký jest a protož mnohem by lépe bylo krátce a
lechce strpČti nČco maliþko zde, než potom na vČky.
S. Aug.: lepšíĢ jest malá hoĜkost v ústech tvých, nežli muka
vČþná v stĜevách.
S. Aug.: život þlovČka jest jako sklo, to aþ jest nepevné, když se
pČknČ chová, dlouho trvati mĤže. Život ale þlovČka by
nejpČknČj chován byl, trvati dlouho nemĤže.
Poët: život náš jako stín umenšuje se a pomíjí, klesá, padá a tak
položen jest na smrti.
Eccles.: Neví þlovČk konce svého, ale jako ryby na udici lapány
bývají a ptáci v osidle, tak i lidé lapáni bývají v þas zlý.
S. Ber.: Když na to (v)zpomenu, že jsem prach a že rychle pĜijde
mĤj konec, vždycky na mnČ pĜichází strach a stydnu jako
prach.
PatĜ na krátkost a velikou nejistotu života bídného a na blízkost
smrti pĜicházející.
Job: Léta tvá jako pavouk se zmČní a dnové jako dým pominou.
A že þlovČk narozený z ženy krátký þas živ jest, kterýžto jako
kvČt vyjda a jako stín pomine.
S. B.: Neujdeš pomsty od Boha, jestli že zanedbáváš spasení
duše tvé.

Textus sacræ Scripturæ
O smrti
S. Ber.: Proþ pejcháš, ó þlovČþe, v hĜíchu jsi narozen a musíš
umĜíti. Po tobČ zĤstanou þervi a po þervech smrad ohyzdný.
Job: Shnilosti Ĝekl jsem otec mĤj a matka má a sestra má
þervĤm.
Mois.: Navrátíš se do zemČ, z které jsi vzat, nebo prach jsi a v
prach se obrátíš.
Alan. Phil.: Pomni, žes prach a budeš þervĤm pokrmem, když v
studenosti zemČ lehneš, kazí se a hnije, nebudeĢ tehdáž v
svČtle, kdož by již vidČti chtČl tČ nebo smrt tČla mrhu
pĜevyšuje.
S. Bern.: co smrdutČjšího, jako þlovČþí tČlo, co ohyzdnČjšího,
jako mrtvý þlovČk, jehož bylo v životČ milé obcování a
objímání, ale po smrti naĖ ohyzdné pohlezení.
David: vČzte, že z jílu zemského stvoĜeni jste a z povinnosti
umĜíti musíte.
Eccle.: všechny vČci, kteréž z zemČ jsou, v zem se obrátí, z
jejichžto poþtu jest þlovČk.
Jeroným: Lechce potupí všecky vČci, kdož vždycky na to pomní,
že má umĜíti a pod nohami všech položen bude.
Ve všech skutcích svých pomni vždycky na budoucí vČci své.
S. Ber.: NejvČ(t)þí moudrost jest ustaviþná pamČĢ na smrt,
kteroužto budeli þlovČk vždycky sebou nositi kudy pĤjde na
vČky hĜešiti nebude.
S. Augvs.: Nic tak þlovČka od hĜíchu neodvrátí, jaká památka
smrti.
S. Aug.: Poznej se þlovČþe býti nesmrtedlné(h)o a sniž povýšení
své, neb všechné vČci dobrý i zlé nejisté jsou, sama smrt jistá.
Thob.: Smrt se pĜibližuje, utéci nelze, než dáti což þlovČk dlužen
jest zaplatiti povinnen její daĖ.
S. Ber.: ó þlovČþe, proþ se na každou hodinu k smrti nepĜipravuješ. A mysli, že jsi již mrtev, ponČvadž máš z práva
umĜíti.
David: Jako stín pomíjí þlovČk, dnes zdravý, nemocný a zejtra
na zemi položen bude.
Job: byĢ se, ó þlovČþe, tvá sláva až k nebi vznesla a chvála tvá
oblakĤ dotýkala, zhyne jako lejno.
Seneca: z tohoto vyvýšeného života vyjíti jest pád a všechnu
slávu smrt zavírá.
Pomni þlovČþe na Abrahamovou c(t)nost, Jozeffovou lásku, na
sílu Samsona, na horlivost Finesovou, na tichost Davidovou,
na divy Elizea, moudrost Šalomouna, na krásu Absolona,
všech konec s zármutkem uslyšíš.
/28'/ O soudu Boží(m) textvs
S(va)tí patr.: PĜed nebem a zemí poþet vydati máme ze všech
skutkĤv života našeho.
S. Greg.: vesele jednati nemohu, když hoĜkost budoucího soudu
mnČ z pamČti nevychází.
Eccle.: pamatuj na mĤj soud, neb když pĜijde þas, já spravedlivČ
souditi budu.
Prop. in psal.: PovstaĖte národové a vstupte do údolí Jozaffat,
neb tu sedČti budu, abych soudil všechen národ.
S. Paul: hroznČĢ jest oþekávati soudu a hnČvivosti ohnČ, kterýž
spáliti má protivníky.
Johel: PĜed tváĜí jeho bude oheĖ žeroucí a po nČm plamen
vypalující. I kdož rozum má, soudce tohoto pĜíští jeho nebude
se báti ze všeho srdce.
S. Bern.: Bojím se obliþeje hrozného Krista, soudce spraved.,
pĜed nímž nic nelze skrýti. PĜed ním bude oheĖ hoĜeti, hotov
hĜíšné zatratiti.
S. Aug.: Státi musejí všickni pĜed stolicí Kristovou, tuĢ bude
pĜítomen ćábel a vypravovati nepravosti všech.
Job: ZjevíĢ nebesa nepravost nešlechetného a zemČ proti nČmu
povstane na svČdectví hĜíchĤv jeho a mstíti se budou nad
hĜíšníkem.
S. Ber.: ó hrozný Bože na syny lidské. Nadarmo tehdáž budou k
horám volati: PadnČte na nás a pĜikrejte nás.
Jerem.: trestati bude tebe zlost hĜíchĤv tvá a odvrácení tvé láti
bude tobČ a tak hĜíchové budou pĜivázáni na hrdlo tvé.
ShromáždČni jsou a vloženi na hrdlo mé hĜíchové moji.
S. Jo. Chrys.: Myšlení naše a skutkové stanou proti nám,
žalujíce na nás pĜed Bohem.
/28/
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S. Ber.: Skutkové naši dČjí hĜích. Tys nás páchal, tvoji jsme,
nespustímeĢ se tebe, s tebou pĤjdem a k soudu se poberem.
Eccle.: Spravedlnost spravedlivého na nČm bude, tak nepravost
nešlechetného pĜikreje ho.
S. Hyero.: KĜíž KristĤ(v) proti tobČ bojovati bude a pán Kristus
svými ranami dovoditi bude, rány jeho proti tobČ mluviti a na
tČ žalovati budou.
S. Au.: Proto Kristus rány zanechal, aby hĜíšníky na soudČ
trestal, Ĝka, hle þlovČk, kteréhož jste ukĜižovali, hle BĤch, (v)
kterého jste vČĜiti nechtČli, hle rány, které jste zdČlali.
Naum proph.: ZjevíĢ Pán hanbu tvou a ukáže národĤm ohavnost
svou.
S. Joa.: tehdyĢ hĜíšní uzĜí a rozhnČvají se nad sebou, zuby svými
skĜípČti budou a zahynou.
Zach.: PĜijdeĢ Pán BĤch mĤj a všickni jeho svatí s ním k
obecnému soudu, kterýžto jistČ bude neskrytý a netajný a
zjevný pĜed lidmi.
Všichni se musíme ukázati pĜed stolicí Kristovou a tam
pĜednesem skutky tČla svého.
Eccl.: Všechno, co se dČje, pĜivede BĤch na soud i malá šlapČji
þlovČka.
Job: šetĜil jsi všech stezek mých a na šlapČje noch mých jsi
patĜil.
/29/ Z každého slova prázdného, který by lidé mluvili, vydají
poþet v den soudný.
Kdož mluví mrzké vČci, nazatajíĢ je pĜed Pánem, nepomine ho
soud trestání.
S. Gre.: Všickny vlasy vaše seþteny jsou, všecky cesty BĤch
spatĜuje a kroky poþítá, neboĢ všickni skutkové na þelích
napsáni jsouce budou všem zjevni.
Eccles.: Na konci bude odkryt skutek þlovČka.
Eccl.: TĜech vČcí se nejvíce se bojím: 1. vyjítí duše mé z tČla
mého, 2. když se pĜed Bohem budu míti ukázati, 3. kdy budu
þekati poslední ortel.
Job: v den soudný hlas PánČ budeĢ jako hrom zem tepati a
podivnČ hĜímati bude hlasem svým.
S. Joa. Chrys.: ZajistČ hlas veliký, hlas hrozný uposlechnouti
musíme, neb skály tvrdý roztrhati bude, peklo otevĜe, brány
zláme, okovy mrtvých zruší, z hlubokosti propasti duše
vyvolá, k tČlĤm navrátí a k soudu jíti pĜinutí. A to v okamžení
se stane.
S. Hiero.: ach, kolikráte na ten den (v)zpomenu, vždycky vším
srdcem se straším, neb bućto že jím, aneb piji neb jiného
þiním, vždycky mnČ se zdá, že ta hrozná trouba zní v uších
mých: VstaĖte mrtví a pojćte etc.
Den soudný bude den hnČvu, den hrozný a velký, den zmatku,
ou(z)kosti, den bídný, psoty, temnosti a mrákoty, den m(l)hy a
bouĜe.
Johel: ten den slunce obrátí se v temnosti a mČsíc v krev prve
než pĜijde Pán hrozný.
S. Bern.: když myslím, že mám umĜíti, rmoutí mne hrĤza. PĜed
ní nemohu bezpeþen obstáti, straším se dne hrozného,
hnČvivostí prchlivého, den bude pláþe a lkaní, den pomsty a
zatracení.
Job: v den soudný nebude místa k milosrdenství a milosti, ale
rovnost a spravedlnost, když se vypoví od hrozného soudce:
jdČte a po(j)ćte.
Proverb.: ach, mnozí rozsívali trní a koukol a domnívají se žíti
pšenici. Ach, ne tak, neb co síti bude þlovČk, toĢ i žíti bude.
Oseas. pro.: Vorali jste nemilost a žali jste nešlechetnost. Protož
kdož ro(z)sívá hĜíchy a skutky nešlechetné, žíti bude pekelné
muky, a kdo ro(z)sívá pokání, žíti bude vČþnou slávu.
S. Jo.: Já (j)sem Pán, zpytatel ledví a srdcí, a dám jednomu
každému vedle skutkĤv jeho.
Jere. dí ćáblĤm: OdplaĢtež mu vedle skutkĤv jeho a což jest
uþinil uþiĖtež i jemu.
S. Ber.: Ach jaké naĜíkání, jaký pláþ, jaký zármutek bude
tenkrát, když zlí oddČleni budou od spravedlivých a budou
dáni v moc ćáblĤm, pĤjdou s nimi do vČþného ohnČ, aby
muþeni byli podle své viny a neuzĜí na vČky svČtla, nemajíce
žádné nadČje k vykoupení.
Johel prop.: od tváĜe PánČ tĜásti se bude ZemČ, hýbati se budou
nebesa, hvČzdy nedají svČtla, tĜásti se budou národové,
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hĜíšníci zemdlí a zhynou od tváĜe Pána hnČvivého, neboĢ jim
hĜbet a ne tváĜ ukáže v den zahynutí jejich.
/29'/ O Soudu Boží(m) Textvs
Abak.: Nebo techdáž Pán v prchlivosti potlaþí zemi a v horlivosti zstraší národy.
Isai.: v ten den nebude outoþistČ ani potČšení ani pomoc
hĜíšníkĤm.
S. Anshel. ait: v den soudný na pravici budou hĜíchové žalující,
na levici ćáblové, (v)zadu hrozná propast pekla horoucího, na
vrchu pĜítomnost soudce hnČvivého, zevnitĜ svČt hoĜící a vnitĜ
svČdomí pálící a tak ledva spravedlivý spasen bude. A hle,
hĜíšník(u) nelze se nikdež skrýti.
S. Mat.: bojte se toho, kterýž tČlo i duši do pekla mĤže poslati.
Protož pĜed oþima mČjte soudce, jenž vše vidí, co þiníte.
S. Hyero.: Oþi PánČ odevĜené jsou na cesty synĤv, abys odplatil
každému podle cest jeho, jemuž temnosti svČtlé jsou.
Job: Pán souditi bude okršlek zemský v spravedlnosti, aniž
darem upokojen bude.
Mois.: Nic neprospČje bohatým hodnost, ale milosrdní a
spravedliví skutkové.
Eccl.: StĜíbro jejich vyvrženo bude a zlato jejich bude za sráþ.
Eccle.: vedle þinĤv jich souditi budu a zvČdíĢ, že jsem já Pán.
Job: bál jsem se za všecky þiny mé, neb vČda, že Pán hĜíšníkĤm
neodpustí.
Eccl.: PĜed soudem pĜiprav tobČ spravedlnost, neb Pán jako
tichý beránek ukáže se jako hnČvivý lev.
Ezechi.: Konec pĜišel pĜed na sebe a vypustím prchlivost mou na
tebe a postavím tobČ všechny nepravosti a ohavnosti tvé a tak
vylím hnČv svĤj a prchlivost na tobČ, techdáž zapálím oheĖ
hnČvu proti tobČ.
Isaiæ.: Oznámena bude hanba tvá a vidČno bude pohanČní tvé a
Pán pomstu uþiní a jeho hnČvu žádný neodepĜe, všichni
pod(d)áni budou nohám jeho a báti se budou v ten den
prchlivosti, neboĢ krále a kníže v pláþ obleþe.
S. Joan.: PĜijde den hnČvu, plakati a kvíleti budou králové
zemští, kteĜíž smilnili a v rozkošech živi byli.
David: I kam pĤjdu od ducha tvého aneb kam od tváĜí tvé hnČvu
uteku. Vstoupímli na nebe, ty tam jsi. Pakli do pekla, i tam
odtud ruka PánČ vyvede mne.
Job: nejni žádného, kteréby z ruky PánČ mne mohl vysvoboditi.
/30/ Extractvs ex Oveno
Ad Rosam / Qvo nares perfundat habet Rosa Suavis odorem /
qvo contrectantem pungat adumen habet.
Ad. S. Matrem Ecclesi. / Vos estis Christi fratres Ego Sponsa
Salutor / Fratria Sum vobis cur Vocor ergo Patrens
Ad Debitorem / Nil Evangelicum tibi debeo præter fidem
Amorem / præter Apostolicam nil tibi credo fidem.
Ad Conjuges / Corpore mistorum nisi cor amor uniat ambo /
Non fiunt unus Sed fit uterqve duo
Ad Evam / Evam delusit Serpens prosperrima ditis / Capta dolo
Vana Spe Specieqve boni / Exiit Eva parens Paradiso Cur
qvia malum / Edit at in malo nesciit esse malum
Ad Amatore desertum / Ignis ut inferni qvamvis non luceat Ardet
/ Sic tuus haud lucet me tamen urit amor / Igni elementari
similis meus est amor inte / lucet enim Sed te non meus urit
amor.
Ad Frigus & Calidum / Est mare frigidior mulier tamen urit
amantem / sic calx ingelidam jacta calescit aqvam.
Vir. angusta Via est latior autem / Conjugis, hinc plures
ingrediuntur eam
Ad Osculum / Vna trisyllaba vox inter celebratur amantes /
qvam sibi qvisqve sua vult ab amante dari / Syllaba prima
data est reliqvæ sine lite dabit / qvæ dedit os culum non minus
illa dabit.
Ad Sepulchrum Pauli / Ex Utero matris Venisti nudus in Orbem
/ In terram tectus Sindone Paule redis / Plus aufers igitur
tecum qvam Paule tulisti / Plus reddis matri qvam dedit illa
tibi / Mortuus es de te multi jam multa loqvuntur / Optima
qvæqve boni pessima qvæqve mali.
Phænix & Vipera / Tu pereundo paris Viventem Mortua Phænix
/ Vipera Vipariens tu pariendo peris.
Ad Vinum / Angusto tristem ex corde dolorem / Tu Cor lætificas
lætificando meum.

Ad Cælibem / Vreris uxorem ducas non Expedit uri / Conjugis in
Gremio mortificanda Caro est.
Ad Cornutum / Si natura daret tibi Cornua tollere posses / qvod
tibi nupta dedit tollere nemo potest.
In totu mundo Lex ars, mars cuncta gubernat / Certa mihi lex
ars sic qvoqve Lex mihi mars / in bello mihi Mars lex in pace
est mihi Lex ars / lex huic Lex illi lex mihi Marsqve tibi / qvid
rides germane? tibi Si Displicet ars lex / esto mihi lex ars tibi
lex mihi Mars / fax fuge qvinqve tene qvatuor fac trina Seqve /
amores mores [poškozený Ĝádek]
/30'/ [horní okraj: Extractus ex Oveno]
Ad Amantes / Nullus amor sine spe dubius qva vivit Amato /
Nulla placet sinem te spes mihi res sine te
a Jove principium / Principium Deus ipsum in principio Deus
ipso / et post principium principioqve prius.
Principium Sine principio est aprincipio isto / Principium
capiunt Omnia principia.
ad Evam / Nos Satan a muliere emit Xtusqve redemit / Christus
nos lavit qvos maculavit Adam
in candem / Nudus Adam Vetita qvod Vulsit ab arbore malum /
Ilaut suit at malo pejuser Origo mali
Enigma.de.n.a. / N. præit. O. Seqvitur nihil est antiqvius Omni /
Scilicet ex nihilo condidit Omne DEVS.
Ad Solem et Tempvs / Sol Celer est at Sole tamen Velocior hora
/ Hon sltit nunqvam Solaliqvando sletit
Nemo Satis / Pauper in orbe parum mendicus nil habet usqvæ /
Dives habet nimium, qvis nisi nemo satis
Ad felicem / Dives eras dum vivus eras pauperrime felix /
Inlasari malles mortuus osceloco
Post Gaudia luctus / Qvid lætare miser nescis post Gaudia vitæ /
perpetuos luctus mortis adesse tibi / non Deus est autor
Culpæ Sed Criminis uttor / pro meritis justis præmina justa
dabit
difficile custodire formosam / Ægre formosam poteris servare
puellam / nunc prece nunc auro forma petita ruit
ad aliena Vitia / Cur aliena magis qvam Crimina nostra
Videntur / anqvia nostra procul sunt aliena prope
ad Filios / Qvi cupis esse Senex caros Venerare Parens / qvæ
patri fucies filius illa tibi.
Ad cantum fæminæ / Tutius in silvis basiliscum audire
frementem / Qvam molles cantus fæmineumus melos
Ad laudem Virginitatis / Virginitatis animi murus victoria
Carnis / pectus honestatis Sancta pudicitia est
Ad patientiam / Vincit qvi patitur petitur potitur qve petita /
vincitur at semper fæmina qvæ patitur
Ad Calibem / Est bona res uxor melior bona Optimanulla /
Contingat nobis optima nulla tibi.
Ad pediculum / A pedibus Sic nomen habes mala bestia totum /
Infestat corpus Præcipueus Caput.
/31/ [horní okraj: Extractus ex Oveno]
Ad lunam / Te maris appellant undosim cynthia Stellam / nunc
terram potius qvam mare luna gerit.
Ad Annam / ad est anna / Natura est paucis contenta anneta.
Sed hoc de / natura dictum non reor esse tua.
Ad Conjugatos / Imperet illa nihil qvidvis tamen impe. / litere
nec Servâ, Conjuge nec dominâ.
Ad eosdem / Non eadem est vobis anima, ast mens una duobus /
Unum non estis corpus at una caro. / Nomine diversi Vir et
uxor re tamem unum / diversi Sexûs estis at unus homo.
Ad Amorem / Naturâ non arsedocetur, Seilicet incor / Ex oculis
non ex auribvs, intrat amor
Ad Maritum / Uxorem qvod non habeat cruciatur Adamus /
uxorem qvod habes Wenæ silae dolei.
Ad Sponsam / Objectum nostri, dum lux est barbara Visus /
Subjectum, cum nox venit amoris eris.
Ad minorennem Majoratvs / Sum pauper non culpa mea est Sed
Culpa Parentum. / qvi me fratre meo non genuete prius.
Ad B. Virginem / Virgo beata licet communi Voce voceris / in
mulieribus es tu benedicta magis / nil mihi prodesses sitantum
Virgo fuisses / qantum ad profueras. O! qvia mater eras.
Ad uxorium / Sæpe qviescit ager non Semper arandus at / ast
ager, assiduo vult tamem illa coolim
Ad Superbam / Site laudarem Francisca, Superbior esses / te

laudare, aqvidem nolo, Superba Sates.
de Xto & S. Joanne Bap. / Venit Joannes æstiro tempore Xtus /
brumali hic ignem prædicat altera qvam / qvam bene
conveniunt contrariæ flumina flammis / Ignis peccatum
purgat et unda lavat.
ad Errorem et Rumorem / Rumor rumores errores parturit Error
/ ut nivis exiguus eresciteundo globus
ad Authorem / Sunt qvidam qvi medicunt non este Poeta / et
verum dicunt, cur? qvia Vera loqvor
De obitu / Cum plures pro te lacrymas qvam Carmina fundo /
Confundunt lacrymis Se mea verba vale
Ad fidelem / Sicut eras in principio Sic nunc es et esto. / Usqve
in Sæclorum Sæcula semper, amem
/31'/ [horní okraj: Extractus ex Oveno]
Ad Conjuges / Vxorem vir amato, marito pareat Vxor / Conjugis
illa sui cor; Caput ille suæ.
Ad B. Virginem / Sponsa DEI Patrisqve Parens & Filia Filii /
Virgo, nec absqve Viro Mater at absqve Viro.
Ad Christum / Anchora spei nostræ, navis Fidei mare a moris /
Terræ Sal Cæli Sol animæ. salus / Morte tuæ lætum deletum
mortua mors est / Crederet at mortem qvis potuisse mori.
& qvenqve Vulnera / Pharmaca sunt potius qvam Vulnera Xti
vulnera / Curat enim plagis Vulnera nostra Suis.
Ad bona Opera / Qvi bene fuerunt illi sua facta seqventur / qvi
male fuerunt facta seqventur eos.
Ad homicidium / Vnus homo per se ipse potest occidere mille /
unum hominem possunt vix generare duo.
Ad Amorem tardum / Tardior inlongos amor est durabilis annos
/ Lenta magis durant qvam violenta diu.
Ad debitorem litigiosum / Qvæ tua neqvitia est qvod debes non
mihi solvis / Solvis Causidico qvæ tua stultitia est.
Generatio unius est Corruptio alteris / Vt generent unam
confuso semine prolem / Corpora corrumpunt Vir mulierqve
duo.
Ad Ovem / Seu Caro, Seu Corium, fætus fimus alea Chorda /
Lanave lacqve deest. ostia præstat ovis.
Ad Klepsidram / Clepsidra mentitur Verissima. nenvpem /
Tempore fit semper major, arena minor.
Ad S. Joan. Bapti / Anteivit Christum Baptista ut nuntia phæbi /
Solem præcurrit lux apperitqve diem.
Ad S. Spiritum / Vt Semp Veniunt at candida tecta columbæ /
Inoreditur sanctus candida corda Deus.
Ad Deum et hominem / Nec Sentire Deus nec mortem homo
Vincere solus / Posset utrumqve fæit Xtus utrumqve fuit /
Immensus Deus est qvia scilicetoia mensus / innumerabilis est
unus enim Deus est.
Ad S. Mar. Magda. / Vana videndo Vagus qvidqvid peccavit
ocellus / Abluit Erratis illa crymando suis / fallor, anhine
Oculo plorandi infusa facultas / peccandi qvoniam fons et
Origo fuit.
Ad Christum / Erranti percunti Egro Via Vita Salusqve / Mors
mortis pendens in Cruce cruxqve Crucis.
/32/ [horní okraj: Extractus ex Oveno]
Ad amicum / Nulli inimicus ero sed neg bis amicus amicu /
namcuicunqve semel semp amicus ero.
Ad pecuniam / Hic hæc nummus regina pecunia aurum /
suntiria, aveit vincens Omnia cedit amor.
Ad Herculem / Frangere qvem nulla Valuit Virtutela boics? /
Qvis fuit Herculeos maximus inter amor / Cenam non potuit,
potuit superare leoenam / Qvem fera non valuit vincere Vicit
hera.
Ad osculum / Si nihil ad Svavem Spectarent basia gustura /
Oscula cur Solo Semper abore damur.
Ad Ebrium / Tam potabile Si foret aurum optabile qvam Sit /
Qvanta tuus Venter aurifodina foret.
Ad Zoilum / Zoile qvid mordes? etc / Laudatur merito laudator
amatur Amator / Ergo ut lauderis lauda ut ameris Ama.
Ad Avarum / Ferrea cista tibi custos tibi ferrea Porta / Ferrea
tota domus ferreus et dominus.
In Senem uxorem ducentem / Iam Septemdenos ageret cum Rex
David annos / Fovit ei gelidum pulchra puella latus / Cui ne
elissimilis tanto videare prophetæ / duxisti fuvenem jam
Theodore Senex.
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Ad qvandam Virginem / tempore Trojani belli Si nata fuisses /
digna fuit causa troja perire tua.
Ad adulatorem / Præsentem laudas absentem lædis amicum /
scilicet hinc mihi tu proximus ille tibi.
ad apetite & accipietis / Dant homines hodie gratis nihil ostia
gratis / ex nihilo nil fit da dabiturqve tibi.
ad Conjuges / Sunt unum Vir et uxor erant duo Corpora at unum
/ Corpus crant, duo st Filius at unum atqve pater.
ad causidicum / Ipse tibi causas dicis non Marce clienti / Certa
tibi lex est lis est incerta Clienti / Tu lucri damni certus et ille
sur.
Ad procreandam prolem / Visne tibi similem generari ex
conjuge prolem. / Uxorem primo qvære tibi Similem.
Ad Amorem Conjugalem / Cum Pater uxorem noster Sibi
Sumeret Evam / qvem plus diligeret Conjuge nemo fuit / Ergo
maritalis summus velut ordine Primus / Patrius est nata prole,
secundus amor.
Ad Senatum / Rex Regnat solus cur non regit ostia solus? / Qvi
revit et regitur, Rectius ille regit.
/32'/ [horní okraj: Extractus ex Oveno]
Ad tempus / Dissimula simula qvoties occasio posscit / moribus
ut morem temporibusqve geras / temporibus qvi rite sapis
servire memento / Omnibus ut tempus Serviat Omne tibi.
De magnate et magnete / Cuneta trahunt ad Se magnates aurea,
sicut / Ad Se magnetes ferrea cuneta trahun.
Qvid Sit mors / Mors qvid Sit rogitas? Si Seirem mortuus essem
/ ad me, cum fuero mortuus ergo Veni.
Ad parcum mœcenatem / Cantabunt reduces coram latrone
Clientes / Semper enim Vacuus currit ab urbe Cliens.
Ad calvum / Calve meos nunqvam potui numerare capillos / Nec
tu nam nulli sunt numerare tuos.
Ad fortunam / Nulla mala est fortuna aqva Omnibus oibus una /
Spem dat Pauperibus divitiburqve metum.
Ad Chyrurgum / Bella magis, pacem ni precer? mihi Servit
utrumqve / Ambo Patroni Mars. Venus. mer
De Morbo Gallico / Itala terra mihi patria est Galliqve Parentes
/ Gallicus in dubioest italicusqve vocer.
Ad Adulatores / Laudavit niveas Corvi Vulpecula pænnas / Hei
mihi qvod Vulpes Sæcula nostra ferunt.
Ad Sepulchr. / Hac gaudeu domo cogitur ois hov
In Mulierem rixosam / Conjugis ingentes animos linguamqve
doman / Hærculis est decimus tertius ille later
ad peccatum / Dum peccaste Sæcurum cogitas siné teste /
qvamqvam turpe nihil tu siné teste faèis
Saturni 3 filii / Theoloi ambigui juristæ lenti et iniqvi / Immuneli
medici, mundus ab his regitur
De Cælibatu / Væ Soli Sapiens Rex non Sine conjuge dixit / nil
melius Vitâ Cælibi Paulus ait / Væ nobis inqvit Conjux at væ
mihi Cælebs / Væ nostrum Simplex, ergo, tuumqve duplex
Ad laborantes flatu / Si non eflasses animam Martine periisses /
Qvod mors est aliis hoc tibi vita fuit.
Ad uxorem Vicini / Plus tibi vicini Conjux, tua plus placet illi /
Cuiqve igitur pulchrum non Solet esse Suum.
Ad Venerem / Cum tam Venalis qvam Bachus prostet in urbe /
Cur insigne suum non habet alba Venus.
Ad Saram / Qvæ velit ancillam concedere nupta Mare / Resest
hoc nostro tempore rara, Sara
Ad Virtutem / Ambulat in medio Mulier Pomposa Virorum /
Virtus jam medium per didit ergo locum / /33/ [horní okraj:
Extractus ex Oveno] Invenics paucos hic ut in orbe bonos.
ad Ebrium / Ebrius uxorem ducere nemo potest / uxori nubas
potius, qvæ sobria potum / ducere te noctu possit ab urbe
domum.
Venus / Principium dulce est at finis amoris amarus / æta venire
Venus tristis abire solet
ad Adolescentem / Qvisqve Senectutem mortem tibi nemo
precatur / Optatur morbus non medicina tibi.
ad Filiam / Est similis Matri de te mihi dicere plura / Nil Opus
est Matri te similem esse sat est.
ad vitam et mortem / Ad mortem sie vita fluit velut ad mare
flumem / vivere nam res est dulcis, amara mori.
ad Medicum / Pharmaca du ægroto. aurum tibi porrisit æger /
Tu morbum curas illius, ille tuum.
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ad tempus / Utere temporibus præsentibus utere rebus / tempus
erit nullum, cum tibi tempus erit / Optandi finem nam sibi
nemofacit
ad medicum / Cur patiens pauline tuus tibi dicitur æger? /
impatiens morbi sit licet atqve tui / teqvoniam patitur patiens
tuus eros Vocatur / nam plus, qvam morbus, torqvet cum
medicus.
ad amatorem Patriæ / Pro Patria sit dulce mori licet atqve
decorum. / Vivere pro patria dulcius cest putoi
ad Orbem / In mundo nil constat. in Orbem vertitur Orbis / qvid
mirum, recti qvod sit in orbe nihil.
Ad Medicum / Accipit oblatum medicus dare non solet aurum /
Pharmaca dat medicus non solet accipere.
ad Iuris consultum / Iuris. prudentes prudentes jure vocantur /
tam bene cum Audeant provideantqve sibi.
ad monoculum / Vnus marce deest oculus tibi. Sufficit unus /
plura vident Oculi non meliora duo / sunt mihi binæ aures,
tamem his nil audio veri / bini oculi. Video nil tamem svisee
boni
ad Venerem / Nulla fides Veneri, levis est intérqve planetas /
ponitur (haud inter Sydera Vixa) Venus.
Casus ad Iuris Consultos / Cum propria imprudens Conjunx
uxore coivit / qvam falso alterius credidit esse viri / hoc
genitum coitu, Consulti juris et agvi / legitimi natum dicitis
anne Nothum?
ad mortem / Restituunt furtum fures, viRapta latrones / Omnia
mors aufert, restituitqve nihil.
ad Amicum maneo tuus / Cum sis dimidium D(omi)næ qvam
diligis unam / dimidiumqve tuus, parte qvota meus es? / Te
Scribis tamen usqve meum qvi conjuge ducta / vix tuus es
pacto qvo meus esse potes?
ad Virum bonum / Si qvidqvid rarum carum est, preliumqve
meretur / Crede mihi, res est vir pretiosa bonus.
ad Premissa pro crastinantem / Qvid qvid ab antiqvo pauline
rogaris amico / hoc te facturum eras mihi Semper agis ais /
vis ne tibi dignas reddam p(er) munere greta / gratia pro
meritis cras referenda tibi.
/33'/ Qvædam Axiomata
Ebrietas est flagitiorum omnium / Mater, Culpte materia,
Radix / Criminum Oripo Vitiorum, tempus / tu Cinqvæ, pocella
corporis / naufragium Castitatis Amisio / tamporis dedecus Vitæ
clanimæ
Superbia Luciferum de Cælo ejecit.
Humilitas Filium Dei incarnavit.
Superbia Adam ex paradiso expulit.
Humilitas latrone in Paradisum introduxit.
Superbia Nabuchodonosor in bestiam tran mittavit.
Humilitas Ioseph Principem Isræl constituit.
Si hominibus placerem Christi servus non essem
Mulieris bonæ beatus Vir numerus annorum Duplex.
Nemo bonus nisi solus Deus
Invidia etiam corda Sanctorum ædussit.
In firmus eiam et non visitasti me / nudus a non Cooperuistis
esurioi / et non dedistis mihi manducande / tote misericordes
Sicut et Pater / Vester qvi in Cælis est.
Volite Omni spiritas credere.
Panis esurienti datvs multam tibi reddes Vtilitatem.
Vivens Semper morere ut mortuus / Corpus animâ ut Veste
decoratur / qvi custodit os suum et lingvam / suam custodit ab
angustys / nam Suam.
Humano membrum non est in corpore linqva
Nobiliusve bonâ nobiliusqve malâ
Audi Vide tace sibis vivere in / pace.
Amicus fidelis protectio fortis / difficillimum est iracundiæ
Calorem cvm / primere
Christus licet non ex conjugali congresu / tamen ex Virgine
Viro desponsata / et nupta ac proinde, in conjugit nasa / volluit
et præsena sua nuptias Co / honestavit agvam voltende in Vinum
Deliberandum est div qvod Statuendum est Semel / qvilibet
in suo proprio negotio hebetior / est qvam in alieno
Vnde Superbit homo cujus conceptus culpa ex / nasci pæna
labor vita necesse mori / cum essem nihil coem factus sun /
rursus ero ut ante nihil nullum et / nihil est genvs humanum

Ad Gladium / Servio Nobilibus plebeis promptiqve ubiqve /
Svrpendor tii angvsto Carcere claudon
Pulex / in a bibo tm rubra Vitam duco tm bibendo / fartive
Vado roro gradiox q Salto libent.
non Abel ex muneribus sed munero / ex Abel placuerant
/34/ [horní okraj: Qvædam Axiomata]
Corrumpunt bonvs moret collvqvia mala / perdidit
Sapientiam Suam in decore suo
Arrosantia tua decepit te
Noli altum sapere sed time
Qvi altam facit Domum qværit ruinam / qvomodo Charitas
DEI manet inte / Si Videris proximum tuum habere ne /
cessitatem et clauseris Viscera tua su / percum.
æternitas amata / plus centies plus millies / æternitas beata
Nam falsa mundi gaudia / qvis nescit esse Somnia
O Terra, terra Sordida / Auro licet beata
Si pulchra Specto Si dera / es narium Cloacu
Væ illis qvi vivunt aut amant res / perituras et æternitatem
amitlunt
In satiabilis Avaritia divitum / Semper rapit
hominem non reveretur
Nec Patri parcit / nec Matrem cognoscit
nec fratri obtemperat / nec Amico fidem servat
Viduam Opprimit / pupillum invadit
liberos in Servitutem revocat / testimonium falsum refert
Amittit Vitam / Appetit mortem
acqvirit aurum & perdit Cælum / Prima sumus obliti
postrema non in / telleximus qvia prima non meminimus /
Maledictus homo qvi confidit in homine.
Qvia abjecisti Sermonem D(omi)ni abjecite D(omi)nus.
Fæminei Sexûs hæc sunt insignia, flere, fallere, mentiri,
nere, tacere nihil,
Qvi invenit Amicum fidelem invenit Thesaurum.
Qvi custodit os Suum custodit animam suam,
Os lubricum Operatur ruinas, prover.
Ponc D(omi)ne custodiam Ori meo & ostium Circumstantiæ
labiis meis
Avaro nihil Scelestivs
Crescit amor nummi qvantum ipsa pecunia crescit
Omnia Servient illis qvi Serviunt Deo
& in his Omnibvs non inveni nisi Vanietatem et Afflictionem
Spiritus
Qvi furatur acqvirit Vestem perdit
Fidem ubi lucrum ibi damnum lucrum in arca damnum in
con Scientiæ
Dominus dirigat cor meum in Charita DEI et patientia
difficile est ut ille credat, qvi mal Vivit
Si charitatem non habuero nihil sum
/34'/ Prudentum Proverbia
Nerovné tovarystvo þlovČka jest duše a tČlo, jedno smrtedlný,
druhý nesmrtedl.
Duše když tČlem pĜíliš obklíþena nejni, navracuje se (v)zhĤru k
Bohu. TČlo se táhne a navracuje odkud povšlo, totiž do zemČ.
Skutek vyzrazuje mysl þlovČka.
Po zpĤsobu obliþeje a tváĜe mĤžeš vČdČti, co vnitĜ jest.
Ne hnČv (vž)dycky vyskakuje na tváĜ, ale mnoho ještČ horšího a
mrzutČjšího.
Jeden moudrý skutek vícej þiní, než tisíc slov krásných bez
skutkĤv.
Ne Ĝeþí ale skutkem moudrost provozuj.
Marnotratný ten rozdává, aby nic nemČl.
Moudrost ne po Ĝeþi ani po mlþení, než po c(t)nostech vychvaluj.
Kdo tají tajemství svého pĜed pĜítelem, ten sám sobČ nevČĜí.
Zlý þlovČk všechno sobČ zlé obracuje.
Tu jest život bezpeþný, kde jest svČdomí þisté.
Proti hnČvu nejlepší lékaĜství mlþení.
C(t)nost žádá míti mistra, ale hĜíchové bez mistra se uþí.
MČj pokoj s lidmi a válku s hĜí(c)hy.
NejvČtší chudoba jest lakomství, neb lakomec penČzĤm
rozkazovati nesmí, ale jim sloužiti musí.
Nejni nedostatku na chudobČ, ale na chudém.
Dobré vČci duše jsou tČlu odporné a zlé jako zboží, opustíli vĤle
své ustoupiti též.

Dobré vČci tČla zlá jsou duši, jako lakomá žádost a chlípnost,
jimižto duše bývá usmrcena.
Veliký jest ten, který v bohatství jest chudý.
V mladosti buć dobĜe živ, abys v starosti dobĜe umĜel.
Poþátek dobrého rozumu jest poznání hĜíchĤv.
NesvádČj škody ani hamby (z) nevvinného na nevinného.
Kdo snadno co uvČĜí, jest lechkého srdce.
Napomínání tvé aĢ láska pĜed(c)hází.
Nesluší hanČti dobrý pro zlý.
Nesnadná ale užiteþná vČc jest v hnČvu se pĜemocti.
Pokoru miluj a nad jiné se nevypínuj.
Cizí hanbou sobČ cti neþiĖ.
Cizí hĜí(c)hy pĜed oþima máme a své za hĜbetem.
Kdo chce býti dobrý, ten aĢ to, co na jiném nenávidí, pryþ od
sebe odžene.
Moudrý když hanČn bývá, se nehnČvá a když jej chválí, se
nevyvyšuje.
/35/ [horní okraj: Prudentum Proverbia]
Moudrý þlovČþe, buć dnes dobĜe živ, abys zejtĜka nepotĜeboval.
ýas jistý nepouštČj a nejistému se neraduj.
Ten z tohota života dobrovolnČ vychází, kdo se k smrti strojí.
C(t)nost þiní smČlost srdce.
ŠtČstí mnoho pĤ(j)þuje, ale nedáĢ toho dlouho požívati.
Lakomství jest skrejš štČstí, od nížto má klíþ skoupost a štČstí
dveĜmi vládne, nepustí tam skoupého, leþ kdyby mČl co
pĜiložit.
Lakomec vždycky nouzi trpí.
Lakomému þlovČku nedostává se i toho co má i toho což nemá.
ýím vyší stav, tím vyší práce a vyší nedostatkové.
Kdo vedle pĜirození živ jest, nepotĜebuje zákona.
Zákona uložení jest pro lidi nezbedné a ty, ježto hovadským
životem živi jsou.
NaplĖ život s c(t)ností, nic zlého tebeĢ nepotká. Pakli nec(t)nost
v životČ tvém nalezena bude, od zlého vysvobozen nebudeš.
Chvála má jest protivníka mého závist, bez nČhožto þlovČk
žádný živ nebude.
ýím þlovČk moudĜejší, tím závist schopnČjší.
Po smrti všechna závist klesá, neb ta se dálej pod ten cíl
nevztahuje.
Blázno(v)ství jest umrlému závidČti.
Lidská závist po smrti žádnému nepĜekáží.
Závist jest nádoba tajného jedu.
ýlovČk bez závisti a nepĜátel býti nemĤž.
Kdo chce slavnou povČst zachovati, ji v c(t)nostech nechĢ založí.
Od pochlebníka pČkný soud bude, když tvá ruka jemu sypati
bude. Když ruka ustane, pochlebníka ústa naruby se obrátí.
Troje smrt þlovČka: 1. když tČlo s duší se rozdČlí, 2. když hrob
vetchostí sejde, 3. když jméno a skutky hynou a vČþn(Č)
niþímž (v)zpomínány nebudou.
V smrtedlných lidí smrtedlné vČci.
C(t)nost vČþná jest, kteráž nepochybnou vČþnost pozoruje, aþ v
smrtedlném životČ þinČna jest, proto nesmrtedlnou odplatu
ctiteli pĜinese.
StĜídmost tČlu i duši užiteþná jest.
RozkošnČ živý v bídný život vpadá.
Rozkoš když se dokoná, tČlu se zle platí, ani duše bez odplaty
nenechá.
Rozkoš pĜirození na svČt nemoci uvádí.
Nepi(j) nad míru a nejez, mnohých nemocí prázden budeš.
StĤl tvĤj jiným buć hojný, tobČ tvá mísa aĢ jest skrovná.
Neb pokrmové nad míru škodí duši i tvému tČlu.
Chcešli nemocí (se) zbaviti, zažeĖ nejprv neskrovnost od
žaludku.
NechtČj techdy neskrovnost za rozkoš milovati.
Pro svou þest mnoho pokrmĤ mívej, ale pro své zdraví skrovnČ
jich požívej.
Do pekla hluboko, do nebe vysoko, k velký(m) pánĤm tČžký a
nesnadný pĜístup.
/35'/ [horní okraj: Prudentum Proverbia]
Kdož chce milován býti, musí ho taky milovati.
Koho ty nemiluješ, nemČj nadČje, by on tČ miloval.
Milost milosti odmČna bývá.
Služebník milujeli pána pro dary neb peníze, není vČrný.
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Nebuć k pomstČ kvapen.
ŠĢas(t)ný štČstím se nechlub, neb nejsi od neštČstí vyĖat.
ŠtČstí oklamává toho, kdož se na nČ ubezpeþí.
Veliká vejstraha pádu vysoko nevstupovat. Pakli vstoupíš,
moudĜe stĤj.
MČj se všemi dobrotivost, byĢ tČ neštČstí zstrþiti chtČlo,
neupadneš.
Dobrotivost mČké místeþko pádu.
Tvrdá mysl oceluje tvrdé místo, kudy tvĤj pád býti by mohl.
Z malého pádu veliký ouraz.
Koho dobrotivostí nenakloníš, tvrdostí a ukrutenstvím jej
nenakloĖuj.
Chudý moudrý mnohokrát blázen, bohatý nemoudrý veliký
moudĜec.
Bohatého þlovČka mnozí Ĝeþ vychvalují, chudého nenávidí.
Bohatí lidé chudých rozum zamítají.
Chudobu chval, když bohatý býti nemĤžeš.
[Ob]írej se tím, co tobČ BĤch propĤ(j)þil.
Boháþe žádost kamenný krk.
PČknČjší ves s ctnostmi, než mČsto s hĜí(c)hem.
Nejni c(t)nost, což þiniti nemĤžeš, že toho neþiníš.
Ten jest c(t)nostný, komu žádosti panují a tČlo se protiví.
Každá mrzkost a každý hĜích má svého tovaryše.
Buć takový v boha(t)ství, jaký jsi byl v chudobČ.
Žádný nemĤž c(t)ností zkusiti svých, když se s nepĜítelem
nepotká.
HnČv krátké blázno(v)st(v)í.
HĜích mĤžeš zatajiti, ale hnČv to blázno(v)ství ne.
HnČv vyzrazuje se na tváĜi.
HnČv oþima vrtká, ústa tĜepetá, Ĝeþ spČšná, slovo slova poráží,
ruce nepokojí, tČlo plaší, tváĜ škaredí.
HnČvu zaþátek kusa rozumu.
PĜítele šetĜ více než sám sebe.
Komuž pĜítelem nejsi, aniž on tobČ nebude.
Milost z malé pĜíþiny promČĖuje se v nenávist.
Milost nesnadnČ nabytá snadnČ se ztracuje.
ýlovČk nic vlastního nemá, než co v duši má, to jest jeho a kam
se duše obrátí, to zlé i dobré pĜi ní bude.
TČlo tvé nejni tvé, neb jej zde zane(c)hati musíš, když se
stČchovati budeš a þeho tam nČkdy nevezmeš, to nic tvého
neni.
Co do duše vejde, to spoleþný vČk má.
Hamba bude odevĜenou duši nahou míti, kdo zavĜenou draze
odíval.
Nestarej se o tvĤj slavný hrob, neb kosti tvé v nČmž neslavnČ
ležeti mají.
Duše tČlesnými vČcmi okrášlená mrzuta bude.
Všeliká krása tČlesná od pČknosti duše buć.
Které tČlo od pĜirození škaredé jest, krása šatĤv je pČknČjšího
neuþiní.
/36/ [horní okraj: Prudentvm Proverbia]
Staré zlosti pomíjejí a vnovČ zas nastávají.
Zlého svČdomí majícímu nic veselého.
Zlého svČdomí þlovČk vesel, vnitĜ se stra(c)huje.
Nemášli dobrého svČdomí, vnitĜní radosti neþekej.
Požívej dobĜe nynČjšího þasu, nežli v nadČji budoucího oþekávej, o nČmš nevíš, doþkášli ho.
Kdo dobĜe živ jest, dobĜe umírá.
Co jest slepému po pČkné cestČ.
Co jest komu platno dobré narození, budeli dobrý život zlý.
Žádná vČc hĜíchu nenese, které bez vĤle þlovČka bejvá.
Že jsi se v hĜíchu narodil, ne tvá vinna, ale rodiþĤv.
Dobrý život opravuje zlé narození.
Krása vČkem a nebo nemocí se zmČní.
Stud a poctivost podstatná jest vČc a protož to ani vČk ani nemoc
pĜekaziti nemĤž.
Krása tČlesná nadýmá ženskou mysl.
Krásu kdo miluje, odvírá pejše a hrdosti dveĜe.
ýím vČtší krása, tím vČtší nebezpeþnost.
TváĜ tvá a zpĤsob obliþeje tvého dostateþní svČdkové.
Zlá žena 100 spíšej podobných najde, než jednu dobrou.
Zlou ženu kdo mČl, boj se takové, kdo dobrou, nenadČj se dobré
a podobné.
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V dobrotČ trvandlivá dobrá žena.
Vrtkavé a promČnČné zvíĜe jest žena.
Mnohá mladice k stáĜí chlípnice.
Z mladosti ocheĖ zadržalý vČku zralého do kostí se vbéĜe.
OcheĖ v dĜíví suchém mocnČji a silnČj hoĜí.
Manželství hanČjí ti, kteĜí jej nezakusili.
Manželstvo ten tupí, komu se žena nepodaĜila.
Ženský pláþ tajný boj neb oþi jich k tomu vyuþené jsou.
K þemu se žena protiví, buć to podezĜilé.
Žena tajná milovnice co pĜed tebou nenávidí.
Ó ukrutné ženské pokolení, nevČrné jméno.
Žena když má nejvČrnČjší oumysl, nic stálého, než jako list pĜed
vČtrem.
Stud ženy opovrchnutý jest zástČra hĜích[u.]
Ženy vĤle zapálená tČžká k hasení.
Manžel zĜetedlný pĜíklad manželce.
PĜíþina cizoložství jest nČkdy manžel. ýistotu ženy chceš, buć
sám þistý.
Muž ztratíli stálost, že žena ztratila stud to jí za zlý nemČj.
Nežádej na manželce toho, co sám trpČti nemĤžeš.
Poþátek smrti jest závdavek smrti. Závdavek ten jsi pĜijal, tam
pobČchneš, tam od svého narození bČžeti máš.
PĜirození lidské spojuje rozum a smrt. Rozum ten pĜináleží k
duši a smrt k tČlu.
Kdo se smrti bojí, bojí se pĜirozené vČci.
Smrt, ouĜedlník boží, opravovati, pĜipisovati nic nedá ani
neþeká.
/36'/ [horní okraj: Prudentum Proverbia]
Žádný o své Ĝeþi nemĤž pravého svČdecství vydati, než jiní.
Mrzká vČc þlovČku moudrému jednČmi ústy mudrovati a
bláznovati.
[D]ustateþná moudrost tovaryšiti nemĤž.
[T]oho za moudrého nevychvaluj, kdož v mluvení vždycky
vážnosti nezachovává.
[K]aždému k libosti s ústy hotov nebuć.
Kdybys Ĝeþ kupoval, ne tak bys mnoho mluvil, ale že ji
nekupuješ, protož mnoho neplatného ústy vynášíš.
ěeþ svČdek vnitĜnosti naší.
Kdo chvály hledá, lechkého mluvení se vystĜíhuj.
ěeþ s myslí a mysl s Ĝeþí srovnej nebo proti pĜirozenosti þlovČka
jest jinak mluviti a jinak mysliti.
[P]ochlebenství jest život v cizím tČle a duše v cizí mysli, neb
[P]ochlebenství jest svého vlastního úmyslu a svČdomí
dobrovolný prodaj.
[P]ochlebník jest cizího život, komu pochlebuje.
[Po]chlebník vždycky s svou myslí válku má.
PĜísahu ne BĤch, ale naši lehcí obyþejové jsou stvoĜili.
[N]ejni c(t)nost toho neþiniti, þehož þiniti nemĤž.
[Pr]avá c(t)nost jest zdržeti se od þinČní toho, což by mohl
svobodnČ uþiniti a neuþiní.
[Ch]udoba vnitĜ i zevnitĜ þlovČka sužuje.
[O]cheĖ zlato a zlato þlovČka zkušuje.
[Zl]ato když se od chudého vbéĜe, nemĤž se tajiti, hned se
vydírá.
[Z]lato þiní þlovČka hrdého, nezbedného a lidem tČžkého.
[B]ochatství pĜijíti nechci, bych pĜijítím vší c(t)nosti a dobroty
nepozbyl.
Moc ukrutenství zrodila.
Každý lakomcem jest, který své škody se uvarovati a ji na
jiného dopouštČti míní.
Nespravedlnost pána tvého mlþením obhajuj.
Darové jsou ĜetČz, jenž svobodu zavazují.
Darové tu nakloĖujou, kde spravedlnost a upĜímnost jest.
Známý hĜích sobČ za odplatu bude.
Spravedlnost buć tobČ milejší než tvé pĜátelstvo.
Pod vyuþeným vtipem velký bludové a blázno(v)st(v)í vznikají.
Moudrost od Boha a pĜirození se nabývá.
Moudrost samého Boha dar jest.
Nádoba moudrosti jest rozum þlovČka.
Moudrost v jiné nádobČ se (c)hovati nemĤž než v rozumu.
Kdož chce ode všech milován býti, ten ukazuj ke všem milost a
dobrotivost.
Strach a bázeĖ užívej, ukrutenství neþekej.

Koho se mnozí bojí, tou taky mnohých musí se báti.
Strachem sobČ nepĜivábíš, než dobrotou.
NemČj té nadČje, aby tČ kdo pravČ miloval, jestliže ty ho
nemiluješ.
NedopustíĢ žádnému pĜirození, aby toho v nenávisti mČl, kdož
jeho miluje.
Když lidé dobĜí budou, þasové taky zlí nebudou.
Nevím, pro kterou pĜíþinu staré þasy chválíme.
Žádný þas bez poškvrny nebyl a nebude.
ýasy c(t)nosti život zdržuje.
/37/ [horní okraj: Proverbia Prudentum]
NeĜíkej tomu pĜíteli, komuž tak mnoho nesmíš vČĜiti, jako sám
sobČ.
Ten pravý pĜítel jest, s kejmž by smČl vČci svobodné i odkryté
mluviti.
To jest nedokonalé pĜátelství, þehožby pĜíteli svČĜiti nemohl a
nesmČl.
Milost vČc lechká a utíkavá jest a co z ní pojde nestálé a vrtkavé
jest.
Zkušenost vážná dokonalost, ten jest trvandlivý pĜítel.
Pravému a dokonalému pĜíteli nic nesnadného ani tČžkého.
PĜítel druhý já.
PĜátelství jedna duše ve dvouch tČlích.
PĜátelství jednota mysli i úmyslĤv a žádným neštČstí(m) se
neumenšuje a až do hrobu trvá.
PĜátelství pro užitek jest nestálé, neužijeli toho zmaĜeno bývá.
Dobrovolná vČc pĜátelství jest a sama sobČ za odplatu bývá.
PĜítel pro zboží jestli že ho zbudeš, pĜátelství jeho s ním
od(c)hází.
NepĜíteli úþinku jeho se nediv neb uþninil to, co þiniti mČl. Proto
nepĜítel jest, aby to uþinil.
PĜítel dobrý ale hledí to zase napraviti, nepĜítel ještČ to v horší
obrátiti a uvésti
Nejhorší nepĜátelství jest, kteréž s pláštČm pĜátelství chodí nebo
zjevného varovati mĤžeš, tajného ne.
Kdo tratí þas, vČtší škodu nese, nežli by peníze utrácel, nebo
tČch nabyde þasem, þasu nikdá.
ýas nejdra(ž)ší a nejlacinČjší.
Moudrý a blázen ve spaní jednostejni (j)sou.
Vzácný a nelibý þas bývá.
Ó þas jak lechce a špatnČ utracen bývá, bys 100 let živ byl, ta
léta nenasytí tebe životem.
Úmíšli užívati þasu pĜítomného, nebudeš litovati minulého ani
se báti budoucího.
Dobré svČdomí nepotĜebuje svČdkĤv, na dvou dosti má a ti jsou
nejhlubší zástup - BĤch a ty.
Blázno(v)ství jest stydČti se pĜed bohe þlovČkem a pĜed Bohem
nic.
Kdo sobČ hambu þiní nejni hoden aby jemu jiný þest þinil.
Mrzké mluvení hanebného þlovČka þiní.
Žádný hĜích hĜí(c)hem není, leþ od mysli u[ro]zení a potvrzení
vezme.
ByĢ tČlo žádným hĜíchem poškvrnČno neb[ylo,] pĜedce lechký a
žádný témČĜ dĤvod není þistého a dobrého života, jestliže
mysl zlým myšlením nakažena jest.
Kdo chce dobrým býti, poþni s dobrotú od mysli. Poþnešli
odkudkoliv jinde, kolikrát poþneš, tolikrát pokrytcem budeš.
Z nakaženého a poškvrnČného málo co dobrého.
ěeþ moudrého výborný clenot a poklad.
ěeþ od Boha proto dána ne aby s ní žertoval, ale aby k dobrému
požívána byla.
Kdo Ĝeþí pĜíliš nazbyt má, vČĜ, že míjí, þastokrát k potĜebným
vČcem nedostává.
Kdo rád lechké vČci mluví, toho duše lechk[ost]mi naplnČna jest.
ěeþ a písmo jsou naši poslové a zrádcové.
Žádný od lidí za blázna držán nejni, kdo rád mlþí a od psaní se
zdržuje. ěeþ a pís[mo] lechkost a blázno(v)st(v)í odkrývá.
/37'/ Flastr na hlízu
Vezmi lnČného semena mouku a jarýho medu co se zdá.
Polož to do þistého rendlíku, aĢ se to rozpustí, znenáhla syp tu
mouku tam a prachu Ĝeckýho semene tro(c)hu, pĜiþiĖ drobet
tĜeného šaffránu domácího, to všechno zmí(c)hej (v) hromadu,
aby to bylo jako kaše, pomaž na šátek a uþiĖ flastr a tak na hlízu

klać. Co by mČlo do života týci, to jistČ ven potáhne.
Aby se hlíza zmČkþila a sebrala, potam pak pro pukna.
Vezmi kĤry bezový zelený, bílou sestrouhej tu dolĤ a vezmi
smetanu kozí, jes(t)li nemáš kozí, vezmi kravskýho mléka a to
usmaž spolu na rendlíku a mí(c)hej to, až to bude jako máslo na
tom státi a co mĤž nejteplejší pĜikládej na hlízu a zmČkþí až se
propukne. Potom napĜed psaný flastr pĜikládej aneb zelný
lupení, to táchne tu neþistotu, pakli je velmi horkost ode. týž ji
vytáchne a chladí ten zelný lupen. A když uschne, vlož jiný
drobet v vodČ namoklý, však ty žíly z nČho zĜezej dobĜe, aby
lupen líp pĜilehl. Toho sem zakusil.
Krty vypuditi.
V pondČlí masopustní, když se šišky smažejí, nadČlej ze
šindele špiþek a v tom másle je vomoþ. Pak v outerej pĜed
východem slunce do dČr neb cest, kudy krti ryjou, je nastrkej,
ztratČjí se.
Proti ble(c)hám.
Vezmi pelynČk, horþic(i), routu, vaĜ to v vodČ a polívej, kde
sou ble(c)hy.
Jináþ. Vezmi nový hrnec a maž dobĜe vnitĜ kozlovou /38/ krví
a postav, kde jsou ble(c)hy. VšeckyĢ do nČho vlezou. Potom
vynes je ven.
[horní okraj: Proti zimnici.
Vem kousek kaffra a dukát neb zlatý prsten, zavaž to do
šátku a na krk zavČc.]
Thé þeský: výborné lékaĜství proti souchotinám
Veronika, betopetronika, volový jazejþek, žehbĜíþek, herba
thé, dubový mladý listí, isoph, cicorie, sedmi krása zalena,
všeho stejnČ dochromady smí(c)hat, to vaĜit a pít.
Proti škrkavkám
Brosk(v)ový jádra ztluþené, nepotĜebované mejdlo, pálený, v
hromadČ vespolek tĜíti, až to bude bílý. Z toho flastr na bĜi(c)ho
udČlat.
Proti štekatharu
Distili. 1 lžiþku kapounového a husího sádla, tolikéž 1 lžiþka
þervenýho oleje, za 1 kr celého šafránu a 1 kr pálenýho, na
cejnovou misku to dát a to pálený zapálit, dobĜe pomi(c)hovat.
Tím potom když to pálený vyhoĜí dlanČ u rukou(c)h a vespod
nohy též bĜi(c)ho tím mazat.
Aby sprlinkové obilí sité nežrali.
Vyber mladý slepý sprlinky a rozházej je sem a tam do pole.
Žádný sprlink do toho role nepoletí. Neb na ŠtČdrý den živého
vrabdce do tČsta zadČlej a upeþ a zavČš celého neb po kusu kam
chceš, žádný na to místo nepoletí.
Proti kamenu
Rp. bo amygd dulc 31 Sper. let. rec … Mthig. Mandlovej
olej do petrželný polívky pár lžic užíti.
Rp Crem … 31 D Dos Simi. N. 11 Sig. Prášek s polívkou
petrželnou vaĜiti.
Celdon koĜen strouhanej s páleným užívej.
[dolní okraj: Veronyka, balšám zahradní, vopenec, sedmi
krása polní, kaviás, þervená rĤže, jaterník, bukvice, Ĝepíþek,
cicorie polní.]
/38'/ [horní okraj: Steklý neb prašivý lišej zahnati: Ze sladkého
lupene prostĜední matku neb tu šošolku šĢávu vzíti a jednou
namazati. V nČkolika hodinách zajde.]
[Velikost obrázku: 16 x 11 cm]
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Bernarde es decor & præcordia mellea gestaS
Erige cor deprecor me corde & corpore JesV
Respice cor teneo socors si corrigis illuD
Nunqvam corpar post hæc sed corde lavaboR
A maculis cordis fient præcordia1 mundA
Reddat cordolium mihi tristia2 in corde levameN
Da Bernarde precor Christi de corpore nectaR
Vt mundem scoriam contrito corde dolorE
Scintilla inflamet mihi cordia Sidere ChervB
Colloqvium inter Sultanum Turcarum
Impe. et Carolum Imperatorem Roma.
Pannonicis fera mors moveat Si Prælia Terris
Gloria florebit tunc mea Sed tua Non
Austriacas potis est aqvilas Vis turcica Bello
Vincere nec Virtus est Satis Imperii
Auxilio Devs est Nobis Nam Turcica Vincent
Agmina non prodest Vox pia Christiatum
Omnipotens memor est Mahomet nec Cynthia
Subdita parebit Spes tua deficiet
Dispereat tua gens et floreat Avstria Nunqvam
Turcica sit felix gens mea Militia Rp
Respondet Augv(st)umus Imperator Romanvs Retro legendo
/39/

CísaĜe Ĝímského, uherského a þeského krále, Jeho Milosti
Ferdinanda III.
na Obnovené ZĜízení Zemské publicírované
Declarationes et Novellæ.
Letha Pánie
1640

du bist mir lange nach gegang und hast nicht können
fangen nun hast du mich du bist todt ich musz sterben
was hilsst es dich /39'/ [prázdná strana]
/40/ Ad rubricam O slibu a pĜísaze dČdiþné poddanosti
Aa 1.
Aþkoliv v obno. zĜí. zemském pod lit. A 2 jak notule slibu a
pĜísahy poddanosti naĜízena, tak i pĜitom rozdílné zpĤsoby a
ceremoniæ a obvzláštnČ toto vymČĜeno jest, že kdy a kolikrát by
koliv nČkdo neb jich víceji za obyvatele do království tohoto
dČdiþného pĜijat býti mČl, túž pĜísahu vykonati má.
Že pak to témČĜ tak vykládáno býti by chtČlo, jako by táž
pĜísaha poddanosti na prælaty se nemČla, ale však to jest intentí
stavné pamČti pana otce našeho milostivČ nejmilej. naproti sice
pak bez toho slušné jest a náležité, aby mezi stavy jednostejná
rovnost zachována byla, takové pak ustanovení samo v sobČ
generální jest a žádného z stavĤv obyvatele z nČho nevymiĖuje.
Protož to vysvČtlujíc naĜizujeme: Aby budoucnČ každý
arcibiskup, biskup, nejvyší pĜevor Ĝádu maltejského, oppat,
prælát, kterýž v stavu duchovním vedle obno. zĜí. zemsk. sub lit.
A 24 pĜi obecnch snČmích a sjezdích svou sessi a votum
neboližto hlas má, byl povinnen dĜíve a pĜed tím, nežli by ad
publicos conventus neb obecním shromáždČním a jinším
zemským spravedlnostem pĜipuštČn byl, netoliko pĜislibováním
obecním (jakož se pĜitreffuje, že králi poddanost veĜejnČ
slibovati obyþejnČ stavĤv bývá, vedle a spĤsobu spolu s jinými
svČtskými tĜemi stavý takový slib a pĜísahu dČdiþné poddanosti
vykonati, ale taky jak brzo té duchovní vážnosti a vzáctnosti
dosáhne pĜi králích þeský(ch) se ohlásiti a co se temporalií
dotýþe, confirmatí neb approbatí svého dosazeného stavu, jakož
pak to bez vzláštních velikých a /40'/ a dĤležitých pĜíþin odepĜína
býti nemá) vychledávati a tolikéž na to do(t)þený slib neb
pĜísahu poddanosti vedle znČní prv doložené notulæ vykonati.
Avšak chceme je z té slavnosti vyzdvižení dvouch prstĤv
propustiti a to tak moderírovati, aby oni pĜi témž poddanosti
slibování tolikou pravou ruku na levý prs vložiti mohli.
Aa. II.
1

nadepsaná poznámka: Heroicius non est versus
nadepsaná poznámka: si est […]
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2

Jak dlouho pak to od jednoho neb jich víceji z téhož stavu
prælátĤv se nestane, takoví ani snČmĤm a sjezdĤm ani ke dskám
zemsk. neb jiným soudĤm propuštČn, ani jemu titul dosazeného
du(c)hovního dĤstojenství dáván býti nemá, ale když by takový
prælát v šesti mČsících, jakž by od duchovní vrchnosti
confirmatí obdržel aneb sice v pĜíþinČ stavu svého dle jednoho
neb druhého Ĝádu ustanovení, privilegií a obyþejĤv poĜádnost
dosáhl a k oznámené pĜísaze poddanosti se neohlásil, ten každý
má na cancelláĜ naši þeskou dvorskou obeslán a jestli by i tehdáž
se nepostavil aneb sice se toho zpČþoval, jemu zemská
spravedlnost zapovČdČna, i dle zpĤsobu té vČci temporalia
suspendírovány býti.
Aa. III
Dále i to naĜizujeme a ustanovujeme, aby na budoucí þas
podobným zpĤsobem synové osob stavu panského a rytíĜského,
jakž by vČku svého 20 leth doplnili a v zemi byli, ve dne a v
roce potom pĜi králích þeských se ohlásili a oznámenou pĜísahu
poddanosti vykonati povinni byli.
Aa. IV
Jestili by pak toho zoumyslnČ zanedbali, ani jaké pĜekážky
neb náležité vejmluvy nepĜednesli, ti podobnČ nejen k snČmĤm
/41/ a sjezdĤm, ale ani dskám zemsk. a jiným soudĤm
pĜipouštČni, neménČji pak k zemským úĜadĤm vyzdvihováni
býti nemají dotud a tak dlouho, dokudž by králĤm þeským
takovou poddanost skuteþnČ pĜísahou nestvrdili.
Aa. V
A aþkoliv obyþejnČ taková pĜísaha poddanosti na cancelláĜi
naší þeský dvorský vykonána bývá a skrze to snadno státi by se
mohlo, že bychom My a králové þeští ven z zemČ byli a tak
obyvatelĤm z zemČ vyjíždČti s velikým nákladem za tČžké by
pĜijíti mohlo, proþež bude každého þasu na vyhledávání jednoho
neb druhého pĜi nejmil. vĤli naší zĤstávati o tom dispensírovati,
aby táž pĜísaha poddanosti bućto pĜed našimi králov.
místodržícími aneb v krajích toliko pĜed našimi hejtmany
krajskými vykonána aneb i dle zpĤsobu té vČci skrze
plnomocníka vyĜízena býti mohla.
Aa. VI
Proþež naši úĜedníci praští menších desk zemsk. na to pilný
pozor dáti a k tomu cíli vlastní a obvzláštní pro takové slibování
poddanosti qvatern vyzdvihnouti a míti mají a již budoucnČ
žádnému (a mimo ty však, kterýž až posavád v zemi osedlí byli),
desk. zemsk. užívati nedopouštČli, leþ by jim o tom, že jest
takovou pĜísahu dČdiþné poddanosti vykonal, z cancelláĜe naší
þeské dvorské anebo od tČch, kteréž bychom my k pĜijití od
nČho takové pĜísahy delegírovali vedle královsk. psaní
delegationes jistou insinuatí pĜednesl a ukázal.
Aa VII
Jakož pak také žádnému takový slib pĜijímati pĜináležeti
nemá, leþ na kohož by to od kralujícího krále buć jedné neb
více osobu uloženo bylo.
Aa VIII.
Co se stavu mnČ. dotýþe, podobnČ tomu chtíti ráþíme, aby
žádnému, byĢ i mČstský syn byl, právo mn. dáváno nebylo, až
by vedle povinnosti mČšĢanské zároveĖ i tuto poddanosti
pĜísahu vykonal.
/41'/ Ad rubricam O snČmích
Aa IX
K obno. zĜízení zemsk. A 6 pĜísnČ se zapovídá, aby žádný
pĜi snČmích (mimo to, co proposití královská v sobČ zdržuje),
nČco, naþ by se to koliv vztahovalo, stavĤm pĜednášeti a k
uvážení budoucnČ neb v spisu podávati nemohl, þehož my tak
dalece, co se správy obecné a k ní patĜící dĤležitosti dotýþe, pĜi
tom pĜi všem zĤstavujeme, aby však stavĤm ta pĜíležitost
dokonce odĖata nebyla spoleþnČ v jedné neb druhé v menších
vČcech vyskytnuté pĜípadnosti jednati. Proþež ráþíme takové
ustanovení z milosti naší, kterou jsme k stavĤm naklonČni,
neménČ než jak se ještČ za živobytí slavné pamČti pana otce
našeho milostivČ nejmilejš. v margkrabství moravském stalo, tak
vysvČtlovati, že na potomný þas (když však nejprve snČmovní
královské proposití pováží a svolení zavrou a dĜíve nic mezi
sebou o špatnČjších vČcech, kteréž by se na naši královskou
osobu, mocnost a vyvýšenost, dĤstojenství a regalia nevztahovaly, spoleþnČ jednati moci budou, však s tou patrnou vejmin-

kou a doložením, aby prve, než by co takového jednati poþali, to
nám, kdybychom pĜítomni byli, aneb našim královským snČmovním commissaĜĤm, kdybychom my neb regírující králové
þeští jim k tomu plnou moc dáti ráþili, napĜed pĜednesli. A
potom to nejináþe mČli s povolením, vČdomím a svolením jich
stavĤv k povážení podati i také na þem by se snesli a zavĜeli,
nám a králĤm þeským k ratificatí neb schválení pĜednesli a
dokudž by toho nedosáhli, takového snešení tisknouti nedati
povinni byli.
/42/ Ad rubricam O stavu duchovním
Aa. X
Jakož jest pochybnost vznikla, zdali by suffragán neb biskup
pražsk. svČĜení knČžstva té pĜednosti a vážnosti, kteráž v obno.
zĜí. zem. sub lit. A 24. biskupĤm v tom punctu, co se mČsta a
pĜedností snČmovních pĜi sjezdích obecních tkne, se pĜivlastĖuje
úþasten býti a tak pĜed nejvyším pĜevorem Ĝádu rytíĜĤv
maltejských v království þeském místo své míti mČl, ješto však v
tom jmenovaném textu patrnČ vymČĜeno jest, že toliko ty osoby
duchovní k snČmu povolány býti a conseqventer pĜi nich své
místa míti mají, kterýž infule neb biskupské koruny bućto vedle
privilegium aneb starobylého uznání nositi právo mají a vedle
toho statkĤv pozemských, ve dskách našich vložených a vepsaných, v držení a užívání jsou. Proþež takové naĜízení následujícím zpĤsobem vysvČtlovati ráþíme, že totižto v tom dotþeném
textu se nacházejícím slovu biskup toliko ti biskupové sami,
kterýž do þasto psaného království našeho þeského svaté pamČti
pan otec náš uvédsti úmysl míti ráþil aneb my neb potomkové
naši ještČ bychom uvedli, když ordinariam jurisditionem neboližto vrchní moc a právo míti ráþíme, se míjí a žádní jiní
biskupové, byĢ ti i statky pozemský na sebe pĜivedli, se nerozumČjí a podle toho suffragánu pražskému, jakožto biskupu
svČcení knČžstva netoliko jmenovaná pĜednost nepĜísluší, ale i
pĜi snČmích a obecních zemských schromáždČních více dokonce
žádného místa náležeti nemá.
Aa. XI
Nad to vejše a jakož jest slavné pamČti pan otec náš
nejmilejší Ĝád rytíĜĤv maltejských z pobožnosti a náklonosti své
císaĜ. a královské mti, kterouž k tomu Ĝádu míti ráþil, nad tu
zĜízením zemsk. udČlenou milost vejšeji i takové obdarování
uþiniti ráþil, že kdyby nejvyší pĜevor pĜipomenutého /42'/
maltejsk. Ĝádu od králĤv þeských do soudu zemského dosazen
byl, on techdáž pod královskými úĜedníky zemskými anobž
ihned po nejvyším sudím dvorským pĜed nad appellacími a
komory þeské præsidenty své místo a hlas míti má. SobČ to
tolikéž milostivČ oblibujeme, proþež se nám za dobré vidČlo
takové vyvČtlení podle jiných vytisknouti dáti.
Ad rubricam O vývodách a knížatech
Aa. XII
Jakož také vysoce vzácného pĜipomenutí slavné pamČti pan
otec náš nČkteré své tejný raddy a komorníky, jmenovitČ hrabČ
Maximiliána z Trautmansdorffu, jakož taky již neboštíka Adama
pana z Waldtsteyna, Jaroslava PoĜita hrabČ z Martinic pro jich
známá velká zasloužení mezi jinými pĜednostmi a vyvýšenostmi
i tím obdaĜiti ráþil, že jich prvorození neb sice nejstarší synové a
po nich opČt nejstarší synové a tak dále potom vždycky jedni po
druhých nejstarší potomci mužského pohlaví in infinitum ihned,
jakž by 20 leth vČku svého došli, sedání a místa svá všudy po
nejvyších úĜednících zemských (leþ by ti prvorození synové a
potomci jich nČjaký vyší dvorský neb zemský na sobČ úĜad mČli
míti a užívati mají a od té doby jak od vejš pĜipomenutého jeho
mti a lásky, tak i od nás, nČkteĜí v našem vysoce slavném domČ
dobĜe zasloužilí obyvatelé túž a takovou pĜipomenutou milosti
pro nČ a prvorozené neb nejstarší syny jich štČdĜe poctČni jsou.
Proþež jsme jména jich jim a rodu jich ku poctivosti tak
jednoho po druhém, jak kterého þasu který z nich tu milost
obdržel, tuto položiti dáti sobČ oblíbiti /43/ ráþili a jsou tito:
ZdenČk hrabČ z Žampachu, Vácslav hrabČ z Vrbna, Jan
Zikmund hrabČ z Thumu, Krystopff Pavel hrabČ z Lichtenštein,
Julius hrabČ z Salmu.
Aa. XIII
Avšak s tím mínČním a vejminkou, že kdyby prvorozený
vejš jmenovaných tĜí v zĜíze. zemském již pĜed tím
privilegírovaných kmenĤv a rodĤv prvorozenými napĜed

dotþeného stavu osob pĜi snČmu i jinde se sešli, oni na tyto (leþ
by v vyším dvorským neb zemským úĜadu postaveni byli) in
infinitum pĜedcházeti mají.
Aa. XIV.
Dáleji, jsouce v zĜí. zemsk. obnoveném králĤm þeským
všecka a všeliká regalia a královské vyvýšenosti, kteréž
každému králi a monarchovi v jeho království pĜísluší, v moci
zanechané, mezi nimi jedno z nejpĜednČjších jest vzáctnost a
vážnost pancského a rytíĜsk. stavu, kterouž daĜiti, poctíti a
udČliti ráþíme, žádnému sice jedinČ nám pĜináleží. Proþež také ta
nikdyž jinde než pĜi nás a kralujících králích þeských
vychledávána býti má.
Aa. XV.
Aby také panský a rytíĜský stav v své dosažené vážnosti,
zpĤsobu a esse tím více a spíše zdržen a v té potomkĤv
zanechán býti mohl, proþež jest se slavné pamČti J. CísaĜ. a
Královská Mt de dato v Vídni 29. Novemb. letha 1628
resolvírovati ráþila, my taky tomu milosti. chtíti ráþíme. /43'/
KteĜíž od téhož þasu od Jeho Mti a lásky aneb od nás do stavu
pansk. vyzdviženi jsou aneb by ještČ budoucnČ vyzdviženi byli,
pĜi stavu panském v pĜíþinČ sedČní a místa se ohlásili a þtyry
urozené dČdy své provedli. Jináþe k místu a sedČní (leþ by jim
toho stav panský dobrovolnČ pĜíti chtČl) pĜipouštČni býti nemají,
dokudž by, jak oznámeno, þtyry urozené dČdy své neprovedli.
Jakož pak my toho na budoucí þas pĜi tom pĜi všem zĤstavovati
ráþíme, co v pĜíþinČ té, kterak by se nový svobodní páni k
starožitným pánĤm chovati mČli, v privilegium obsaženo jest.
Aa. XVI.
PodobnČ, ponČvadž cizozemci, kteĜíž se za starodávnažitné
svobodné pány vydávají, ne vždycky známi jsou. Proþež ustanovovati a naĜizovati ráþíme, aby když by mezi starožitnými z stavu pansk. místo míti chtČli, nejprve pokudž by z Ĝíše aneb našich
dČdiþných zemí aneb sice dobĜe známi nebyli, dostateþnČ
provésti a prokázati povinni byli, že starého pansk. a za ty v své
vlasti držáni jsou.
Ad rubricam O tĜetím stavu
Aa. XVII
NicménČ, co se stavu rytíĜsk. dotýþe, aþkoliv nobilitatí neb
vladycství odtud nepochází, že jako pĜedešle jeden do stavu
rytíĜsk. pĜijat jest, ale budoucnČ nejprve táž vladycství aneb jeho
approbatí od nás neb králĤv þeských z cancelláĜe naší /44/ þeské
dvorské dosáhnouti musí. Proþež dáleji tomu chtíti ráþíme, aby
jakž pĜedešle pĜi pĜijímání do stavu rytíĜsk. osob mČst. obyþejnČ
bylo, že ten, kdož do téhož stavu pĜijat býti má a žádal,
provédsti musil, že jest z poctivých rodiþĤv do 3. kolena pošel a
poctivČ zrozen. Podobným zpĤsobem také na budoucí þas,
kdyby nČkdo od nás, jakožto krále þesk., nobilitatí a vladycstvím
obdržán byl a toho z cancelláĜe naší královské þeské dvorské
jistou approbatí dosáhl, potomnČ se ten každý pĜi stavu rytíĜském, kdyby v nČm své místo a sedČní míti chtČl, vedle ukázání
jeho z cancelláĜe naší þeské dvorské královské dosazeného listu
erbovního pĜitom provésti a prokázati má, že tak, jakž do(t)þeno,
od poctivých lidí pošel a ĜádnČ na svČt zplozen jest.
A. XVIII.
Dále pĜi tom stavu rytíĜském i to naĜizujeme a ustanovujeme, že kdyby jeden neb jich vícej za osobu starožitného rodu
stavu rytíĜského vydávati se chtČl aneb chtČli a ti by cizozemci
aneb jak vejš pĜi stavu panském dotknuto, rodu neznámého byli,
tehdy každý z nich dostateþnČ vysvČdþení a prĤvod toho, že v
vlasti své starožitného rodu stavu rytíĜ. a za toho držán jest,
pĜednésti má. Však pĜitom sobČ a kralujícím králĤm þeským to v
moci zĤstavujeme, abychom moci ráþili jednoho neb jich víceji
za jeho vČrné služby té pĜípadnosti zvláštní milostí obdaĜiti a co
tak tehdáž z mocnosti naší královské naĜíditi ráþíme, tomu od
každého ve všem zadost uþinČno a pĜitom zĤstaveno býti má.
ChtČjíce tomu milostivČ, aby vnovČ nobilitírované osoby k starožitným vladycským rodĤm s náležitou vážností tak se chovati
hledČly, aby se jak v sedČní a místech, tak ani jináþe
nevyvyšovaly.
A. XIX.
Tolikéž i to ustanovovati ráþíme, jakž pĜedešle to velmi
dobĜe naĜízeno bylo, že žádný druhého za strejce neb úþastníka
erbu svého jinším zpĤsobem pĜijíti nemohl, leþ jest král tomu
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povoliti ráþil. /44'/ Protož aby to na budoucí þasy podobným
zpĤsobem, zvláštČ v nynČjším království spĤsobu, kdež jura
majestatis v moci samých králĤv zĤstávají, pevnČ držáno a
zachováno bylo.
Aa. XX
A rovnČ jakož v tomto našem dČdiþném království þeském a
k nČmu pĜivtČlených zemích každé(ho) þasu pilný zĜetel a pozor
na to dáván byl, aby pĜi jednom i druhém stavu þistota a
poĜádnost krve zachována a urození rodové s tČmi smíšeni a
srovnáni nebyli, kteĜíž z nenáležitého spojení rodĤv jich
poškvrny dosáhli, byĢ pak posléze i legitimírováni byli, k
vládnutí a držení statkĤv nemohovitých a užívání jiných
spravedlností zemských nepĜipouštČni, nýbrž za nespĤsobné k
tomu držáni byli. My také nad þistotou urozených rodĤv a odtud
poctivým a Ĝádným pojítím ochranu držeti slušnČ úmyslu býti
ráþíme.
Protož ustanovovati, naĜizovati a tomu chtíti ráþíme, aby na
budoucí þas v tomto našem dČdiþném království þeském takový
z nepoĜádného lože zplozený dČti, byĢ pak skrze následující
manželství od králĤv þeských neb jináþ legitimírovány a
poĜádnými uþinČny byly, jednoho neb druhého stavu a všech
tČch odtud pocházejících práv a spravedlností zemských, byĢ se
pak sedČní neb místa pĜi snČmích obecných, zastání zemských
ouĜadĤv, užívání desk, vládnutí a dČdicství statkĤv pozemských
neb jiných tČm podobných zemských práv dotýkalo, všelijak
incapaces nehodny a k tomu nezpĤsobny býti mají.
Ad rubricam O našich královských úĜadech zemských.
Aa. XXI.
Co se osazování našich král. úĜadĤv zemských dotýþe, rovnČ
jakožto žádnému jedinČ samému kralujícímu králi þeskému
nepĜináleží a v moci jeho v obnove. zĜí. zemsk. zanecháno jest i
taky všecky pĜísahy v našem dČdiþném království þeském, toliko
na samou naši král. dĤstojnost jakožto kralujícího krále a naše
dČdice, kteĜíž by z našeho král. rodu a kmene pošli a ne vedle
starého zĜí. zemsk., jakž se sice prve dálo, na panský a rytíĜský
stav a celou obec tohoto království þeského znČjí a se vztahují.
Proþež jest od slavné pamČti pana otce našeho dobĜe
naĜízený, to taky na budoucí vČþný þasy zachováno býti má, že
totižto naši nejvyší úĜedlníci zemští již víc ne královští tohoto
titule užívati, nýbrž našimi královskými nejvyšími úĜedníky
zemskými v království þeském se jmenovati a psáti i taky od
každého tak a ne jinak jmenováni a psáni býti mají.
Aa. XXII.
A aþkoliv v obnoveném zĜízení zemsk. A 32. 33. svČtle
vymČĜeno jest, jaké místo náš královský zemský maršálek v
soudu zemském i krom nČho míti by mČl, ponČvadž pak
pochybnost povstala, zdali by ta præeminentí a pĜednost krom
soudu zemsk. pĜi obecních snČmích a sjezdech v té pĜípadnosti
náležela, kdyby on v soudu zemském nesedČl, však ta
præminentí a pĜednost ne z sedČní v soudu zemském, ale z samý
jakosti a vlastnosti krá. ouĜadu pochází. Protož my to tak
vysvČtlovati ráþíme, že našemu královsk. maršálku zemsk. v
království þeském v snČmích a /45'/ sjezdích to v zĜí. zem. A 33
obrané sedČní hned po našem nejvyším hoffmistru pĜede všemi
jinými ouĜedlníky našimi zemskými náležitČ a pokaždý
zanechávané býti má, byĢ potom i do soudu zem. pĜijat nebyl.
Aa XXIII.
Kdyby se také náš královský zemský maršálek nejvyší s
naším královským maršálkem dvorským pĜi vejroþních actích,
kdež se pĜed králi þeskými královský meþ nosívá, trefili, tehdy
má náš královský maršálek zemský meþ ven i zas nositi, v
nepĜítomnosti pak jeho dvorský maršálek krále þeského totéž
vykonati.
/45/

Ad rubricam O confiscírování statkĤv
Aa XXIV.
Ráþíme sobČ taky to pĜipomínati mezi v právích zbČchlými
v pĜípadnostech confiscatí aneb propadení lenních neb
manských a svČĜených do nápadu zĜízených statkĤv se
dotýkajících rotržitosti nesnáze a pochybnosti povstávají.
PonČvadž pak slavné pamČti pan otec náš milostivČ nejmilejší již
o tom v království tomto a zemí k nČmu pĜivtČlených dokonalé
vymČĜení uþiniti ráþil, že in casu rebellionis, kdyby ta, jsouce
mnohým obecná, vojanskou mocí ukrocena a pĜemožena býti /46/
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musila, všelijací osob prohĜešilých statkové bez rozdílu
confiscírování propadených a do komory naší ujímáni býti mají.
Také prominulí þasové patrnČ vysvČtlují, v jakou záhubu a
zkázu naše království a zemČ skrze tu dotþenou rebellii uvedeny
jsou a v jaké nešþíslné škody a náklady skrze ni náš vysoce
slavný dĤm rakouský pĜiveden jest.
Proþež aby tím více a snáze správa obecní držána a
nevČrných poddaných opovážlivost ztrestána býti mohla, ráþili
sme takovou pĜed léty vyšlou resolutí tuto obnoviti a vedle toho
ustano(vo)vati a naĜizovati ráþíme: Kdyby nČkdo z obyvatelĤv a
poddaných našich proti nám, jakožto králi þeskému, našim
dČdicĤm a budoucím králĤm nebo našemu královskému stavu
neb obecné správČ a dobrému a tak v pĜedním punctu urážšky
nejvyšího dĤstojenství a mocnosti naší takové rebelliæ úþastna
se uþinil, kteráž by (jsouc mnoh(ý)m obecná) mocí vojenskou
zkrocena a pĜemožena býti musela, že v takové pĜípadnosti
vedle osoby prohĜešilé dČdiþní statkové, tolikéž ti, kterýchž by v
držení byli, do nápadu zĜízeni a lenní neb manští statkové, byĢ
oni i pro jeden kmen nebo celý rod do téhož nápadu zĜízeni byli,
do královské komory þeské naší propadeni a confiscírováni býti
mají. Kdyby se pak kdo takového vejstupku doþinil, kterýž by
sice k pĜednímu punctu urážky nejvyší mocnosti a dĤstojenství
našeho patĜil a se ustahoval, však takového nákladu vojenskou
mocí pĜemoženČ nepotĜeboval, tehdy má fiscus neb komora naše
královská toliko samý usum fructum to jest užitky nápadních a
manských statkĤv, kterýchž by delinqvent neb osoba provinilá v
držení byl a nimi vládl, tak dlouho míti a je k sobČ pĜijímati,
dokudž by týž prohĜešilý v živobytu zĤstal.
/46'/ Aa XXV
PonČvadž také zaþasté rozepĜe pĜi soudech bývají, v
kterýchž náš králo. fiscus interresírován bývá, proto budou
povinni naši vyší i ni(ž)ší soudové pokaždý na takové naše
fiscální interesse upĜímný a bedlivý pozor dáti a jemu niþeho na
škodu nedopouštČti. Také kdyby se pĜi nich náš královský
procurátor ohlásil a aby buć v jedné neb druhý rozepĜi a od
stran proti sobČ obapolnČ podávané spisy nahlédnouti mohl, za
propĤjþení jich žádal, takové jemu proti pĜiznání vydati, avšak
má náš králo. procurátor takové acta pĜes 6 nedČl za sebou
nezadržovati, nýbrž je zase v tom þasu k tomu soudu, od
kteréhož by jemu propuþené byly, vČrnČ a upĜímnČ navrátiti a
jestli by k dobrému interesse našeho bylo potĜebu svou pĜi tom
Ĝíditi a pĜednášeti, však pokudž by on v takovém þase pro jiné
práce naše a zamČstknání takové rozepĜe prohlídnouti nemohl,
mĤže dilatí a odklad vyhledávati, kteráž také jemu ještČ na
nČkterý tejden vedle povahy té vČci dopĜána a udČlena býti má.
Aa XXVI
Pokudž by také kdy od tČch, kterýmž vedení processu naše.
svČĜeno jest, naší komory interesse pĜehlídnuto neb ne všelijak
na pozoru bylo, mají nicménČ soudcové v jedné neb druhé
patrné pĜípadnosti na nČ pilný pozor dávati a na umenšení a
škodu našeho král. fiscu niþehož nedopouštČti.
/47/ Ad rubricam O procurátoĜích
Bd I
Aþkoliv v obno. zĜ. zem. pod titulem neb rubrikou o
prokurátoĜích rozdílná platná naĜízení uþinČna jsou, pĜiþemž pĜi
všem také zĤstati má. Že jsme pak z jistého a bedlivého uvážení
obvzláštnČ tomuto království a jeho obyvatelĤm, kteĜíž v
soudech þiniti mají, k dobrému resolvírovati ráþili na budoucí
þas ne každému pĜi soudech advocatství povoliti, nýbrž jisté
zemské procurátory zĜíditi, kteĜíž by jakž pĜi jiných našich
soudech vysších obyþejné a v zĜí. zem. pod lit. B 60 pĜiĜþeno
jest, pĜísahou a povinností k právním vČcem zavázáni byli.
Proþež ustano(vo)vati a tomu chtíti ráþíme, že na potomní
þasy netoliko pĜi vysších soudech žádný procurátor ani advocát
slyšán ani pĜipuštČn býti nemá, leþ by nejprv pĜi král. dskách
zemsk. nebo v mČstských vČcech pĜi tom právČ, pĜi kterémž by
pĜe vésti žádal, následující pĜísahu vykonal. Avšak co se král.
našich mČst pražských dotýþe, tomu již na tom dosti býti má,
kterýž by pĜi jednom pražským mČstským právČ v kterýmkoli
mČstČ takovou povinnost vykonal.
PĜísaha prokurátorĤm.
Bb. II
Já N. pĜísahám Pánu Bohu všemoh., blahoslavené PannČ

Mari, matce boží, a všem božím svatým, jako i J.M. N. králi
þeskému, pánu panu mnČ nejmil., že chci jeho královské Mti
každého þasu vČrným, poslušným a bedlivým /47'/ býti, v tomto
mém zemském procurátorském úĜadČ každé. þasu upĜí(m)nČ a
šle(c)hetnČ se chovati, obn. zĜ. zemské a toho ustanovení stále
pĜed oþima míti, partije v jejich vČcech, kteréž bych k Ĝízení k
sobČ pĜijal, s celou a pravou upĜímností zastávati a takové vČci
podle svého nejlepšího rozumu stranČ k lepšímu s pilností
uvážiti, pĜednésti a Ĝíditi a vČdomČ v tom žádné falše, podvodĤ
neb nepravostí užívati, aniž nebezpeþných odkladĤv neb dilatí k
prodloužení tČch vČcí vyhledávati, ani strany, aby takového þeho
vyhledávati a pĤsobiti o tom vyuþovati, tolikéž s stranami
žádného námluvy a pactu, s kterým o ty vČci, v kterých jsem se
za procurátora zjednal, míti þiniti aneb pĤsobiti, nicménČji
tajnost a poruþení, kterých bych od nich vyzkoumal, jim stranám
ke škodČ žádnému nevyjevovati, aniž sice jedné conclusí s
druhou stranou vésti, ménČji v zapovČdČných handlích,
podvodných a jiných nenáležitých contractích neb smlouvách se
potĜebovati dáti. NápodobnČ právo a osoby právní ctíti,
fedrovati, pĜed právem šetrnost užívati a od všelijaké nevážnosti
jak proti odporné stranČ, tak i právu se zdržovati, k tomu také od
tČch vČcí, kteréž (j)sem k sobČ pĜijal aneb ještČ bych pĜijíti mČl,
bez slušné pĜíþiny a povolání práva neupouštČti, nýbrž stranám
vČrnČ a upĜímnČ až do skonání pĜe sloužiti a pracovati. A dáleji
tak se chovati mám a chci, jakž na vČrného a šlechetného
advocata neb procurátora sluší a náleží. Tak mnČ Pán BĤch
pomáhej, blahoslavená Rodiþka boží a všeckni svatí Amen.
/48/ Bb. III
Kterážto pĜísaha podobnČ na mČstský vČci a tČch obvzláštní
naĜízení pro ty, jenž v nich sloužiti chtČjí, vtažena býti má.
Bb. IV.
Dáleji i tomu chtíti ráþíme, aby procurátoĜi a advocati
supplikací a spisy, kteréžby soudĤm podané byly, sami vedle
stran podpisovali.
Bb. V.
Kdež jsme pak porozumČti ráþili, kterak by to ustanovení
zĜí. zemského nového, kteréž se v pĜíþinČ daného prĤchodu pĜi
soudích Ĝeþi þeské i nČmecké tak vykládáno býti chtČlo, jakoby
se na mČst. právo nemínilo, avšak to proti pravému smyslu jest.
Protož vysvČtlovati a naĜizovati milost. ráþíme, aby se to
podobnČ pĜi královských právích mČstských zachovávalo a tam
tolikéž vedení rozepĜí tak dobĜe v nČmecké tak þeské Ĝeþi, avšak
tím rozdílem, jakž o tom v zĜíze. zemsk. obnove. sub lit. C 2
vymČĜeno jest, bez odporu dopuštČno býti má.
Ad rubricam Kterak a kdy v spisích obsažený prĤvod
pĜi trvajícím processu doveden býti má.
Bb VI
Jakož jsme se toho dovČdČti ráþili, kterak v pĜíþinČ /48'/
vedení svČtkĤv pĜi právČ jak by se díti a konati mČlo tam articul
zĜízení zemsk. v nejednostejný smysl berou a na ten zpĤsob
vykládán býti by chtČl, jako by to zavozování svČdkĤv bez
rozdílu a bez právní pomoci dovoleno a jeden každý kde a kdy
též v jakých pĜíþinách by se jednČm líbilo, vésti by je mohl,
nicménČ jako by mezi vyšším stavem positionales a
interrogatoria místa míti nemČly, nýbrž na tom dosti bylo, když
oni toliko na pouhá producenta neb svČdky vedoucího
vyhledávání svČdomí své pod jich a jiných dvouch rytíĜských
osob peþetmi anobrž i odevĜenČ dávají aneb taky vedoucímu
pĜípisy jich udČlují, odkudž mnohdykráte pochází, že toliko díl
vysvČdþení producírován, ostatek pak co by k intentí producenta
nevšelikrát sloužilo a obmyslnČ zatajováno aneb jiné
subordinationes provozované bývají, jakož pak také ostatní
svČdkové, vzláštČ co se poddaných dotýþe, zcela nepoĜádnČ a
bućto dokonce bez positionálních articulĤv a interrogatorií
examinírováni aneb byĢ i taková interrogatoria pĜedcházely,
však vysvČtþení na nČ vlastnČ se nedČjí, nýbrž více na zpĤsob
discursu zaznamenané bývají. Což proti patrnému obmyslu
obnov. zĜízení zem. þelí a víc škodlivému a vysoce
zapovČdČnému subornírování svČdkĤv nežli k vyhledání jisté
pravdy patĜí.
PonČvadž ale celému království a všem jeho obyvatelĤm na
tom znamenitČ záleží, aby se s svČdomím a jich pĜijímáním, na
nichž fundament právního rozeznání a mnoho þasnČ založeno

jest, ctnČ a poĜádnČ zacházelo, proþež ustanovovati ráþíme,
chceme a naĜizujeme, /49/ aby napotom mezi našemi stavy, bućto
k jich potĜebČ aneb proti nim, žádné svČdkĤv vedení (vymíníc
examen ad perpetuam rei memoriam neboližto pro smrt), o
kterémž podobnČ další vysvČtlení co nejdĜíve uþiniti chtíti
ráþíme, prĤchodu nemČlo, ani záplatné aneb zavírající držáno,
neménČ pak jediné rozeznání aneb úĜadu pomoc na to vycházeti
mČla, leþ by se dálo takových svČdkĤv vedení s následujícími
reqvisití, aby dĜíve v hlavní vČci, jakž o tom v zĜí. zem. novém
pod lit. C 58 vymČĜeno jest, obeslání vyšlo.
NB. Aby takové svČdomí od práva, kdež ta rozepĜe aneb
vČc, v kteréž svČdomí vésti se má, zroþena jest, na jedné neb
druhý strany vyhledávání aneb úĜadu poruþení vyžádáno bylo,
III. aby ten, kdož svČtky vésti míní, povinnen byl netoliko
svČtky pĜi právČ, kdež ta vČc zroþena jest, zejména jmenovati a
pĜitom specificírovati, kde a pod koho vládnutím oni se zdržují,
ale taky své articule anebo positionales, na který svČdkové
vyžádáni býti mají, tam ku právu podati.
Bb. VII
Což vše má se zachovati, bućž svČdomí od duchovní,
panské aneb rytíĜské osoby, mČštČnína neb sedláka, požádáno,
však s tím rozdílem, jakž o tom v zĜí. zemsk. obno. z strany civil
a criminálních vČcí, tudíž také duchovními a mČst. osobami
vymČĜeno jest.
Bb VIII
Když tehdy to právo od strany za povolení aneb obeslání
svČdkĤv, jakž svrchu dotþeno, /49'/ se požádá a takoví svČdkové
zejména též, kde se nacházejí, popsáni a vedle toho positionales
(aneb sic když dotþené reqvisita se nenaplní, nemá žádnému
svČtkĤv vedení povolováno býti) podáni budou, tehdy to právo
pĜede všemi vČcemi odporné stranČ, proti kteréž svČdkĤv vedení
se dČje, takové positionales prošle a jí uloží, aby v 14 dnech od
datum pĜijetí poþítajíc svá interrogatoria na to k tomu právu
podala. Když [zbytek stránky prázdný]
/50/ PamČti nČkteré na Horách Kuttnách zbČhlé
od VojtČcha Keglera sepsané
Letha 1667. P. Putz, bývalý horr administrator, pĜednesl JM.
Cí., aby zĜíditi ráþila commissí horní, aby tudy pomoc obec
kuttnohorská na hory uþinila. Podle toho prošla citatí camerální
na magistrát, kdežto do mČst pražských tĜi osoby konšelské
vyslány byly a tam 14 dní zdržány byly. Uþinily zprávu, že se
tam declarírovati musely, že obec za mČsto contributí platiti a na
voszer khumst 900 fl roþnČ pomoci dáti se uvoluje, též pavuĖgk
štoly Sv. MáĜímagdaleny na sebe pĜejímá. PĜitom ohradily, že
kdyby dĤchodové na to nepostaþovaly neb nČjaký pád na mČsto
se uvalil, by se ohlásiti moci mohly a toho platu zbaveni byly.
Lib. Memora.: Téhož letha 11. Julii bylo snešeno a obci
oznámeno, že obec to jhlo contribuce podle toho na sebe
pĜejímá.
1669. Vyna(c)hází se relatí vyslaných osob do Prahy, že pro
nemožnost obce contribuce na sousedy uložena byla a tak obec
zouplna 1½ letha za sousedy contributí platila a téhož letha byli
zĜízeni vejbČrþí contribuþní.
1687. 31. Decemb. byla obec do domu radd. povolána a
oznámeno, aby sousedé piva z Lorce brali, že ta contribuce za nČ
z Lorce placena bude.
1745. Obec skrze vojanský nepĜátel. (v)pád do decadentí
pĜišla, na 175 tisíc dluhu mČla. Byla consultatí držána, zdaž
soused(st)vo contributí platiti má. Jest s tím supersedírována 12.
April. /50'/ a toho léta coleda z Lorce na p. arci-dČkana vydávati
se zaþala p(er) 60 fl.
[horní okraj: 1637 byla obec do raddy obesl. o rest contribuce
2033 fl a oznámeno, aby restantiarii do 28. Febru. ejvsdem anni
pod arrestem zapravili.
1627. byla obec na rathauze po kázání v nedČli den sv.
Jakuba o contribuci.]
PamČĢ, že sousedstvo samo piva nevaĜívalo, ale primario ale
obec.
Sousedé toliko nákladníci piva páchovský vaĜívali a z
varního do obce plat dávali. Ty pak piva toliko pšeniþná pro
samý horní lid a to lechká, aby se nepodroušili, vaĜívali a pintu
za 2 grešle šenkovali a nic více než [9] str. pšeniþ. sladu na 8
sudĤv sypání a nic více dávati nesmČli a z každého varu piva
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accis do horr p(er) 1 fl 30 kr platiti museli.
A protož radČji od várek upustili, že malý užitek z toho mČli,
neb letha 1661 na várce nic více než 4 fl 36 kr mívali. PĜíjmu z
várky mČli 31 fl a vydání 26 fl 24 (kr).
1558. Obec tvrz Lorec koupila. 1728 stavČti zaþali.
1527. Na Hory Kuttny síla piv hostinských pĜiváženo bylo
až do Ferdin. III. krále þeského.
1648. Obec na slav. krá. komoru þeskou stížnost podala, že
mnoho cizích piv do Hory Kuttny se pĜiváží a od jesuvitĤv, též
od Sedlice, se dováží. Bylo to pod contrabantem zapovČdeno.
A ponČvadž léta 1739 od sousedstva slyšeti se dalo, že se o
várky ucházeti chtČjí, bylo jim to dne /51/ 26. Octob. vysvČtleno,
že práva k várkám nemají, by se bez prĤvodĤv a bez vesla na
moĜe nepouštČli. A oznámeno, že Lorec za 19 leth za sousedy
pĜes 50 tisíc contribuce dal. A pĜitom pĜíjmy, též vydání, z
statkĤv obec., jenž pĜes 40 tisíc vynášejí, vyhlášené byly a
schledáno, že vydání pĜíjmy na tisíce pĜevyšují. To pak zbouĜení
sousedstva, jenž administratí na obec uvaliti usilovali, stalo se z
pĜíležitosti platĤv z tabákĤv, jenž na mČsto roþnČ 2000 fl dáti
uloženo bylo a to qvantum na osoby se repartírovalo, neb od
letha 1738. 1. Aprilis veliké nesnáze magistrátu povstaly a
executze následovaly.
1658. 28. Febru. Na poruþení pánĤ stavĤv Hora Kuttná
uþinila pĜiznání dluhĤv a pĜíjmĤv.
§ I. DluhĤv pĜed rebellií zašlých vyplacených i k zaplacení
zĤstalých 42315 kp míšen. 56 g. 4 den.
Ty dluhy vypu(j)þené byly 1. na zakoupení KĜesetic statku a
vesnic, 2. na založení mintze za císaĜe Mathiáše a 3. na placení
ourokĤv vČĜitelĤv.
§ II. DluhĤv v rebellii zdČlaných 34050 kp mí. A to se stalo
léta 1618. 19. 20. a to sestalo ku potĜebČ zemČ na placení lidu
váleþného, z kteréž se do bernČ, totiž 11 tisíc kp mí. zapu(j)þeno
bylo. V té summČ postoupený byl dvĤr poplužní pĜi Sedlici
ležící ku užívaní obcí, Malín, Habrkovice a Horušice dokud by
obci ta summa zase dána a zaplacena nebyla. Nato léta 1619.
directorium assecuratí vydalo. Za Ferdinanda II. III. ten dluch
cassírován byl a obec kuttnohor. placení se zbavila.
/51'/ § III. DluhĤv po rebellii zdČdČných bylo 4350 kp mí.
1622 léta a to takto: Po vítČcství na Bílé HoĜe obec vydlužiti se
musela 5000 kp, kteréžto k zalíbení JMCí. k ruce odvedla.
Potom sebráno a mezi sousedy zapĤ(j)þeno bylo 4000 kp. Pak
zase léta 1621 od sousedĤv a cechĤv k zalíbení JMC. v ponížené
poddanosti zapu(j)þeno bylo 12770 kp m., þiní s(umma
)sum(marum) 16770 kp. K jaký ale potĜebČ ta summa obrácena
byla, o tom se neví.
Na tu summu císaĜ Ferd. II. obci dal dva dvory po Janovi
Šultysovi confiscírované, za KouĜimskou branou ležící, totiž
Lipaltovský a Vokáþkovský A. 1630, však pusté.
Léta 1639 generálovi majorovi od armády švédské, když
mČstu meþem a ohnČm hrozil, rancionu dáno bylo 15000 fl. Tím
mČsto regalia horní salvírovalo. A tak všeho na zaplacení
rationu i na jiné dorážející vydání vojanské þiní 16363 fl 35 (kr).
Léta 1658 vyplaceno bylo 5506 fl 31 (kr).
ZĤstalo ještČ k doplacení od obce kuttnohor. záduším, jenž
jejich clenoty rozšmelcované byly, a jiným osobám 10854 fl 4
kr.
§ IV. Obec kuttnohor. za komorou þeskou k prætendírování
mČla:
1. Dle jistoty císaĜe Matyáše léta 1615 k dĤležitým potĜebám
müntze od sousedĤv a obce co pu(j)þeno bylo 21142 kp 39 g 6
den.
2. Dle druhé jistoty 1616 pu(j)þeno bylo 179 fl 53 (kr).
S(umma) 22322 kop 32 g 6 den.
/52/ § V. Obec kuttnohorská pĜed rebellií statku mČla: 1. Tvrz
KĜesetice. 2. Ves Perštenice s zámkem. 3. Chrást. 4. Tvrz
Bykánec. 5. DvĤr ve vsi Týništích. 6. Bahno. 7. Ves PĜedboĜce.
8. v ýernínách 4 dvory. 9. v PuchĜi dvĤr koupený za 36 kp. A
tak na skoupení tČch statkĤ vypuþeno bylo 34300 kpm. O tom
všem byla zpráva na komoru þeskou léta 1629 dána. 10.
Poliþany byly ujaty ve 300 kp léta 1557. 11. Lomec na císaĜe
Maximiliana pĜipadlý obec kuttnoh. léta 1570 za sum. 1050 kp
g. þ. koupila. 12. Ves HoĜany koupena za 50 kp g. þ. 13. PĜítoka,
14. PoboĜ koupena lét. 1515 od pana Albrechta Amchy z
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Borov(n)ice za 929 kp 35 g. þe., v deskách zem. vložena léta
1546. 15. V Blynce koupeni dva poddaní s 6 lány 1513 od p.
Miku. z PráchĖan za 306 kp 46 groš. 16. Lošany koupeny od
Prokopa ýábelickýho z Soutic za 830 kp g. þ. 17. Lošánky
koupeny za 36 kp g. þ. 18. Ves Oujezdec koupena od Jana
Žateckýho z Vejkešdorfu za 350 kp g., do desk zem. vložena
1545. 19. Zybohlavy koupeny za 200 kpm g. 20. Tvrz Lorec s
pivovarem léta 1589 od paní KateĜ. Žerotínské z SmČĜic
koupena za 600 kp g. þ., v dckách vložena v kvater. sivém fol. C
28. 21. Veletov od Sedlice koupena pro lid chudý.
Z tČch statkĤv po vítČství confiscírovány a p. pát. S. Jesu pro
fundatí colleje S. P. Barbory léta 1625 darovány a od JMC.
postoupené byly, totiž /52'/ tvrz KĜesetice s dvorem poplužním,
ves KĜesetice s mlejnem, pivovarem a ovþín., Perštenice, Chrast,
Krupá, Bykánec, dvĤr v Tymištích, Bahno, Krasomovice,
Neškaredice, PĜedboĜice, v ýernínách tvrz, v PuchĜi dvĤr.
Strany ouroku z toho ke špitálu pĜi JMC. vČc zanešena
pozĤstává.
Jakž obec kuttnoh. tČch statkĤv zbavena byla, hory k
ztenþení pĜicházely, pĜi pavuĖku ztenþení braly.
Léta 1653. Na Horách Kuttnách byla visitatí skrze p.
Mathiáše z Bílenbergku, oppa. sv. Mikuláše, p. Ferdin. Arnošta
Hýsrle z ChodĤ, p. Jana Šaffkuce z Kumštatu a p. JiĜího Ryjka
Berounskýho.
A bylo schledáno z pivovaru Lorce pĜíjmu 6930 fl 41 (kr), z
dvora obecního 538 (fl) 54 (kr), facit 9214 fl 59 (kr) 3 (d). Vydání
roþní: p. arcidČkanu 631 fl 30 (kr), žákĤm, musicantĤm a
záduším 1385 (fl) 6 (kr) 4 (den), a tak dále stálého vydání roþnČ
8825 fl 38 (kr). ZĤstalo nad vydání 383 fl 21 kr.
/53/ Letha 1639 pĜi tom švejským (v)pádu na Horu Kuttnou
stalého generálovi majorovi dáno bylo rantionu 15000 (fl).
Škody sousedĤm od nepĜítele na dobytku, suknách a
kupeckém zboží, též na pivČ, vínČ, soli, chlebČ, obuvi etc bylo
seþteno 13663 (fl) 30 (kr).
Témuž nepĜíteli nad to do PodČbrad týhodnČ contributí,
dokud se odtud nehnul, dáno 1170 (fl).
1640. Na vychování armády JMC., když na Hory Kuttny
kníže Leopol. Wilhelmus pĜitáhl a všudy okol mČsta ložíroval,
vydáno 30000 fl.
1641. 42. císaĜským regimentĤm, skrze mČsto marchírujícím, na profianty vydáno 1325 fl 21 (kr) 3 (d).
1643. Když generál Durstenson s armádou pĜitáhl, mČsto po
dva dni plundrovati a rabovati zaþal a sousedstvo o všechno
jmČní až do nahoty pĜivedeno bylo, rathaus violíroval, škod se
vynašlo do 100000 (fl).
1644. Kuttná Hora na regiment Engelfurtský, v ýáslavČ
logírující, dle naĜízení kraj. ouĜadu odvedlo 500 fl.
1645. Rozdílným regimentĤm, generál wachtmistrĤm,
commissaĜĤm etc odvedeno 3112 fl 2 (kr).
Téhož léta po Jankovský bitvČ tĜem nejvyš. od armády
Dorstensonovy, Hawersteinovy, Butlerovy pro jich regementy
odvedeno 6750 fl.
/53'/ Jich qvartírmistrĤm na Lipnici tractament geldt
odvedeno 234 fl.
Eodem anno dle naĜízení kraj. rozdílným regementĤm od
obce odvedeno 1644 fl.
1646. Dle ordinatí hrabČte z Colorede nejvyšímu Devang. s
jeho regementy vydáno 450 fl.
Anno eodem outraty na regementy Littycha, který se do
mČsta logíroval, vydáno 10459 fl.
1646. General geldt cejkmejstrovi Wittenbergovi, který do
Hory s rejtharstvem vpadl, mimo jeho pajtu na penČzích dáno
1500 (fl).
Ittem na assignatí generál commissaĜe švédského do
JichlavČ nejvyš. Osterlengkovi contributí a fouráže odvedeno
2187 (fl).
1647. Dle naĜízení kraj. hejtmanĤ JMC. regementĤm
contribuce dáno 23398 (fl).
1648. Zase penČz odvedeno 1455 (fl).
Anno eodem švejdským do Brandejsa a do pole ležícím pĜed
Prahou mimo obilí odvedeno 120 (fl).
HrabČti delaorade vedle švédský repartití 798 (fl).
Švédskému ryttermistru od nejvyší. millera do Hory Kuttny

Hory ložírujícímu, který plundrováním hrozil, vydati se muselo
300 fl.
Téhož léta po odtrhnutí armády švédské od Prahy, /54/ když
generál štaby, leütnanti, rittmistĜi a capitáni do mČsta Hory
Kuttny se logírovali, armáda pak vĤkol místa se položila, od 9.
Novemb. do 9. Decemb. zĤstala, vydáno 46848 fl.
Více dle register Lorec. officírĤm vojenským na penČzích,
vínČ a pivČ, též victualiích odvedeno 3061 fl 11 kr.
1649. Vedle kraj. naĜízení JMC. regimentĤm d(áno) 2210 (fl)
1650. Více regmentu Galašovskýmu d(áno) 173 (fl) 15 kr.
Summa škod a outrat vojenských 251958 fl 19 kr 3 (den).
To sschöpfmistĜi a radda léta 1658 tak vysvČdþili.
TČch dluhĤ pĜed rebellí zdČlaných pracnČ vyplatili.
1712. Velebný panny vrsulinky do Hory Kuttny introducírovány byly a podle krá. diploma jsou se zde locírovaly. Skrze
mnoho let k žádnému dokonalému místu se resolvírovat
nemohly, nejvíce ale proti seminarium a colleji jesuvitské se
osaditi mínily. Od toho léta až do 1741 velikých nesnází
magistrátu zpĤsobily, ex vinculo regio reversales et stipulationes
o bĜemena mČst. od sebe uþinily. Toho léta, když klášter
nejslavnČjc stavČly, byla jim repartitze contribuþní, co z tČch
domĤ skoupených obec zaplatila, k zaplacení odeslána p(er) 615
fl, pak skrze kraj. ouĜad dne 21. Aug. 1741 commissí o to
držána. Offerírovaly vejplatu, capitál 500 fl, by in perpetuum ab
oneribvs osvobozené byly. Obec 5000 fl žádala. To tak zĤstalo.
16. Maii Septemb 1743 týž velebné panny vrsulinky skrze
pana consistoriálního canclíĜe p. Vokouna do nového kláštera
slavnČ processionaliter introducírované byly.
/54'/ P. Jacobvs Labe S. Jesu
Qvæ virgo in terris vixisti sine labe Maria
optarem in Cælis, ne sine labe foret
In Silvis nascor per campi gramina pascor
in domibvs resono, dic mihi sim qvis ego R(e)x Fides
Revolat in Silvis nigro vestita colore
Si cotur absindas res erit alba nimis cotur, nix
Viva fui in Silvis sum aura occisa Securi
cluni vixi tacui mortua dulce cano R(e)x Lyra
1741 dne 14. Septemb. na den Povýšení sv. KĜíže paní
KateĜina Šleichertová bývalá Kubínová rozená Daþická z
Heslova dala benedicírovat kapli sv. Trojice a první mši svatou
sloužiti. Sit AMDG.
Carolus V.
Maximil. II.
Rudolphus II.
Mathias
Ferdinandus II.
Ferdinand. III.
Leopoldus I.
Josephus I.
Carolus VI.
Maria Theresia

A. 1558
A. 1576
A. 1612
Anno 1619
Anno 1637
Anno 1657
Anno 1705
Anno 1711
Anno 1740

Amalia Regina Josephina 1744 †
Elisabetha Regina Carolina 1745 †
Carolus VII Bavarus † 1745
Franciscus I. Lotarin., electvs 1745
½
°
¾ Romanorum Cæsares vitam siniverunt
°
¿

Viva fui vivos pavi nunc mortua vivos
ipsa fero, multos superambulo mortua vivos R(e)x navis
Cantat Ovis resonatqve nemus titibante Caballo R(e)x fides
/55/ NČkteré pamČti o coronatí krále þeského Karla VI., co
jsem na mé uši slyšel a pĜítomný vidČl, neb jsem se k tomu actu
do chrámu PánČ sv. Víta na hradČ Pražském vedral a sezení nad
zákristií pod samým špicem klenutí, kde stav mČst. kĤr vystavČn
mČl, obdržel.
1723. dne 27. Julii JM král na Nové Dvory od hrabČte
Pachty pozván jest pĜijel s JM královnou AlžbČtou, jehožto
havíĜstvo (v) pĜekrásným eincugku vítalo a v mČstČ residírovala
cancelláĜ dvorská. Po polednách pĜijel do Sedlic, za prælata P.
Ottona Zahrádeckýho.
30. ejusdem prošel z Prahy patent, aby se consignatí vČzĖĤv
odeslala, že nČkteĜí aggrationírováni budou.
15. Augvsti. JMti královské na hombu do Chlumce jsou
pĜijeli a 19. ejusdem, když král z homby do zámku (v) hodinu 8.
naveþer v zelených šatech pĜijel a magistrát kuttn. tu jemu stojící
poklonu uþinil, podle jeho žádosti, pĜed tím složené, magistrátu
audientí po nČjaké chvilce mi. dal, v tom od hlavy až do nohouch krásným odČvem pĜešacený a na trĤnu stojící beneventírován byl skrze p. Fran. Fatigata, primasa. VhlídnČ se podČkoval

a k handtgusu magistrát pĜipustil.
4. Septemb. Byla snČmovní proposití na hradČ Pražském v
zemské svČdnici v pĜítomnosti J M krále a všech stavĤ držena.
JM král v mantlgladu krajkovém na trĤnu dradorovém, v
klobouku s þerveným peĜím a diamanty ozdobeném sedČl a
nejvy. maršál s vytaženým meþem u nohou sedČl. P. arci buskup
Khmburgk s duchovenstvem u kadedry stál. Tu všichni stavové
slib dČdiþné poddanosti vykonali a k políbení krá. ruky
pĜipuštČni byli. A potom nejvyší cancllíĜ krá. þesk. coronatí
krále oznámil, pĜi kterémžto actu JM král pĜed stavy tĜikráte
klobouk sĖal.
5. dito všichni stavové velice skvostnČ ozdobení a od
magistrátĤv vyslaní v mantlgladČ ráno na hrad Pražský ke /55'/
coronatí, až ulice i most tČsný byl, se sjíždČli a pražští primasové
a purgkmistĜi, i z Hradþan, balda(c)hýn nad JM králem nésti a
jeho do kostela doprovázeti od krá. cancelláĜe deputírováni byli.
A ponČvadž zde v pamČtech zaznamenáno se vynachází, že
schöpmistĜi JM krále ku coronatí zpČvem vítali a jeho koruny se
tejkali i na službu pĜipuštČni bývali, z pĜíležitosti toho žádaly
deputírovaný osoby a to pĜi cancelláĜi dvorské písebnČ solicitorovaly, aby na místČ Hradþanských, ponČvadž oni do 4. stavu
mČst. nepatĜejí a tabulares nejsou, též do snČmĤv pĜipouštČni
nebývají, by podle povahy kuttnohorští k témuž baldachýnu
pĜipuštČni byli. Obdrželi na to takový decret: PonČvadž cancelláĜ
dvorská ty priora sebou hoc in passu nevzala a v Vídni je zanechala, nato pak nyní krátký þas jest, že se pĜi tom pozĤstává a
ten actvs skrze (H)radþanský Kuttnohorským na žádný præjudicium býti nemá. An kdyby se nČkdy to státi mČlo, že se Kuttnohorským zanechává o to þasnČ ohlásiti, o þemž relatí vyslaných
vícej v sobČ to obsahovati bude.
P. arci-biskub pražský oþekával JM krále s duchovenstvem
u kaple sv. Vácslava, jehožto k hrobu sv. Vácslava uvedl. Svléknouce odČv svĤj, tu hrob otevĜíc a z nČho odČv sv. Václava
vyzdvihnouc, do nČj krále pĜistrojili. S knížecí korunou a s
(s)ceptrum k velké. oltáĜi takto na trĤn uvedli:
I. šla umbella a 4 alumni (s) svícnymi a hoĜatémi svícemi,
prælati regni infulati, kĜíž stĜíbrný, za ním arci biskub
II. capitula canonická, arci biskup, ceremoniarivs, dva krá.
capellani s assistenty, 4 faráĜové pražští, 6 edlgnábĤ s fakulemi,
pak kavalírstvo, krá. tajný raddy,
III. království þesk. herold, krá. appellatí raddy a ministĜi
nesli krá. sceptrum, Ĝí(š)ské zlaté jablko, nejvy. purgkrabí nesl
korunu a maršál meþ,
IV. rytíĜstvo zlat. rouna, harcíĜi a brabanti a za nimi /56/ JM
král, pak nuntivs aposto, benátský legát. Tu nejv. p. purgrabí
pĜistoupil k arcibiskupovi, Ĝkouc: Reverendissime Pater,
postulat S. Mater Cathol. Ecclesia ut præsentem egregium
militem Caro. VI. ad dignitatem Regiam sublevare digneris.
Odpo. arci biskup: Scitis illum esse dignum & utilem in hac
dignitate. Rp.: Et novimvs et credimvs esse illum dignum et
utilem Ecclesiæ Dei et ad regimen hujvs regni. Rp. Deo gratias.
Nato nejv. p. purgkrabí krále pĜivedl pĜed oltáĜ.
Arci-biskup pĜednášel: Cum hodie p(er) manus nostras
unctionem regni & insignia sis suscepturus te privs de onere ad
qvod destinaris moneamus regia inte consistat dignitas populum
regendi curam sumas omnis potestas a Deo p(er) qvam Reges
regnant data est. Pietatem servabis Deum puro corde coles.
Fidem Christi Catho. qvam professvs es ad finem servabis,
eamqve defendes. Sacerdotibus reverentiam exhibebis
Ecclesiarum libertatem non conculcabis, jvstitiam erga Omnes
inconcusse administrabis, bonis præmia, noxiis pænas
tribuendo, Viduas, pupillus, pauperes, debiles ab Omni
opressione defendes omnibvs benignum mansvetum affabilem
p(ro) regia dignitate tua præbebis, itategeres ut non ad tuam sed
totivs populi utilitatem regnare præmiumqve interris sed in cælo
exspectare videaris. Potom následovaly letaniæ a jiné orationes.
Pak pravil arci-biskup: Vis ne fidem Sanctam a Catholicis Viris
traditam tenere et operibus Jvstis Servare. Rx. volo: [prázdný
pĤlĜádek] Vis regnum tibi a Deo datum Secundum Jvstitiam
Patrum tuorum regere et defendere. Rx. volo: In qvantum divino
fultvs adjutorio ac Solatio o(mn)ium valuere ita me p(er) o(mn)ia
fideliter acturum promitto.
Potom vykonal pĜísahu. Arci-biskub: Benedic Dne hunc
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Regem nostrum Carolum etc.
Pak následovalo pomazání (h)Ĝbetu (dicendo) až k ramenu:
Ungatur manvs ista de oleo sanctifero ut uncti fuerunt reges.
Oratio etc et in fine. Ungo te in Regem de oleo Sanctifero in
nomine †† etc. Dávajíc králi meþ, Ĝkouc: Accingere gladio tuo
super femur tuum potentissime et attende qvod Sancti non
gladio, sed p(er) fidem vicerint Regna.
Dávaje prsten: Benedic et Sanctifica Dne annulum istum qvo
Carolvs /56'/ fidei subarhatvs virtute tua custodiatur.
Dávaje sceptrum krá.: Accipe Virgam virtutis etc.
Vezmouc arci biskup a nejv. purgkrabí korunu, králi na
hlavu usadili a na trĤn jej posadili s oratí: Deus tuorum corda
etc a stavové vykĜikli: Po(j)ćte a pĜiznejme se k našemu
korunovanému králi a dČdiþnému nejmilost. pánu. Následovalo
Te Deum laudamus a mše zpívaná, kdežto pobožnČ commu. tČlo
Boží. PĜitom byli creírováni eqvites a JM krále na palác uvedli,
kdežto slavný tractament držán byl.
8. ejvsdem následovala coronatí JM královny, kdežto JM
král korunovaný a spolu Ĝímský císaĜ v kyrysu a císaĜským odČvu ozdobený, v té nejvČtší parádČ a slávČ do kostela pĜišel a za
ním královna pĜekrásnČ ozdobená kráþela a s divnými ceremoniemi korunována byla, na jejížto hlavu korunu arci-biskup,
knČžna od sv. JiĜí a nejv. purgkrabí posadili. TrĤn pĜistrojen byl
tu, kde korouhev visí a od velkého oltáĜe až k velkým varhanĤm
sezení pro vyší stav pĜistrojeno bylo. Po celý Praze svČtla
noþního þasu hoĜely a slavné radovánky držané byly.
[text za obrázkem: 24. Septemb. J. Krá. Mti[…] intimíravati
rá[…]] [Velikost obrázku: 15 x 9 cm]

/57/ Karel VI., Ĝímský císaĜ, uherský a þeský král, 1717. léta
korunovaný, 56 let vČku svého, dne 20. Octobris 1740 život svĤj
dokonal.
31. ejusdem Maria Teresia Lothringova rozená Carolina za
královnu všech království vyhlášena.
8. Novemb. skrze 9 dní s hluþným zvonČním exeqviæ 3 dni
celebrírovati a modlení za šĢastné panovaní a obecné potĜeby se
zaþaly.
Invalidi vojáci, na který obec kuttnohorská pĜes 4000 fl
vydala, do Prahy odesláni byli, zase nČkterý zpátkem (se)
navrátili.
Austria me genuit Dominum tria regna colebant
Carolus imperii Nomine Sextus eram.
Od smrti JMC. rozliþný noviny dílem zlý, dílem strašlivý
pĜicházely, kterak potentáti proti korunČ þeský povstali a potom
se zase k domu rakouskému sjednotili. Pak UhĜi proti coronatí
královny protestírovali a když stavové poddanost skládali, že
legát baborský protestíroval a ve 24 hodinách z VídnČ se
reterírovati naĜízeno mČl. To in Novembri slyšeti bylo.
V Praze mČšĢanstvo na rok se profiantírovati muselo, což
nemálo lid dČsilo.
SaLVe RegIna VngarIæ BœMIæ &
ArChIDVX AVstrIæ & spes nostra saLVe.
Consilia ad Domum Austriaeam morte
Caroli VI Cæsaris viduatam.
Si
firma cupis Sceptra tenere manu
/57'/
Jus nsimium ne crede Juri
Nil tam justum qvod non subverti qveat
Non unus hostis ditionibvs in hiat tuis
qveis mensuram vis & cupido
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velis, nolis
martis aleam ludes
arma paranda
acsi Hanibal ante portas,
fædera ubiqve qværenda
æri nullus tibi miles
Regna & Provinciæ in fide Firmanda
aesi dubia.
Fæderatos oblata utilitas inveniet
qvid cunctandum
partem et fors alienam dare
ut totum serves
Hungariam, Boëmiam, Austriam
sibi invicem
& tibi colliga amoris nexu
ut te cuncti sibi moderari optent
Optabunt
Si tuo Regno & sua unione feliciores fiant
sint tibi sine diferientomine
Omnes Austriaci Omnes Boëmi o(mn)es Pannony
cocant in unam oentem
Nemo anterior,
nemo secundus
/58/ Omnes sub tuo sceptro æqvales
trium potentissimaru Gentium Consensu
& domi qvies et foris Vives.
Firmatos centro Dissita facile tenebis
Exercitum para qvam potes validissima
arma tenenti nec Numina desunt
Sed nervo Rerum opus
In solis tributis aut solis Chyrographoram promissis
non stat momentum
Aurea vasa & arigentea in monetam cedant
gemmæ pretiosa suppellex
& qvid qvid Avi Reges in pompam vel decus cogessere
distrahæntur
Sint Regni fulcrum non præda hosti
pacato rerum statu mox redituræ
durum consilium necessarium tamen
vix alio pretio tua & publica salus redimenda
tanta est ditionibvs tuis auri vis & Argenti
ut ea in nummos conflata plures p(er) annos
Ingentes Exercitus alere posset.
Si civibvs Patriæ Amor magis
qvam hæc Crependia cordi sorent
a te fiat principium.
Exemplum optimates Seqventur
populorum qvoqve aliqvid amor addet
nec Renu et Clerus orando opitulari
templorum donaria in nummos cudenda gaude
bunt Divi
Vili metallo sua templa & Cultum servari.
/58'/ Conqvirat qvid qvid ærario honeste infeui pessit
non in largitiones aut Vanu luxa sed in nessituus
pecunia croganda
memento nec Salutem tuam sine armis neqve arma sine
stipendiss neqve stipendia sine ampla pecuniæ con
stare posse
hæc tua te tutam reddent Exercitvs robur, Regnorum
& provintiarum fides fæderatorem auxiliæ
sed cito parandæ ne post hæc occasio calva
plura in publicum diare nec tibi expedit
nec mihi licet
Post annum Senties me veræ svasisse
nec qvære qvis sim. Sed qvid Consulam vide.
17. Decemb. 1740. Z kláštera Sedlice pĜišla nešĢas(t)ná novina, že JM královna potratila a nato umĜíti mČla. A pĜedtím slyšeti bylo, že její Mti pan manžel z Lotringku za stolem zastĜelen,
pak král polský postĜelen a takových lživých novin den ode dne
vícej slyšeti bylo. I bodejš ty nepravdivý novináĜe kat chytil.
1741.
Vojsko pruské vtrhlo do Slezka, však nic neškodilo, pravíce
král pruský, že chce chránit dĤm rakouský, by v tomto þase k

ztenþení nepĜišel. To se schledalo v nepravdČ.
Vojsko polské vytáhlo na hranice þeské. Co by to znamenati
mČlo, þas ukáže etc.
Že by JM p. král z Lotringku na císaĜství dosazen býti mČl,
slyšeti bylo.
/59/ [1741] 5. Janu. byla magistrální consultatí z pĜíležitosti
psaní od p. agenta z VídnČ pĜislaného, kterýžto intimíruje,
kterak nejvyšímu vojanskýmu canclíĜi všichni agenti krá. mČst
þeských povoláni byli a naĜízeno mČli, aby svým principálĤm
oznámili, kolik by magistrátové a jiné vrchnosti dobrovolnČ
vojákĤv proti nepĜíteli Brandeburgovi (jenž v Sasích zle štráfuje
a pevnosti bere) dáti mínili, aby takové listy JM nejvyšímu p.
purgkrabímu složili a takové vojáky tam odvedli. Hora Kuttná
mínila 5 osob dáti. Bylo o tom psáno do Prahy p. angentu, by
tam vyzdvČdČl, co jiný mČsta dávají a co tam více o tom se
resonýruje. Dala Kuttná Hora 8 chlapĤ.
4. Janu. z VratislavČ noviny oznamovaly, že vČtším dílem
Slezko Brandeburgk opanoval, purgkmistry a vejbČrþí dosadil,
též contributí rozepsati dal a klíþe od mČsta navrátil. Pak erb
svĤj zavČsiti na branách dal a tak poddanost od SlezákĤv pĜijal.
Za 3 nedČle do ýech pĜitáhnouti míní.
7. Psaní od kraj. ouĜadu intimírující verbuĖgk na Kuttnou
Horu a Janovice k doplnČní regementu Kollovratského.
PonČvadž místodrž. poruþení na Kuttnou Horu znČjící pĜiloženo
nebylo a Kuttná Hora od verbuĖkĤv osvobozena jest i taky letha
1734 osvobozena byla, aby to p. syndicus remonstríroval k
témuž kraj. ouĜadu. I to maje od horního ouĜadu sobČ
zplnomocnČna, tam vyslán byl.
JMP hrabČ Badyany, pĜijedouc na Nové Dvory, oznámil, /59'/
[okraj: 1741] že JM paní královna v dobrém zdraví a požehnaným životem se vynachází, všemu lidu milostivČ naklonČna jest,
v Vídni fleisch kr již vyzdvihla. Brandeburg že okolo tĜetí díl
Slyska zemČ opanoval, actus mentis contrarios exercíruje. Aby
do ýech padnouti mČl, k tomu že nepĜijde. Ty þiny a ten (v)pád
za lechkost dĤm rakouský pokládá a tak dále mnoho dobrého
vypravoval.
Dne 9. Janu. p. agent pražský odepsal, že ta dobrovolná
offerta vojákĤv skrze patenty publicírována bude a mundura, též
zbranČ ex ærario publi. platiti se má. OstatnČ pak ty potentiæ,
které se za pĜátele udaly, že se domejšleti jest, že špatnČ království secundírovati budou.
P. syndicus uþinil relatí vyĜízení svého u kraj. ouĜadu, že
Kuttná Hora v verbuĖku vykázána jest. Bude se ten verbuĖgk
diferírovati a magistrát aby odtud jinam poukázán byl dle svých
nadání na komoru s horním ouĜadem ucházeti.
PĜitom slyšeti bylo, že vojsko do Slezka na Brandeburka
táhlo. 10. Janu. noviny prošlé oznámily, že Brandeburg na 40
tisíc silný jest a Glokau bombardírovati zaþal, též hranice slezké
s 10 tisíci obsadil.
12. Janu. pĜišly noviny, že dne 2. Janu. Brandeburkovi
mČsto Vratislav se vzdalo.
14. dito. noviny vypravovaly, že potentátĤv mínČní jest o
království se rozdČliti, totiž Slezko aby Brandeburkovi, /60/
[záhlaví: 1741] ýeská zem králi Polskému, Uhry královnČ a díl
Rakous Baborovi, Tyrol králi franckýmu, ŠpanČlský Niedrland a
kus Sardinie a tak dále pĜipadly. Zase z toho lid zturbírován byl.
A jakých smyšlených novin do ult(im)a Janu. prošlo, k podivení
bylo. Posléz se utvrdilo, že Brandeburg u Neysu potluþen, pak u
Wartu blíž Klacka na hranicích þeských a slezkých zázraþnČ
skrze nebeský oheĖ neb svČtlost na nebi, kdežto Panna Maria v
bílém odČvu vidČti se dala, strachem a velikým (h)Ĝmotem
nebeským odehnán byl.
Posledního Janua. slyšeti bylo, že se do zemČ své odebral.
PĜitom krá. poruþení prošlo, aby ýechové a mocnČjší zemČ
obyvatelové, krá. rychtáĜi a radd. osoby po vojáku concurírovali.
Pak dále, do ýech 50 tisíc vojákĤv že vtáhnouti má a magazíny
se založiti mají. Horní mČsta od einqvartirunku vojanského byly
ušanovány. SnČm pro anno 1740. 7. Febru. 1741 byl rozepsán.
in Februa. Páni páni stavové království þeského ten na
Kuttnou Horu rozepsaný verbuĖgk vyzdvihli a do Jeníkova
transferírovati dali, o þemž p. horní hoffmistr psaní cameralní
cum inclusíva communi.
6. Febru. skrze patenty naĜízeno bylo, aby mČsta consignatze

na kraj. ouĜad, jak mnoho píce na furage vojska krá., sem do
zemČ ordinírovaného, mají, odeslali a concurrírovati mohli.
Vrchnosti pak sejpky do magasínĤv pĜepustily.
Psaní camerální, aby gremiales, opulentiores, sousedé a
cechové zbuzováni byli vojáky dávati.
Brandeburgské vojsko ze Slezka zaþalo se hejbati a pravilo
se, že král u Neysu do nohy stĜelen byl. A zase dne 9. Febru.
pravilo se, že Opavu oblehl.
Brandenburg skrze legáta svého churfirstu bavorskýmu
zkázati a oznámiti dal, že jemu celou moc, /60'/ [záhlaví: 1741]
peníze a vojsko offeríruje proti domu Rakouskýmu k
pohledávání prætensí své. Vzk(áz)al jemu, že vyrozumívá k sobČ
jej býti náchylného a za tu offertu že jemu dČkuje. PonČvadž ale
pĜi nynČjší conjectuĜe to se þiniti nedá a on jsouc s domem
rakouským blíšce zpĜíznČný, že on svou spravedlnost pokojnČ
vyhledávati chce a vícej než s vojnou vyzejskati nadČje jest.
30. Janu. Opava mČsto Brandeburku se vzdalo a 3 léta od
daní osvobozeno bylo.
26. Febru. Papež Benedyk 14. na oumysl šĢastného nového
panování svého a za šĢastné volení budoucího krále Ĝímsk.
ustanovil mi. letho.
Vratislava mČsto Brandenburkovi se vzdalo. Do mČsteþka a
zámku Místeku nenadále jest vpadl a obyvatele pomordoval a
všechno vyraboval.
Dne 9. Janu. pĜitáhl k Nisu, kdežto commendant mosty
scházeti a mČsto zavĜíti dal. Zaþal nepĜítel tam ohnČm házeti a
stĜíleti a první den 462 bomb, 212 Ĝezavých koulí, pak druhý den
500 bomb a 150 Ĝežavých koulí vhodil. Nato jeden bubeník od
nepĜítele k bránČ mČstský vyslaný byl, by commendanta k
vzdaní pevnosti nabídl. Odpov. commendant, že sobČ od
královny poruþeno má, aby se bránil. Ten bubeník vyhrožoval,
že ten oheĖ jenom dČtinský byl a že to mČsto zejtra houf /61/
[záhlaví: 1741] kamení obráceno bude. A zase nato 106 (bomb)
hozených bylo. Povšem v mČstČ ten oheĖ šĢas(t)nČ udušen byl.
Pak nepĜítel stĜíleti pĜestal, však pĜedce po 6, 8 i 9 bombách
vyhazoval a nato od mČsta odtáhl. A tak do mČsta 1060 bomb a
Ĝezavých koulí 512 vhodil a v jednom poþtČ 3040 ran do mČsta
dal. PĜitom smolný vČnce vyhozený žádný ouþinek neuþinily,
protože do valĤv mČst. padaly. To dĤvČrnosti božské
obyvatelové pĜiþítali.
13. Martii 1741 JM královna porodila printze, jehožto jméno
nazváno jest Joseph.
9. hujus nato te Deum Laudamus a illuminatio držána byla s
pČknýma uþenými nápisy. Dejž Bože, aby se naplnilo, co
veršovec pravil Vestras Optatas Terras dotabo qviete.
17. Aprilis. Slavná illuminatí a Te Deum lauda. u pp. PP.
JesuvitĤv taky držána byla.
PĜitom nového slyšeti bylo, že B(r)andeburg v Sležku, jenž
celé vyplundroval a vyraboval, poražen a král s pagáží chycen
byl a to skrze noviny z Klacka povšlo. Však tomu tak nebylo,
neb naše vojsko velmi k potluþení a k poražení s mno(ž)ství(m)
officírĤv pĜišlo a málo co pravdivého slyšeti bylo.
Junii. Království þeské rozenému arci printzi 8 tisíc dukátĤ
na povian offerírovalo a téhož mČsíce JM královna s svým
printzem do Uher na coronatí odejela.
6. Augvsti bylo Te Deum Lauda. držáno na podČkování P.
Bohu všemohoucímu, že JM královna /61'/ [záhlaví: 1741] na
uherské království šĢasnČ korunována byla, kterážto (prej)
uherským stavĤm velmi výbornou Ĝeþ v latinČ uþinila.
Brandeburg povšem v Slezku zle þinil a stále tam ležel.
Khurfieršt baborský mČsto Pasau, jenž se tam zrádnČ
vloudil, svým lidem i hranice þeské osadil. Soudí se z toho, že
Babor na Rakousy hoĜejší dotírat míní, což v Vídni velkou
turbatí pĤsobí a Rakušané lid mocí berou. Dom(n)ívá se, aby se
potom tak nestalo jako v Slezku. Generál printz Lobkovic a jiní
do Prahy na conferentí jsou se sjeli.
Patent prošel, by k armádČ krá. u PlznČ ležící victualia
bezevších mejt a platĤv dovážené byly a se passírovaly.
in Augusto doslejchati bylo, že Babor k Krumlovu na
hranice rakouské se blíží.
Stavovové království þeského JMKrá. gratuitum donum
tĜikrát sto tisíz offerírovali a to na capitalisty repartírovali ze sta
po 13 kr.
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/62/ [záhlaví: 1741] In Septembri se vynašlo, že král franský
churfierštu baborskýmu 30 tisíc vojska na pomoc dal a to vojsko
s baborským vojskem se spolþilo a dnem nocí k RakousĤm se
pĜibližovalo a potentiæ proti domu rakouskýmu ze všech stran
se pozdvihly. Protož Praha fortificírovati se zaþala. Aby BĤch
všemo. nás od nepĜátel chrániti a svornost knížatĤm popĜíti ráþil,
veĜejné modlení ustanoveno bylo. A den ode dne rozliþných
zlých a lživých novin se protrusovalo.
Téhož mČsíce v Vídni pro strach churfieršta baborského
pĜekrásný domy rasírované byly. Pevnost a Praha fortificírovati
se zaþala.
in fine Octobris þeská zem (v)pádu baborského se obávala a
že by vojsko baborské ku Praze táhnouti mČlo, slyšeti bylo a
taky Praha k zavĜení pĜišla a pp. místodržící pryþ i panstvo
odjíždČlo.
28. Novemb. Byl vojanský march a od Sedlic až k Novým
DvorĤm campament od 10 regementĤv v poli pod baráky a celty
vojanskými od rejtharstva, pČchoty a husaĜstva ležel. Ráno 3.
ejvsdem k ýáslavi marchíroval. PĜitom jeden deserteur byl
arcabusíro(vá)n, jeden k provazu a dva špicprutĤm ortelováni.
U mnČ p. commissaĜ a profiant majster einqvartíroval, p.
von Klötz.
7. dito J. hrab. Excell. p.p. hrabČ Sschaffgotci, nejvyší /62'/
[záhlaví: 1741] purgkrabí království þeského, dle nejmi. krá.
povolení oblíbil sobČ zde residírovati. A protož zemské bernČ
sem taky transferírované byly. V mČstech pražských všechny
dicasteria a instantze se poodložily a jurissticium se zaþalo.
MČšĢanstvo na šance se postírovalo a každou chvíli nepĜítele
oþekávalo.
In Novembri k Te(j)nici, Kolínu, podle Labe až k Brandejsu
pĜimarchíroval zbrojný lid brandenburský ze Slezka (nedaje se
znáti, zdaž pĜátel. neb nepĜátelským zpĤsobem se einqvartíroval).
15. ejusdem bylo pĜi té armádČ vytroubeno a oznámeno, že
JM královnČ na pomoc pĜichází. PĜitom bylo slyšeti, že s
Brandenburgem pokoj zavĜený a Slezko jemu postoupený jest.
Toho mČsíce baborská a francouská armáda do ýech se
obrátila a ku Praze marchírovala. Curil, byvše k commenda(n)tu
do Prahy vyslán, se dotazoval, zdaliž khurfirštu baborskýmu na
jeho prætensí mČsto dobrovolnČ postoupiti míní neb ne.
Oznámil, že se to dČlati nedá a té moci nemá. PĜitom se slyšeti
dalo, že khurfüršt saský taky s velikou mocí vojanskou ku Praze
táhne.
/63/ [záhlaví: 1741] 24. Novemb. J. Excell. nejvyší purgkrabí z
Kuttny Hory do NČmec. Brodu odejel a toho dne zpráva došla,
že král saský od LibnČ ku Praze ležení vojenské mČl, khurffiĜst
baborský zase Vyšehrad a francouský lid od Strahovské brány k
Bubenþi Prahu oblehli, což veliký strach v království þeském
zpĤsobilo.
21. Novemb. z ležení baborskýho za Prahou u sv. Markyty
prošlo poruþení na kraj. pány hejtmané kraje chrudimského, pak
v nebytu jejich na magistrát chrudim., od p. Karla Messera,
khurffirského hoff-kamerrada, aby pro vojsko 10 tisíc stry. ovsa,
chleba, slámy a sena jistý poþet odeslati hledČli. V kterémžto
poruþení khurfieršt baborský ertzhertzok rakouský se
intitulíroje. PĜitom slyšeti bylo, že okolo Prahy pĜes jedenkráte
sto tisíc vojska nepĜátelsk. se vynacházeti má.
27. Novembris po pĤl noci týž vojsko nepĜátelské šturmem
udeĜíce a se valíce na mČsta pražská, nemohouce tomu qvaltu
odolati, nepĜátelĤm se vzdali. Francouský lid brány mČst. osadil.
Nato Sasové potom brány osadili a pardon vybubnovali. Armáda
královská, nemohouce ku Praze pĜimarchírovati, zĤstala státi u
ěíþan, proti kteréžto /63'/ [záhlaví: 1741] francouské vojsko a
baborské, též saské, z Prahy vytáhlo a k bitvČ se strojilo. A
pražské mČsta pĜes 80 tisíc zla. brantschaczungk složili.
In Decembri troje armáda skrze rozliþné místa sem a tam
dnem nocí marchírovala. Brandenburgský vojsko, okolo Labe
ležící, silnČ se zašancovalo a labský mosty rozkotali, lodČ a
prámy k stranČ své pĜiplavili.
Magazín z Kuttny Hory do NČmec. Brodu zavážeti zaþali.
Volení krále Ĝímsk. vždy od mČsíce k mČsíci se poodkládalo.
P. Vácslav Kegler, mĤj milý strejc, toho þasu jurista, jenž
taky vojanskou službu pĜi obležení mČst pražských konal, z
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strany dobytí toto oznámil, že dotþeného dne 27. Novemb., na
den sv. panny a muþedl. KateĜiny, po pĤl noci ¼ na jednu,
vojsko francouské k Lorentz bergku se blížilo a z kusĤv stĜílelo,
však z mČsta s malou zbraní odehnáno bylo. Odkudž od strany
strahovské pevnost silnČ bombardýrovati zaþalo a když se jim
tam nepoštČstilo, okolo 4. hodiny Sasové k bránČ Pruské silnČ
dotírati zaþali. Pražané z Letnic do nich zmužile dotírali. Pak u
Karlové brány týž Sasové na šanc vystoupili. Studenti jemu
odpor uþinili a když se Sasové do brány valili, generála
Weiszenpacha zastĜelili. Povšem Sasové bránu opanovali. Od
kteréžto silné stĜelby u sv. Víta na hradČ Pražským 7 koulí z
kusĤv nalezeny byly, kteréžto obraz na velkým oltáĜi
plesírovaly, z venku jednu pyram(id)u srazily a okna nČkterý
potloukly, neménČ stĜechu prorážely. Vtom 10 tisíc lidu
nepĜátelsk. pĜes jez k Novým MlejnĤm na PoĜíþí jistý mlynáĜský
a sedlský chlap do mČsta pĜivedl, kterýžto lid dostanouce se do
/64/ [záhlaví: 1741] mČsta vartu pobil a Novou bránu otevĜel a
ostatní lid do mČsta vpustil a francouský lid po ulicích Pražany
obírati a plundrovati zaþal.
Sasové z Prahy do krajĤv vymarchírovali a commenda
francouskýmu generál. zanechána byla. Uložil na Pražané daĖ
od 6 millionĤv. Dle repartití pĜišlo na usedlého 245 fl a a parte
140000 fl zase na usedlého po 60 fl dáti pod millitární executí.
A to mimo jiných daní pro domestico qvanto nazvaný. Pražané
vyslali staphetu do Franckfurtu k JM králi a churfirštu
baborskýmu bezpochyby takové exactí jsou repræsentírovali,
však nic neobdrželi.
Takový exactí poĜáde až do mČsíce Julii 1742 trvaly,
kteréhožto mČsíce u Prahy armáda rakouská ležela a povídalo
se, že od 30 tisíc silná býti mČla a s commendantem o vzdání
Prahy capitulírováno bylo, však ale ještČ nic se nezmístnilo.
Toho þasu lib. hovČ. masa za 4 groše byla. Ta armáda poĜáde se rozmnožovala a in Augvsto v pĜedních dnĤv slyšeti bylo,
že dílem šance attaqvírovati i taky bomby do mČsta házeti zaþali
a v mČstČ pĜenáramná drahota povstala, takže lib. masa koĖského i za 4 groše platila a votruby korec za nČkterý zlatý platily.
In Augvsto Francouzové do batallia krá. hodili bumo, která
16 cent. prachu do povČtĜí vyhodila a 4 osoby toliko plesírovala.
10. a 11. ejusd Rakušané silnČ do FrancousĤv stĜíleli, 4 kusy
jim roztloukli a 7 vzali a je do ležení pod Bubeneþ zahnali a lidi,
co jim furáže dodávali, zajali a zvČšeti dali. Mezitím v mČstČ od
bumy velký oheĖ vznikl, od 11 do 5 hodin veþera trval.
14. téhož Augvsti okolo Prahy batalie sobČ uþinili a kusy zavezli. Na den Panny Marie na nebe vzetí Francousové od RakušanĤv z ležení do mČsta vyhnáni byli a 500 FrancousĤv pĜitom
na místČ nechali.
18. ejvsdem o pĤlnoci od Strahovské brány 8 tisíc
FrancouzĤv vejpad uþinilo, však Rakušané vítČznČ je zahnali.
Vide retro sub men. Augvs.
/64'/ [1741] 11. Decemb. do Kuttny Hory ýáslav. branou z
Kolína pĜimarchíroval pĜekrásný saský lid, okolo 8000 mužstva,
však v nejmenším neškodil, lid velice zdvoĜilý a poþestný. Po
mČstČ sám se einqvartíroval, od magistrátu v vČtþím poþtČ beneventírován byl a pĜitom magazín, co ještČ vyvezeno nebylo,
zastihl.
14. hujus byl od JM krále polskýho manifest tištČný cum
suis alleqatis obci publicován a ponČvadž od strany Josephin.
Carolinský žádný successor mužsk. pohlaví se nevynachází a na
Josephinky ta successí pĜipadá, aby JM král polský tu tacendo
successí nepromlþel, proto zbranČ se tejknuti pĜíþinu má. PĜitom
patent pod dat. 28. Octob. s podpisem krále Augusta pĜednešen,
aby jeho krá. armáda s fuuráží fedrována byla, 2. aby žádný pod
ztracením života armádu špehovati se neopovážil a 3. že všichni
mti krá. užíti a pĜi svých nadání zachováni býti mají.
15. dito tož vojsko k ýáslavi odmarchírovalo a zase z Kolína
1 batalion od 700 mužĤv pĜimarchíroval a do þtvrti NámČtské
einqvartírován byl. Od pĜedeš(l)ého vojska bylo do domu mého
100 mužĤv a 5 officírĤv einqvartírováno, jmenovitČ generál
major de Bollny [okraj: de Pulveris,] Wolfgan. fendrych
Dolberitz, Terentivs de Kavernak, Anto. de Tresky, Gottfr.
Brauenstein.
/65/

[Velikost obrázku: 29 x 18cm]

[nad jezdci:] Ein Uglanner Tartar / Ein Husar / Ein Schwartzen Husar
[vlevo nahoĜe:] Každý Hulán mČl takový praporeþek, by se jich konČ dČsili, však nic tím nedokázali, když se z Moravy potluþení

navracovali, lamentírovali, že jim je uherští husaĜi posekali neb na vozi je za nimi vezli
[uprostĜed:] Král polský odevzdal armádu svou králi pruskému pod commendu. On ji napĜed postavil a k [ru]inČ pĜivedl. Ostatní domĤ

radČji odmarchírovali.
[vpravo nahoĜe:] Uherští husaĜi smáli se tČm smrtihlavám, pravíc, že jako Mikuláši dČti strašejí, že z nich strach nejde, je povšem

porazili.
[dole:] [D]iese Nation Tatarrn sind auss Pohlen. Ihro [Kö]nigl. Maÿstin Preüssen haben etliche 1000 M […]old sind Flüchtig zu Pferd,
fuhren eine Copie, Carbiner, Pistoln u. Säbel.
Sind gebanrne Croatier ausz Ungarn haben jeder zeit gute Dienste zu Pferdt gethan.
Diese Husarn liestehen ausz allerleÿ Natione stehen in Königl. Preus.
Sold, sind wie andere Husarn bewaffnett. /65'/ [prázdná stránka]

Intitulatí Manifestu
Manifest
Jarinnen die ursachen mit mehrern enthalten warum Ihro Maÿt
der König in Pohlen undt Churfürst zu Sachsen sich genothiget
gesehen du waffen zuergreiffen in der abshafft der Konig. Chur
Saschsen etc.
Ihrer Konig. Mayt in Pohlen und Churfürstl durch leih. zu
Sachsen Patent der Ein March Deco Trouppen in Linige zur
Öesterlichen Succession gehörige Lande betrefend 1741
28 Octob.
Augustvs Rex
7. Decemb. Churfiršt baborský, v Praze za krále dČdiþného
þeského slavnČ prohlášený, Gallu tractament cum Te Deum
laud. držel a pod baldachýnem stolil. Ke dni 19. a 20. stavové k
huldykunku a coronatí citováni byli toliko z nČkterých krajĤv.
Francouská armáda, sem a tam marchírující, veliké excessy
provozovala a mnohé místa plundrovala. Ze všech stran
bČdování, lamentýrování slyšeti bylo.
20. dito nČco saského lidu ze þtvrtČ NámČt. k Ronovu s
nejvyš. leitnantem a s officíry vymarchírovalo. Téhož dne zase
skrze Horu Kuttnou sadský lid, však v malým poþtČ, s fuoráží
marchíroval.
22. dito oznámeno bylo, že zde slavný krá. generalitet saský
vintrqvartírovati bude. Následoval nato od nČkteré compagnie
durchmarch. Ke mnČ jest einlosírován generál qvartir master de
Schortzenpach.
23. Du(r)chmarch granatírĤv infanterie pĜekrásnČ murdírované. 24. Rejtharstvo marchírovalo a drabanstvo.
/66'/ [záhlaví: 1741] 25. Na den Naroz. PánČ v kotcech soukenic. lid saský náboženství své konal a tam kázání mČl.
26. 27. dito durchmarch pČšího lidu saského k NČmec.
Brodu.
19. Decemb. byl huldigungk na hradČ Pražským J.M.
churfiršta baborského. Téhož dne od p(ánĤ)v stavĤ království
þeského byl uveden do kostela sv. Víta. Byla mše svatá cum
/66/

Veni S. Spiritus. Z kostela byl uveden do landtštubny, na krá.
trĤn usazen. Podle nČho stál marchal s vytaženým meþem,
ministĜi a generálové, harcíĜi. Na místČ nejvy. purgkrabího hrabČ
z Wirben uþinil oratí jazyka þeského, kteroužto JM churfüršt a
respective král þeský s (s)meknutým kloboukem, draze premovaným pod bílým peĜí, poslouchal a se za ni podČkoval. P. hrabČ
z Šterenbergku, præsident comory þeské, taky oratí þeskou
uþinil. JM král nČmþinou (v)hlídnČ podČkování uþinil. Na to
secretáĜi místodrž. pĜísahu vČrnosti þeskou a nČmec. þetli. Páni
stavové, vyzdvihnouc prsty své, takovou vykonali. V þas trvající
pĜísahy JM král klobouk sĖal a k handtgusu stavy pĜipustil, k
(k)terémužto actu magistrátové pražští i z nČkterých krá. mČst
adcitováni byli, však ale magistrátu kuttno. taková citatí nedošla.
Odkudž J. Krá. Mt do kostela v nej- [pokraþuje na fol. 74]
/67/

[7 listĤ z novin (?), velikost listĤ 19,5 x 16,5 cm]

Dne 22. téhož Slun ce vstupuje na znamení StĜel ce v 6.
hod. 20. m. ráno.
První þtvrt 24. téhož v 11. h. 32. min. pĜed polednem: od
zaþátku až do konce jest nestálá, a brzy vČtry, brzy sníh a
rozliþnou jinou odpornou povČtrnost pĜinésti mĤže.
Smrt svým šípem sem tam hází,
Stíná, toho kde nachází.
DECEMBER.
Prasinec.
Plný mČsíc 1. prasince ve 3. hod. 24. min. odpoledne:
zaþátek sluneþný, prostĜedek kalno-zamraþený, a konec
mrazovitý udČliti se strojí.
K pĤl noci se vojna blíží,
A mnohou zem tĤze stíží.
Poslední þtvrt 8. téhož v 6. hod. 45. min. ráno: od zaþátku
až do konce jest vlhká, studená, vČtrná a nestálá, jakož také
þasem sluneþnost vyskytnouti se chce.
Vždy na dobrém pozoru buć,
Soused jest vrtkavý co rtuĢ.
Nový Leden 16. téhož v 1. h. 49. min. ráno: v prvních dnech
mrazy a sníh, v prostĜedních kalná oblaþnost, v posledních vlhká
zima k oþekávání jest.
Sedm sloupĤ na tom stojí,
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by již víc nepĜišlo k boji.
Dne 21. prasince slun ce vstupuje na znamení kozo rožce
v 5. hod. 11. min. ráno.
První þtvrt 24. téhož v 5. hod. 11. min. ráno: v prvních
dnech silné mrazy, v prostĜedních kalná oblaþnost, a pĜi konci
bouĜlivý vítr pĜinésti chce.
Mnozí si vinšují pokoj,
jiní volej míti rozbroj.
Plný mČsíc 31. téhož ve 2. hod. 11 min. ráno: který s
nestálostí se zaþne, a s tuhou zimou tomuto roku konec uþiniti
míní.
LadoĖ sobČ odpoþívá,
však pĜedc škaredČ se dívá.
Historický vejtach z celo-roþních novin, co se od mČsíce
srpna léta 1741. až do konce mČsíce záĜí léta 1742. roku v
rozliþných zemích svČta pamČtihodného se stalo; což rok od roku
dáleji následovati má.
Již pĜed rokem v novinovým vejtahu zmínka uþinČna byla,
kterak tak bavorský dvĤr s svým vlastním a s francouským
pomocným váleþným lidem mČsta Pasov, Lync a Ens osaditi dal;
nyní ale aby v tom váleþném jednání, jenž od strany toho dvoru
dále pĜed sebe se vzalo, poĜádné vypravování se uþinilo, k
oznámení pĜichází, že on s celou svou mocí do hoĜejších Rakous
se protlaþil, chtČje snad, tak jak se udávalo, hlavní mČsto VídeĖ
oblehnouti, když ale vyrozumČl, že k pĜivítání jeho vojska v tom
mČstČ znamenité pĜípravy se uþinily, a mezi jinými velké množství
dČl na mČstské zdi se zavezlo, a k pozdravení jeho pohotovČ
stálo; dle þehož, aby jeho vojsku od toho hluþného pozdravení uši
nezalehly, svou váleþnou moc do království þeského obrátil, a s
ní dílem k Plzni, dílem k JindĜichovČ Hradci táhnul. MČsto PlzeĖ
Francouzové i hned osadili, jak nejdĜíve nČjaký díl královského
vojska, který pod správou generál-polního maršála knížete z
Lobkovic u toho mČsta ležel, do KouĜimského kraje odtáhĤ, aby s
královskou uherskou a þeskou armádou, jenž ze Slezska pod
Commando polního maršá- /67'/ la hrabČte z Neiperku skrze
Moravu do Rakous táhla, se spojil. Mezi tím když od pravené
královské uherské a þeské armády mČsíce listopadu 1741. roku,
kteréhožto þasu ona u Bumžaku ležela, pan generál Nadasty s
þtyrmi regimenty husarĤ napĜed poslán byl, a 12. dne téhož
mČsíce s nČjakým malým poþtem husarĤ v JindĜichové Hradci se
vynacházel. NČkteré pĜední bavorské a francouské vojsko
nápodobné v husaĜích pozĤstávající, na nČj v tomto mČstČ
udeĜilo, kterýžto pan generál Nadasty tak prozĜetedlný byl, že on
všechno své vojsko jenž v tom mČstČ bylo, do hromady jest srazil,
a nepĜátelĤm, tak jak nejlépe mohl, odpor þinil; že pak ale mezi
tím nČjaký vČtší poþet pČchoty dragounĤ a kyrysaĜĤ praveným
nepĜátelĤm ku pomoci pĜitáhl, dle toho on s svým vojskem nČtco
spátky odtáhl, brzy ale na to, když k nČmu pan nejvyšší zástupník
Prasynský s nČjakým poþtem husarĤv s tĜimi sty CharvátĤ se
pĜirazil, na bavoro-francouské vojsko se vší silou udeĜil a jak do
mČsta tak do zámku se protlaþil, kdežto nepĜátelé tehdejšího
CommissaĜe hrabČte z Kayseršteinu zajali, jehožto zajetí ale
toliko pĤl hodiny trvalo, nebo naši s takovou silou na nepĜátele
dotírali, že jich více než sto mužĤ zbili a sto husarĤ, sedesát
dragounĤ, šedesát kyrysaĜĤ a sto padesát mušketýrĤ, mezi
kterými pČt a dvadcet vyššých oficírĤ se vynacházelo, zajali. Na
to bavoro-francouská armáda ku Praze táhla a své ležení v stranu
Bílé Hory rozbila. Prušané a Sasové, jakožto tehdejší bavorští
alliírovaní již také v království þeském se vynacházeli, z kterých ti
první k východo-pĤl-noþní stranČ té zemČ obyvatele s uložením
pĜílišných daní nad míru tĤze soužili, druzí pak totiž Sasové ku
Praze se pĜiblížili, a v tu stranu Bubenþe a Troje se položili.
ýtrnáctýho dne mČsíce listopadu od strany bavorské mČsto
Praha k vzdání nabytnuto bylo, což ponČvadž královský pražský
Commendant pan generál Ogilvy uþiniti odepĜel, dlé mezi 25. a
26. dnem téhož mČsíce v noci Francouzové u PetĜínu a Strahova,
Sasové ale u Karlové brány nad míru silnČ z dČl stĜíleti zaþali, na
to pak po nČkolika hodinách ti poslední u velkýho ostrova
Moldavu pĜebĜedouce, skrze blíž toho ostrova ležící mlejny v
tichosti a u Karlové brány po ĜebĜících, na kterém posledním
místČ saský generál Weisbach spolu s nČkolika jinými vrchními
oficíry a nČjakým poþtem granatýrĤ, a jiného vojska zabit byl, do
mČsta se dostali, což také Francouzové (byvše u PetĜínu a
Strahova zpátky odtluþeni) s pomocí šibeniþního ĜebĜíku, mezi
novou a Špitálskou bránou uþinili, a tak na ten spĤsob mČsto
Praha do nepĜátelských rukou pĜišla. Jak mnoho nepĜátel pĜi té
pĜíležitosti na place zĤstalo, dovČdČti sme se nemohli, ponČvadž
oni všechno dle svýho obyþeje v té nejvČtší tajnosti chovali. Ti
jistí, kteĜí za branou toho þasu se vynacházeli a potom za
nepĜátely do mČsta vešli, povídali, že když z dČl z PetĜínu a od
Strahova mezi Francouze se stĜílelo, v jejich vojsku ukrutný kĜik a
naĜíkání slyšeti bylo, z þehož se soudí, že mnozí poranČni a pobiti
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byli, což také druhého, tĜetího a þtvrtýho dne po dobití sem
pĜicházející lidi dotvrzovali, když rozliþné pobité Francouze do
šachet metati a zahrabávati se vidČti pravili. Mezi tím. Když to se
dálo, naše vojko v /68/ hoĜejších Rakouských nedaleko od
Mathausen štČstí mČlo, jednoho z tČch nejlepších francouských
partysánĤ jménem Gallo, spolu s osmi oficíry a sedmi sprostými
zajmouti, pĜiþemž pĜes 20. FrancouzĤ zabitých a tolik koní
chycených bylo. V tomto království þeském na rozliþných místech
naši husarové mnoho FrancouzĤ a BavorĤ zjímali, takže poþet
zajatých pĜes 800. mužĤ se vstahoval; pĜi þemž nejvyšší
zástupník pan Desoffy od Desoffiskýho regimentu s svým
Commando obzvláštnČ se choval, a mezi jinými u Tejna jednoho
francouskýho nejvyššího husarskýho zástupníka spolu s šesti
vyššími officíry a mnohými sprostými zajal. Ty dni jedna naše
husarská partaj do Freystädtu, které místo v hoĜejších Rakousích
leží, pĜijela, na tam se vynacházelýho nepĜítele stateþnČ udeĜila,
a jej tam odtup vypudící to místo osadila, v kterém jeden velký
magazín spolu a mnohými pakážními, s vojanským odČvem
stĜevícemi, a potravou naloženými vozy dostala, též nČtco
nepĜátel zbila, a nČtco zajala. Hned po slezení mČsta Prahy
nepĜítel s celou svou mocí u Jesnice se postavil; pĜiþemž sasští
uláni s královskými uhersko-þeskými husary šarvátku mČli, a
nČkolik jich zajali. Sedmýho dne mČsíce prasýnce kursfýršt
bavorský prostĜedkem þtení jednoho od sebe vydaného
veĜejného listu za krále sebe vyvolati dal, a na to devatenáctého
téhož sobČ pĜísahu skládati, neb huldygovati pod ostrými
vejhrĤžkami jest poruþil. Ty dni když ten díl královské uherskoþeské armády, který ku pomoci mČstu Praze poslán byl z
Jesenice, a následovnČ celá armáda od PoĜíþe k ýeským
BudČjovicĤm spátky odtáhla, francouský generál Polastron
královskýho tehdejšího generál vojanskýho CommissaĜe hrabČte
z Kayseršteinu v BenešovČ vyzdvíhl, a do Prahy poslal. V tom
mČsíci bavorský a francouský lid mČsto Písek a zámek Hlubokou
osadil, Prušané a Sasové ale do markrabství Moravského se
obrátili; pĜi þemž rozliþné malé šarvátky skoro s stejnou
promČnou štČstí se pĜihodily i naþež pĜi konci téhož mČsíce naše
královská armáda pĜes Hlubokou až k VodĖanĤm táhla,
Francouzové a Bavorové ale spátky k Písku coufali. PĜi vtržení
našeho vojska do VodĖan rozliþní podezĜení, že s nepĜátely
drželi, do vČzení vzati byli, jakož také sto tĜidceti osm FrancouzĤ,
kteĜí v tom mČstČ se skryli, vyzrazených do zajetí pĜišlo. Brzy na
to jeden houf francouského nepĜátelského vojska, þtyry
granatýrské kompagnye silný, pod stráží nČkolika tisíc jezdcĤ k
vyvedení nČjakého pĜedsevzetí poslán byl, o þemž když královské
uhersko-þeské generálstvo vítr dostalo, i hned dostateþný poþet
vojska proti nepĜátelĤm vyslalo. NepĜátelští jezdcové jak nejdĜív
naše husary spatĜili, i hned spátky se obrátili, a pryþ utekli; naþež
pravené þtyry granatýrské kompagnye, které nemohouce
(ponČvadž pČší byly) outČkem sobČ poraditi, od našeho vojska,
mimo 2. hejtmanĤ a 13. sprostých, kteĜí do zajetí se vzdali, zbity
byly. U NČmeckýho Brodu 27. dne pravenýho mČsíce prasynce
francouské pĜední vojsko, asy tĜi sta mužĤ silné, na naše vojsko
vrazilo, od karoliskýho husaĜskýho regimentu ale s pomocí
nČjakýho poþtu rejtharstva na ten spĤsob zle pĜijato bylo, že
sedm oficírĤ, mezi kterými také pan de Gras Preigni nejvyšší a
brygadýr se vynacházel, spolu s padesáti dvouma spro- /68'/ stýma
do zajetí pĜišlo, ostatní pak z tČch tĜi sta mužĤ dílem pobiti, dílem
rozehnaných byli, pĜi kteréžto pĜíležitosti naši husarové mnoho
koní dostali. 28. téhož Jeho osvícenost kurfyršt bavorský odtud
pĜes Minychov do Frankfurtu se vyzdvihl. PĜi závČrce 1741. a
zaþátku 1742. roku v hoĜejších Rakousích velká zmČna se
pĜihodila, nebo když královský uhersko-þeský pan generál polní
maršál hrabČ k Khewenhüller všechn o potĜebné k zaþetí
ustanoveného vojanského jednání proti nepĜátelĤm v hoĜejších
Rakousích spoĜádal, mezi jinými panu polního maršála
zástupníkovi hrabČti Mercy z Argenteau poruþil, aby on s
královským pod svou správou majícím vojskem v Losenšteinu
Ĝeku Ens pĜešel, a na horu v tu stranu Steyeru táhnul. To
pĜedsevzetí tak dobrý ouþinek mČlo, že nepĜítel své dvoje
zašancování u Lembachu a Lemberku opustiti pĜinutcen byl, o
þemž jak nejdĜív v Steyru toho þasu ležící nepĜátelské vojsko
správu dostalo, nechtČlo pĜitažení našeho vojska k tomu místu
doþkati, nýbrž posledního dne mČsíce prasynce s zanecháním
velkého množství pakáže tam odtud spátky odtáhlo; ti královští
uhersko-þeští husarové, kteĜí hned pĜi zaþátku Ĝeku Ens pĜešli,
tak šĢiastní byli, že nČjaký poþet nepĜátelského vojska, které do
Steyru táhlo, po dostání správy ale, že to mČsto BavoĜané
opustili, k mČstu Ens se obrátilo, natrefili, na nČj udeĜili, velký
poþet nepĜátel zbili a poranili, též mnohý do zajetí vzali. To
nenadálé opuštČní mČsta Steyru tomu nepĜátelskému vojsku,
jenž v mČstČ Ens se vynacházelo, velký strach nahnati muselo,
nebo sotva ten pĜíbČh jemu k uším pĜišel, ono již to místo
opustilo, z nČj dále odtáhlo, a na bránČní ani nespomČlo. V

prvních dnech mČsíce ledna 1742. roku naše vítČzné vojsko ze
všech mČst a mČsteþek z hoĜejších Rakous utíkající Francouze a
BavoĜany až k mČstu Lynci honilo, pĜi þemž pan generál Bernes
nedaleko od Krems-Minster dvČ kompanye bavorských husarĤ
spolu s dostáním nČkolika set koní, dvouch vlaských bubnĤ a
dvouch štandár, do zajetí vzal, též tĜi velké dobĜe potravou a
jinými potĜebami naplnČný magazíny dobyl. TĜetího dne mČsíce
ledna sasské vojsko, které, tak jak vejše zmínka se stala, do
Moravy vytáhlo; NČmecký Brod, odkud královské uhersko-þeské
vojsko pod správou knížete z Lobkowic, dĜíve do Jihlavy odtáhlo,
osadilo. V hoĜejších Rakousích a v BavoĜích vojsko její královské
milosti královny uherské a þeské, Gmünden, Issel, Ryed,
Klausen, Windyssgersten, Spittal, Mathausen, Efferding,
Scherdyng, a jiných více míst dobylo, pĜi þemž více než dva tisíce
nepĜátel do zajetí pĜišlo; naproti þemuž Prušané do mČsta Glacka
vtrhli, a takové osadili. V prostĜedních dnech toho mČsíce v
Šerdyngu mezi našími pod správou pana polního maršála
zástupníka, svobodnýho pána z Bernklau, a bavorským vojskem,
které pravený Šerdyng zase dobejvati chtČlo, velmi krvavý boj se
pĜihodil; pĜi þemž to bavorské vojsko na hlavu poraženo, a s svou
velkou strátou spátky zahnáno bylo. V Linci od naších obklíþení
nepĜátelé 16. dne toho mČsíce, na tĜi strany z mČsta vejpad
uþinili, když ale z nich þtyry sta mužĤ zajatých, a více než šest set
pobitých bylo (mezi kterými posledními þtyĜi vrchní oficírové se
vynacházeli) s krvavými hlavami do mČsta spátky se navrátiti pĜi/69/ nutceni byli, naþež 23. téhož pravené mČsto Lync její
královské milosti královnČ uherské a þeské, též nejjasnČjší
arciknČžnČ rakouské, prostĜedkem uþinČné smlouvy se poddalo,
dle kteréžto smlouvy ihned druhýho dne na to, totiž 24. téhož
nepĜátelské vojsko, které asi devČt tisíc silné bylo, z mČsta ven
vytáhlo, a Francouzové pĜes tam se vynacházející most
doprovázeni byli, odkud oni z druhé strany Ĝeky Dunaje až do
Donauwertu a dále pĜes Rejn do Frankrejchu táhnouti mČli, aby
tam skrze celý rok zĤstali, a proti nejvejš pravené její královské
milosti na žádný spĤsob, tak jak v uþinČné smlouvČ strany Lince
se zavázali, službu nekonali; Bavorské z Lince propuštČné vojsko
nápodobnČ z druhé strany Ĝeky Dunaje až do hoĜejší Falce se
poslalo, a tam v kapitulací vymČĜený þas svého zajetí stráviti
mČlo, rovnČ s tím závazkem, aby proti její královské milosti
královnČ uherské a þeské žádnou službu nekonalo. PĜi þemž také
bavorský generál hrabČ Minuzy zavázán byl, ty z dolejších
Rakous odvedené zástavné osoby zase na svobodu propustiti,
jakož vejslovnČ vymínČno bylo, aby celý hoĜejší rakouský archiv
upĜímnČ bezevšeho nedostatku spátky se zanechal. Ty dni
Prušané mČsto Holomouc dostali, z kterého královské osazení
dle uþinČné kapitulací se vší vojenskou poþestností vytáhlo;
naproti þemuž naše vojsko mČsto Passov spolu s pevností, Oberhaus Ĝeþenou, neménČ Braunov a Burghausen v BavoĜích
dobylo. PĜi zaþátku mČsíce února uhersko-þeské vojsko
znamenitého bavorského mČsta Landshutu se zmocnilo, a na to
13. dne téhož mČsíce hlavní mČsto a kurfyršta bavorskýho sídlo
Minychov dostalo. Toho þasu jedna naše husarská partaj asi
devadesáte mužĤ silná, jednu jako pruskou nepĜátelskou partaj
od þtyr set mužĤ u Moravskýho Oujezdu blíž Solnice natrefila, na
ní s velkou stateþností s šavlí udeĜila, patnácte nepĜátelských
vojákĤ zabila, a þtyryceti devČt granatýrĤ zajala, též tĜi sta
sedmdesáte pČt s potravou a vínem naložených vozĤ nepĜátelĤm
odĖala. MČsíce bĜezna bavorské vojsko Kelheim opustilo, které
místo i hned naši osadili, a contribuci až do Neiburgska rozepsali,
též pevnost Ingolstat obklíþili, naproti þemuž Francouzové k
pevnosti Chebum pĜitáhli, a okolo ní se položili, a k jejímu
obležení všechno potĜebné spoĜádali, též tČšká SasĤm patĜící
dČla z Prahy pĜivézti dali. Pruské a saské vojsko, které v
markrabství moravském u mČsta Brna se spojilo, to mČsto, chtČjíc
jej dobýti, kolem obklíþilo; že pak ale jeho osvícenost princ Karel
z Lothrinku s výborným uhersko-þeským vojskem na pomoc od
Prušanu a SasĤ usouženému markrabství Moravskému
pospíchal, a tak se pĜiblížil, že již Prušáci a Sasové stateþných
uherských šavlí pĜi rozliþných šarvátkách bezdČk zakusili, z té
pĜíþiny oni toho mČstce spátky až k Holomouci, ano dílem i do
ýech a Slezska se obrátili, a skrze þasté vejpady srdnatého
brnČnského osazení stenþeni byvše, rozliþná v Moravy osazená
místa opustili: naproti þemuž uhersko-þeské vojsko do Tešna
vpadlo, a husarské partaje až do holomouckých pĜedmČstí
stráfovaly. Pravené husarské partaje také rozliþné prospČšné
šarvátky u Auspice, Auserlice, Ledþe a v jiných mnohých místech
s nepĜáteli mČli, velký poþet jich pobili, poranili a zajali, též velké
koĜisti z ohledu odĖatých nepĜátelĤm koní, /69'/ dČl, a velkého
množství soli dostali, jakož také dva a dvadcet nepĜátelských
pakážních vozĤ, které všechny s drahým tabulním nádobím,
penČzi, šactvem a jinými vČcmi od veliké ceny naložený byli, jim
do rukouch pĜišlo. Desátýho dubna v Kelheimu v BavoĜích silná
šarvátka se pĜihodila, pĜi þemž BavoĜané, kteĜí to místo dobejvati

chtČli, od našeho vojska pĜepadnuti byvše, mnoho trpČli, tak že,
když znamenitý poþet BavoĜanĤ na place zĤstal, poranČn a
schytán byl, ostatní s outČkem na rĤzno se rozprchali. Tyto dni
nČjaký díl královského uherského vojska obležení mČsta
Straubynku vyzdvihl. Devatenáctýho téhož pevnost Cheby s
akordem do francouských rukouch pĜišla. Mezi tím, když vítČzná
královská uhersko-þeská Armáda vždy více a více na Prušany a
Sasy se valila, poþali oni ostatní moravská místa, která ještČ
osazená mČli, s velikou spČšností opouštČti, tak že mnoho dČl
semotam
spátky
zanechali,
a
ponČvadž
pĜi
tČch
okolostojíþnostech nasi husarové za Prušany a Sasy v patách
byli, dle toho oni velkou škodu jim þinili, a mezi jinými u Lomnice
sto padesáte koní k vezení dČl zajali. Dvacátýho tĜetího dubna
pravení Prušané také mČsto Holomouc opustili; naproti þemuž ale
horní pevnost Klacko, kterou oni již dávný þas obklíþenou drželi,
jim pod akordem se vzdala. Strany pruskýho a saskýho outČku z
Moravy ještČ toto oznámení pĜichází, že oni k Holomouci þtrnáct
dČl, nČkolik a tĜicet sudĤ s prachem a municí, dvanáct tisíc
centnýĜĤ mouky, a velké množství obilí zanechali, mimo toho, co
oni více v Šternberku a v jiných místech stratili; za utíkajícím
nepĜítelem vyslané naše partaje, též moravští sedláci více více
než dva tisíce PrušanĤ zabili, a pĜes tisíc zajatých pĜivedli;
neménČ asi tĜicet dČl, a pĜes dvČ stČ naložených vozĤ nepĜátelĤm
odĖali. Prušané, aby po té nepĜíjemné lázni se vychladili, k Ĝece
Chrudimce, a Sassové k Ĝece Labi na své hranice se odebrali. V
BavoĜích ještČ toho mČsíce následující pĜíbČh se stal: když pan
generál Stentss z ohledu uþinČnýho nepravdivýho ale pokĜiku, že
silná nepĜátelská moc k Minychovu se žene, z Minychova, aby
náhle pĜepadnut nebyl, s osazením dvacátýho devátýho dne
téhož vytáhl, jeho excellenci commendirující pan generál polní
maršál hrabČ z Khewenhüller, aby to mČsto zase k osazení pĜišlo
generálovi polního maršála zástupníkovi, svobodnýmu pánu z
Bernklau poruþil, aby on k nČmu s tím vojskem, které pĜedešle
tam leželo, pĜitrhnul, což on i také uþinil, tak že pravené mČsto
Minychow 6. dne mČsíce máje po tvrdošíjným odporu zase
dobyto a osazeno bylo. Sedmnáctýho dne mČsíce máje mezi
královskou uhersko-þeskou armádou pod správou jeho
osvícenosti prince Karla z Lothrinku, a pruským vojskem, které
pruský král osobnČ commendiroval u vesnice Chotusice nedaleko
od mČsta ýáslavČ velká a krvavá bitva se pĜihodila, což takto se
stalo: Když královská uhersko-þeská armáda 15. dne mČsíce
Máje do svého u Vilímova rozbitého ležení vtrhla, i hned také
pruské vojsko na vrších u PodhoĜan se ukázalo, a na to v svém
tažení dále k ýáslavi pokraþovalo, což spatĜíc královské uherskoþeské generálstvo, ihned s celou armádou nápodobnČ k ýáslavi
se obrátilo, a okolo pĤl jedné hodiny z pĤl noci až témČĜ k samé
ýáslavi pĜitáhlo. V nČkolika hodinách nato, dĜí- /70/ ve, než obojí
armáda na dva tisíce krokĤ k sobČ se pĜiblížila, zaþali Prušané ze
svých dČl, která þtyr dvacet liberní koule nesla, do našeho vojska
zhusta stĜíleti; proþež naši husarové na nepĜítele udeĜiti museli,
kteréhožto také þasu naše vojsko s celým þelem k nČmu se
blížilo: že pak ale nČkteré naše vojsko hned pĜi prvním outoku
spátky postoupiti muselo, a následovnČ na záložní vojsko nepĜítel
padnul, a jej do nČjakého nepoĜádku uvedl, též ten regiment,
který z naší strany bok pĜikrýval, s nepĜátelským kĜídlem
pĜisáhnut byl; dle toho jiné tĜi jízdné regimenty od levého kĜídla do
nepoĜádku pĜišly. Ostatní linie ale v své stálosti pozĤstala, a s
velkou zmužilostí na nepĜítele dorážela, kdežto obzvláštnČ od
našeho pravého kĜídla nepĜátelské levé po tĜikráte spátky
zahnáno bylo, kteréžto také naše pravé kĜídlo vesnici Chotusici, v
které velké množství nepĜátel se vynacházelo, zapálilo, a na to až
do nepĜátelského ležení se protlaþilo. Od rejtharstva našeho
levého kĜídla též pĜi záložním vojsku tak mnoho švadron, jak
mnoho možná bylo, do poĜádku se sešikovalo, s nimi na
nepĜátelské pravé kĜídlo se udeĜilo, které také dotknuté
nepĜátelské pravé kĜídlo docela porazily, skrze nepĜátelské ležení
až ke Kutné HoĜe, ano i dále utíkající Prušany na husarský
spĤsob bez pozorování Ĝádu honili. Toho þasu pČchota od
prostĜedního dílu šiku s nepĜítelem ustaviþnČ se potýkala, a jej po
tĜikráte s hrdinskou a s podivením hodnou stálostí spátky
zahnala, ona také k obzvláštní své chvále velmi stateþnČ se
chovala; že pak ale naše rejtharstvo, které nepĜátelské pĜíliš
daleko stíhalo, pČchotČ nápomocné nebylo, ponČvadž pĜi ní toliko
þtyry sta koní zĤstalo, nemohla ona vítČzství samotná rozsouditi,
nýbrž, ponČvadž nepĜátelská pČchota, která s pomocným
vojskem, jenž právČ v þas bitvy k ní pĜitáhlo, znamenitČ
rozmnožena byla, zase do poĜádku se stavČla, a v poþtu dvakrát
silnČjší než naše byla, žádný jiný prostĜedek nebyl, nežli zase
spátky do ležení odtáhnouti, což také v dobrém poĜádku se stalo.
Ta bitva celé þtyry hodiny od osmi hodin totiž až do poledne
trvala, pĜi které z naší strany pĜi pČchotČ asi dva tisíce mužĤ
dílem pobitých, dílem poranČných bylo, a rozbČhlých poþet také
asi tak vysoko se vstahoval, z kterých ale mnozí zase u svých
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regimentĤ najíti se dali u rejharstva ale ve všem sotva pČt set
mužĤ zcházelo. Od generálstva na place zĤstali dva generál polní
strážníci hrabČ Frankenberk a hrabČ Wels, též jeden nejvyšší
hrabČ Desfours od od Lichtenšteinskýho regimentu. PoranČni byli
dva generál strážníci, svobodný pán z Maršál a Palant; nejvyšší
hrabČ Thyrheim, svobodný pán z Hagenbach a hrabČ Lyvingston.
Jak mnoho z nepĜátelské strany pobitých, poranČných a
rozbČhlých bylo, ponČvadž oni sobČ vítČzství pĜiþítali, vyzvČdČti
možná nebylo; jest sice pravda, že Prušané svou strátu toliko na
jeden tisíc pČt set mužĤ poþítali, zdá se ale, že v poþtu zmejliti se
museli, zvláštČ, ponČvadž naše vojsko tisíc zajatých PrušanĤ, a
pĜes tĜi tisíce pruských koní do ležení spátky pĜivedlo, jako také ti,
kteĜí bojištČ prošli, jednomyslnČ v tom se srovnávali, že, kde pČt,
šest pobitých PrušanĤ leželo, sotva jeden neb dva muži od
našeho vojska se vynacházeli; jistČ se ví, že více než dva, ano na
tĜi tisíce poranČných PrušanĤ do Kutné Hory se pĜivezlo a
pĜineslo, mimo tČch, kteĜí v jiných místech své /70'/ rány léþili. Od
pruského generálstva a vysokých oficírĤ zabití jeden generál a
pČt nejvyšších, poranČní 3. generálové a jedenáct nejvyšších, a
od samého rejtharstva pĜes sto oficírĤ o ýivot pĜišlo. OstatnČ k
oznámení jest, že Prušané dva praporce, a þtrnáct štandár, též
všechnu svou pakáži stratili. Toho dne totiž 17. máje nČkteré
vojsko od královské uhersko-þeské armády, která pod správou
knížete z Lobkowic v tu stranu BudČjovic stála, když den pĜed tím
Ĝeku Moldavu pĜešlo, a hrad Hlubokou obklíþilo, Tranžementy neb
bČžné pĜíkopy pĜed ním otevĜelo, ten hrad dobejvati zaþalo; že
pak ale Francouzové s celou svou mocí 23. téhož od Písku
pravenýmu hradu ku pomoci se vyzdvihli, dle toho 25. téhož u
vesnice, Zaháj Ĝeþené, k silné bitvČ pĜišlo, která od þtyr hodin z
poledne až do noci trvala. Naše pČchota a rejtharstvo velmi
stateþnČ se chovalo, nebo když nepĜátelé k vesnici Zaháj pĜitáhli,
pandĤrové a nČkterá jiná pČchota, která na levém kĜídle stála, do
té vesnice se protlaþila, a v ní znamenitý poþet nepĜátel pobila,
kteĜí nemohouce déle v té vesnici obstáti, jí zapálili, a skrze to
pravenou naši pČchotu pĜinutili, že ona od stíhání nepĜátel
pĜestati, a spátky z té plamenem plápolající vesnice vytáhnouti
musela: což když naše rejtharstvo pravého kĜídla, které také velký
poþet francouských karabinýrĤ a dragounĤ zbilo, znamenalo,
nápodobnČ k jistému nedaleko tam odtud ležícímu háji se otoþilo,
odkud do francouského vojska z dČl silnČ se stĜílelo, a mnoho
francouských oficírĤ a jiných vojákĤ pobitých bylo; co se
francouských poranČných dotýþe, tČch poþet nápodobnČ vysoko
se vstahoval, mezi kterými francouský generál vejvoda z
Chewreuse se vynacházel, který potom do Prahy pĜivežen a
vyhojen byl: z naší strany pobitých a poranČných bylo dvČ stČ
šedesáte þtyĜi muži, a sto padesáte pČt koní. Dvacátýho osmýho
téhož francouské vojsko v BavoĜích na zámek Hylgersberg, který
pĜi Dunaji leží, udeĜiti chtČlo, že pak ale naše v nČm se
vynacházelé osazení, též ti Charvátové, Varaždynrové a
karlítädští, kteĜí nedaleko tam tam odtud pod správou pana
generála Helfreich stáli, do dobrýho stavu se postavili, stĜelbu
francouskou vystáli, a naproti tomu na Francouze s svou jak
stĜílecí, tak jinou zbraní velmi zmužile udeĜili, že je do nepoĜádku
uvedli, a Francouzové spátky utécti museli, ježto naší až do noci
stíhali; pĜi té pĜíležitosti naše vojsko pČt malých dČl nepĜátelĤm
odĖalo, a jich pČt neb šest set dílem pobilo, dílem poranilo,
naproti þemuž z naší strany asi šedesát mužĤ poranČných a
pobitých bylo. PĜi konci toho mČsíce královská uhersko-þeská
armáda, kterou Francouzové od PrušanĤ na hlavu potluþenou
chlubnČ býti pravili, ze svého ležení u Peterkova pĜes Humpolec,
PelhĜimov, vesnici ýernovice, až k SobČslavi se vyzdvíhla, pruská
armáda naproti tomu ku Kolínu, k Chrudimi a Králové Hradci se
obrátila. TĜetího dne mČsíce þervna pravená královská uherskoþeská armáda dostanoucí správu, že bavoro-francouské vojsko u
Hluboký, Krumlova a Tejna stojí, ihned þtvrtýho téhož s
zanecháním spátky tČžké pakáže a drostáĜu v následujícím
poĜádku na marš se vydala, pĜednČ všechny karabinýĜi a jak pČší,
tak jízdní granatýĜi z armády se vyĖali, z kterých když k nim þtyry
sta CharvátĤ se pĜipojilo, pĜední vojsko /71/ se uþinilo, které pan
generál strážník princ z Pfalc-Birkenfeldu vČdl, za ním
následovala ostatní armáda ve dvouch houfech; že pak ale
odtažení ze SobČslavČ teprv okolo poledne se stalo, dle toho
naše pĜední vojsko po sedmé hodinČ na veþír k Tejnu se
pĜiblížilo, kdežto ono, jako i na to táhnoucí celá armáda na jeden
vrch, z kterýho nepĜátelské ležení patrnČ vidČti se mohlo,
postavena a sešikována byla, a na tom vrchu naše armáda, o
které nepĜítel dokona nic nevČdČl, celou noc bez ohnČ státi
zĤstala. Pátýho téhož jak nejdĜíve rozednívati se zaþalo, spoleþné
naše vojsko v šiku k bitvČ proti mČstu Tejnu táhlo, což jak
francouzové vidČli, i hned pĜes most do svého na druhé strany
Ĝeky se vynacházelého ležení utekli, a tam se spoĜádajíce, do
šiku k bitvČ se postavili; proþež uhersko-þeské královské
generálstvo dČla na vrch mČsta ležící zavésti dalo, kterýhožto
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þasu karabinýrové, a jízdní granatýĜi, též husarové z pravé strany
na jednom mČlkém místČ Ĝeku pĜebĜedli, pČší granatýĜi ale a
Charváti mČsto osadili, a nepĜátelského mostu se zmocnili; na to
z tČch na vrch zavezených dČl do nepĜátelského vojska stĜíleti se
zaþalo, které po nČkolika ranách ihned utíkati poþalo, jejžto ale
naši husarové a karabinýrové dostihli, asi 300 FrancouzĤ zbili, a
dvČ stČ þtyry muže zajali, mezi kterými posledními jeden generál
strážník, jeden nejvyšší zástupník, a jeden nejvyšší strážník spolu
s rozliþnými jinými vrchními oficíry se vynacházeli, pĜitom také
naše vojsko pČt štandár a dva praporce, neménČ velké množství
naložených vozĤ a mezkĤ spolu s celým ležením, které tam
rozbyté bylo, dostalo. NepĜátelská armáda na to od VodĖan k
Písku odtáhla, naþež od naší armády generál polní strážník pan
hrabČ Nadasty s šesti sty husarĤ spolu s nejvyšším a nejvyšším
strážníkem od Gylanskýho též s nejvyšším zástupníkem od
Esterhasyskýho regimentu za nepĜítelem poslán byl, který když k
ŠtČknu pĜitáhl, mezi tím místem a KostĜany s svým lidem Ĝeku
Vltavu pĜešel, a dále k Písku táhl. Naše armáda také v svém
tažení pospíchala, a nápodobnČ u KostĜan Ĝeku pĜešla. Pravený
pan generál Nadasty, když k Písku pĜitáhl, své vojsko k
pozorování nepĜátelské armády na vrchy položil, na to v krátkým
þase, vida, že nepĜátelé své ležení vyzdvihli, a k ýížovi
pospíchali, i hned nČjaký poþet svých husarĤ za nimi poslal, kteĜí
dohonivše zadní vojsko, jemu velmi velkou škodu uþinili, a mnoho
pakáže dostali. To když se dálo, generál Nadasty z té strany Ĝeky
Vltavy mČsto Písek obklíþil, a když nepĜátelský Commendant
husarĤm mČsto vzdáti nechtČl, proþež on husarĤm z koĖĤ
zstoupiti naĜídil, a do tČch pĜed mČstem ležících chalup je
postavil, kteĜí nepĜátele z kamennýho mostu i hned sehnali, tak
že Francouzové za dvojí zaválenou bránu postaviti se museli: že
pak ale právČ toho þasu pan generál polního maršála zástupník z
Baronai, též generálové polní strážníci, svobodný pán z Ibs a
kníže Esterhasy s ostatním husarským houfem a varaždynskými
od protivínské silnice z druhé strany Ĝeky Vltavy pĜitáhli, své
husary za utíkajícím nepĜítelem poslali, varaždýnský ale tak
prospČšnČ postavili, že oni i hned jednu zaválenou bránu
vysekali, a gi opanovali, dle toho nepĜítel a skrze ustaviþnou
stĜelbu do mČsta spátky ustoupiti pĜinutcen byl; z druhé strany
ležící husa- /71'/ rové podobnČ se zachovali, z kterých ostatní s
obnaženými šavlemi na koních, na velkým kamenným mostu
stojící, z jedné, a varaždynští z druhé strany s neobyþejnou
zmužilostí do mČsta se protlaþili, a osazení pČt set mužĤ silné, s
jedním nejvyšším zástupníkem, a jinými vrchními oficíry zajali, též
v mČstČ mnoho zanechané pakáže, a jiných znamenitých koĜistí
dostali. Baronaiští husarové zatím ustaviþnČ nepĜítele stíhali, a
témČĜ všechny pakážný vozy jemu pobrali, též pĜes tĜi sta
FrancouzĤ rozsekali; poþet zajatých FrancouzĤ, který naši
husarové pĜivedli, na tisíc mužĤ se vstahoval. Desátýho dne
téhož od poledne velké množství nemocných a poranČných
FrancouzĤ jak sprostých, tak oficírĤ do Prahy pĜicházeti, vidČti
bylo, z kterých posledních nČkteĜí bez kabátĤ, toliko v pláštích
pČšky šli, jiní bez bot a stĜevíc na ĜebĜinových vozích jeli, nČkteĜí
na prázdných meskách sedČli, a slovem všichni Francouzové tak
podČšeni a smutní byli, že každý, kterýmu pĜedešle jejich
nadutost a pejcha známá byla, nad tím podiviti se musel.
TĜináctýho téhož farancouská armáda od Písku pĜitáhla, a pod
kusy u Vyšohradu se položila, druhýho dne ale totiž þtrnáctýho
téhož na druhou stranu mČsta se odebrala, a pĜed Karlovou
bránou od vrchu v tu stranu Podbaby až k Libni se roztáhla, a
hlavní kvartýr v tak nazvaným Belvederu vzala. Královská
uhersko-þeská armáda mezi tím ze svého ležení u KostĜan 9. dne
téhož se vyzdvihla, u Písku se postavila, a tam odtud 11. téhož ku
Praze pĜes PlzeĖ, Rokycany, Mejto, Žebrák, Beroun a HoĜelici
táhla, a na cestČ ustaviþnČ vítČzné paliny zbíraa: nebo nejenom
mČsto PlzeĖ z francouských kukou vytrhla, a v nČm 500. mužĤ
nepĜátelského vojska zajala, nýbrž také za nepĜítelem poslané
lehké rejtharstvo ustaviþnČ zajaté pĜivádČlo. Šestnáctýho téhož
královská uhersko-þeská armáda za tak nazvanými dívþími vrchy
proti Bráníku své ležení rozbila. Ty dni mezi její královskou milostí
královnou uherskou a þeskou, též králem pruským základ k pokoji
založen byl. Francouzové na naše husary velmi silnČ z dČl stĜíleli,
však ale bezevšeho ouþinku, naproti þemuž pravení husarové a
jiné královské uhersko-þeské vojsko nepĜátelĤm ustaviþnČ velkou
škodu þinilo: nebo, ponČvadž Francouzové byvše špatnČ s pící
pro konČ zaopatĜeni, když totiž o všechny své nagazíny pĜišli, na
pícování vyjíždČti museli, z té pĜíþiny vždy nČkteĜí z nich od
našich nebo jímáni, nebo pobiti byli. Dvacátýho devátýho téhož
naši husarové nČkolik a šedesát nepĜátelských koní na pícování
zajali. ýtvrtýho dne þervence jedna husarská partaj pícující
Francouze natrefila , jich nČtco zbila, a 50. koní sebou odvedla.
Pátýho téhož opČt královští karoliští a belesnaiští husarové
padesát francouských gragounĤ natrefili, dvaceti sedm jich zajali,
a ostatní všechny zbili. Toho mČsíce francouské osazení v

Winterberku se vynacházející zámek opustilo, a do Bavor uteklo.
15. téhož Charvátové do jednoho viniþného stavení nedaleko
jednoho blíž Prahy ležícího mlejna, u kterýho vždy francouské
pikety stáli, se vloudili, chtČjíce pravený pikety zaskoþiti, když ale
francouský maršál z Belle-Isle s mnohými oficíry k prohlídnutí
tČch pikétĤ tam tudy jel, Charváti mezi Francouze oheĖ dali, a asi
dvanáct mužĤ zastĜelili, ostatní pak, kteĜí i hned utíkati zaþali, až
do zahrad stíhali, a maršál z Belle-Isle velké štČstí /72/ mČl, že
skrze þerstvost svýho konČ život zachoval. Dvacátýho šestýho
téhož královské uhersko-þeské vojsko na LibeĖ outok uþinilo,
vodu pĜebĜedlo, a tam na ostrovČ osmnáct FrancouzĤ zabilo, a
pĜes osmdesát mužĤ zajalo, a tak pravenou LibeĖ opanovalo.
Dvacátýho devátýho téhož Francouzové nČkolik tisíc mužĤ silní v
tu stranu Brnek na pícování jeti chtČli, od našich HusarĤ ale
spátky hnáni byli, ponČvadž pak u Kobylis zase se postavili, dle
toho k velmi silné šarvátce pĜišlo, pĜi které Francouzové, když
více než šest set mužĤ na place nechali, s krvavýma hlavama do
svého ležení spátky se navrátiti pĜinutceni byli. Naþež tĜicátýho
prvního dne mČsíce þervence Francouzové vidíce, že pícovati
nemohou, aby své konČ zachovali, v radních domech prohlásiti
dali, aby všichni obyvatelové své konČ z mČsta poslali, jakož také
poznamenání všechny mající potravy, nechĢ ona v þemkoli
pozĤstávala, též píce složili, a to pod pĜísným trestem. Sedmýho
dne mČsíce srpna od královského uhersko-þeského vojska nad
Mansfeldovskou zahradou baterie stavČti se zaþala. Devátýho
téhož okolo poledne z pravené baterie do Šelhornovské zahrady
a jiného okolo-ležícího stavení silnČ se stĜílelo, naproti þemuž
Francouzové také z dČl jak z mČsta tak ze Šelhornovské zahrady
ostĜe odpovídali, v kteréžto stĜelbČ z jedné i druhé strany
následující dni toho mČsíce se pokraþovalo. Desátýho téhož naší
jinou baterii v tu stranu Šelhornovské zahrady uþinili, a z ní
jedenáctýho téhož nepĜátelskou baterii v té zahradČ nejenom
rozstĜíleli, ale tam se vynacházející stavení témČĜ zboĜili.
Patnáctýho srpna královská uhersko-þeská armáda ze sedmi
rozliþných míst do nepĜátelského ležení z dČl stĜíleti zaþala, a
Francouze z nČj do Prahy vehnala, naþež oni v noci Belveder do
povČtĜí vyhodili. Když tedy na ten spĤsob mČsto Praha s
nepĜíjemnými hostmi naplnČna byla, snadnČ každý sobČ pomysliti
mĤže, jaké nátisky a bídu ubozí praští obyvatelové od toho
nemravnýho lidu vystáti museli, vzláštČ, když ta rozliþná poruþení,
která brzy maršál z Belle-Isle, brzy maršál z Broglio, brzy
intendant Šešel a brzy krá. fr. lajtenant Ševert v radních domech
prohlašovati dávali, se povážejí: nebo jednoho dne peníze po sto
padesáti tisících od obyvatelĤ se žádali, druhýho se naĜizovalo,
aby víno pro vojáky, a to mnoho množství vČder se dávalo; jindy
se porouþelo, aby mČšĢané všechno stĜíbro a cejn, též prach a
olovo FrancouzĤm složili, jindy zase po ulicích z veþera choditi se
zapovídalo, brzy obyvatelové potravu, kterou pro sebe mČli, do
magazínĤ snášeti, a klíþe od svých domĤ skládati poruþení
dostali, brzy jejich dĜíví na palisády jim se bralo, a co více,
francouští oficírové domy pĜehledávali, a kde co se jim hodilo,
pryþ odnesli: mezi tím ale naše vojsko pĜed mČstem z nČkolika
baterií hned jak se rozednilo, den po dni z dČl do mČstských zdí
tlouklo, a jak se smrklo, z moždýĜĤ v tu stranu Hradþan bomby
házelo, tak že dennČ od té stĜelby tĜidcet, þtyrycet i padesát
FrancouzĤ pobitých a poranČných, dílem zahrabaných, dílem do
nemocnic (pro které na Starém mČstČ jezuvitské školy, a
seminarium svatýho Benedikta, též králo-dvorské; a kostel
emauzský odhodlán byl) pĜinešených bylo. Devatenýctýho téhož
Francouzové /72'/ na dČlníky v baterii proti PetĜínu založenou
pracující vejpad z mČsta uþinili, a dĜíve než naši do zbranČ se
postavili, nČjakou škodu jim uþinili, též nČjaký poþet v pĜíkopích
pracujícího vojska zajali, když ale naše vojsko do hromady se
srazilo, tu Francouzové s znamenitou strátou do mČsta spátky
utecti museli. Dvacátýho druhýho téhož pravení Francouzové
okolo þtyr hodin z poledne s dvouma tisíci mužĤ na levé kĜídlo
královského uhersko-þeského vojska opČt vejpad uþinili;
Weresský regiment, který tam stál, s obnaženými šavlemi na nČ
se oboĜil, a je spátky zahnal, v tu chvíli ale také jiných pČt tisíc
farncouské pČchoty, mezi kterými rozliþní sloužící od generálstva
a jiných francouských oficírĤ se vynacházeli, proti pravému kĜídlu
téhož královského vojska ven z mČsta vyšlo, který lid na batterie
a aproše s takovou prudkostí se tlaþil, že nejenom dČlníky z
aprošĤ vypudil, nýbrž také pár moždýĜĤ zatloukl; že pak ale pan
nejvyšší Tomáš Syrmay s dvouma battalionama, které u sv.
Markéty stáli, ku pomoci pospíšil a pĜed nima zmužila kráþeje,
své vojsko ustaviþnČ napomínal, dle toho pĜiprvené dva battaliony
s nevyslovitedlnou ochotnoszí a srdnatostí na nepĜítele udeĜili, jaj
ne hlavu porazili, a aþkoli z mČsta z dČl a z malé zbranČ
ustaviþnČ se stĜílelo, pĜedci až k mČstským zdím spátky jej
doprovodili, pĜi kteréžto pĜíležitosti z královské uhersko-þeské
strany poþet pobitých, poranČných a chycených asi na þtyry sta
se vstahoval, FrancouzĤ ale devČt set na place zĤstalo, pĜes tisíc

pČt set poranČných, a osmdesát mužĤ zajatých bylo. Dvacátýho
tĜetího téhož Francouzové ven poslali, od našich pĜímČĜí na 2.
hodiny žádali, aby v tom þase svý pobitý pohĜbíti mohli, což také
druhýho dne na to se stalo. Ty dni nepĜátelé z mČsta do Nuslí se
pustili, a tam rabovati zaþali, což jak nejdĜív Charvátové
vyzvČdČli, i hned do toho místa pospíšili a FrancouzĤm spátky
cestu do mČsta ukázali, pĜi þemž nČkolik mužĤ zajali a mnoho
FrancouzĤ zbili. Dvacátýho šestýho téhož charvátský hejtman
Michal Mokasynovez jednu nepĜátelskou partaj, která znenadání
noþního þasu z Prahy vypadla a naše ve Vršovicích ležící vojsko
pĜepadnouti chtČla, toliko s devatenácti Charvátami od jednoho
pikétu k druhýmu spátky až k samým šancĤm hnal, takže
francouští strážní ze šancĤ dolĤ na naše Charváty stĜíleli, pĜiþemž
z nepĜátelské strany nČkolik a dvacet mužĤ skrze Charváty
zastĜelených na place ležeti zĤstalo a rozliþní poranČni byli;
naproti þemuž z naší strany toliko jedinký Charvát o život pĜišel.
Dvacátýho osmýho téhož naše vojsko na tĜi v novČ vyhotovené
baterie osm a tĜicet tČžkých dČl zavezlo a þtrnáct moždýĜĤ
zasadilo; naþež dvacátýho devátýho, jak rozednívati poþalo,
všechna dČla z pravených tĜech baterií vypalovati se zaþala, v
þomžto skrze celý den s tak dobrým prospČchem se pokraþovalo,
že nejenom prsní obrany na baštách se roztloukly, nýbrž také
nČkterá francouská dČla se zkazila, tak že oni z veþera toliko ze
tĜech stĜíleti mohli, pĜes noc ale zase nová dČla na bašty vytáhli, a
když naší druhýho dne ráno na þtyry bašty v tu stranu Strahovské
brány stĜíleli, ani jim z nich ze sedmnácti dČl odpovídali, na veþír
ale opČt sotva ze þtyr stĜíleti mohli; od našich feyerwerkĤ do
mČsta házené bomy také velmi dobrý ouþinek spĤsobily, a mnoho
FrancouzĤ po- /73/ a poranili. TĜicátýho prvního téhož asi tĜi sta
FrancouzĤ z Prahy na naše pĜední stráže vypadlo, nic však ménČ
i hned s krvavýma hlavami zpátky je zahnali. Mezi tím naši, když
bašty tuze rozstĜíleli, a k založení pressu se chystali, a k tomu cíli
dvČ nové baterie nedaleko od šancĤ vyhotovili; šestýho dne
mČsíce záĜí naší s tak dobrým ouþinkem do mČsta stĜíleli, že
FrancouzĤm, kteĜí z devatenácti dČl jim odpovídali, všechna až
na jedinké zapovČdČli; v kteréžto stĜelbČ také následující dni silnČ
se pokraþovalo, tak že do osmýho dne téhož osm tisíc tĜi sta
jeden a šedesát bom do mČsta vhozených, a dvaceti pČt tisíc pČt
set a þtyry koule z dČl vystĜelených bylo. Devátýho téhož naši
mČsteþko Cham v tu stranu Bavor šturmem dobyli, a jej vybrali.
Mezi tím ponČvadž ze všech stran jednomyslná správa šla, že
pod správou maršála z Maillebois v skuteþném ležení se
vynacházejících nepĜátelská pomoc z hoĜejší Pfalce do království
þeského se blížila, a pĜitom polní maršál hrabČ z Sekendorff s
bavorským pod sebou majícím vojskem, již také s tím vojskem,
jenž v BavoĜích pod správou hrabČte z Sasska stálo, se spojil, tak
že k pochybování nebylo, aby také ono k Mailleboiské armádČ se
nepĜirazilo, a spoleþnou mocí do ýech ku pomoci pražského
osazení netáhlo, dle toho za lepší uznáno bylo obležení Prahy
vyzdvíhnouti, a takové v Bloqvadu promČniti, k tomu cíli patnáct
tisíc irregulirovaného vojska spátky zanechati, a s armádou
naproti nepĜátelskému pomocnému vojsku táhnouti, tak aby
takové do království vpadnouti nemohlo: a aþkoli to v skutek
uvésti naše vysoké generálstvo všemožnČ se snažilo, pĜedci ta
vČc jednímkrátem, obvzláštČ z té pĜíþiny státi se nemohla,
ponČvadž tČžká Artillerie dĜíve do bezpeþnosti odvézti se musela;
proþež pravenýho devátýho téhož silnČ z dČl do mČsta se stĜílelo,
v noci ale palisáty, s kterými vyvržené zašancování našeho
vojska obehnané bylo, ze zemČ se vytrhali, a na hromadu složily,
též šancovní nádobí ze švejdského proti PetĜínu ležícího šance
spátky se odvezlo. Desátýho a jedenáctýho téhož naše dČla, jak
mnoho jich totiž na bateriích se vyncházelo, slyšeti se dala.
Dvanáctýho téhož okolo veþera ale poslední rána z nich se
uþinila, ponČvadž taková i hned, jak se smrklo, se vším
potĜebným pryþ se odvezla. PĜitom také mimo v tranžamentích se
vynacházejícího mužstva ještČ dvanácte set dČlníkĤ tam se
poslalo, kteĜí všechny koše, fašíny, palisády a jiné tém podobné
vČci na hromady snesli, což všechno tĜináctýho dne téhož ve 3.
hodiny ráno kolem okolo mČsta se zapálilo, a na to þtrnáctýho
dne téhož armáda okolo šesti hodin ráno z ležení u Prahy se
vyzdvihlo, a proti pomocnému nepĜátelskému vojsku táhla, pan
generál Festetic ale k Blonqvirování mČsta Prahy pod své
Commando svČĜených vejš oznámených patnáct tisíc mužĤ, tak
jak za dobré uznal, rozložil. Skrze ten þas, co to obležení trvalo, v
Praze, ponČvadž žádný z mČsta, ani do mČsta jíti nemohl, v píci a
v potravČ velký nedostatek a drahota, zvláštČ pĜi konci byla, tak
že k potravČ sloužící vČci v následující cenČ se prodávali: 1 libra
hovČzího massa za 2 zl 22 kr; 1 lib. telecího za 2 zl; 1 lib.
vepĜovýho za 1 zl. 12; 1 skopového za 1 zl 45; 1 srna 21 liber
tČžká za 29 zl 45; /73'/ 1 jehnČ za 21 zl kr; 1 bažant za 8 zl; 1
korotev za 1 zl 30; 1 husa za 8 zl; 1 kruĢák neb indián za 36 zl; 1
divoká vČtší kachna za 4 zl; 1 menší za 3 zl 15; 1 kapoun za 3 zl
30; 1 stará slepice 4 zl 15; 1 malé kĤĜe ještČ bez peĜí za 36;
33

prostední za 45; 1 vČtší za 1 zl 16; 1 podsvinþe za 14 zl; 1 starý
zajíc za 8 zl., 1 mladý zajíc za 1 zl 12; koþka byla FrancouzĤm
prodána za 9 zl; 2 holoubata za 2 zl; vrabec za 5; 1 lib. uzené
kejty za 1 zl 30; 1 lib. cerbulátu za 2 zl., 1 lib. špeku za 2 zl; 1 lib.
þerstvého másla za 4 zl 15; 1 lib. slaného za 1 zl 21., 1 lib.
pĜepouštČného za 1 zl 45; 1 lib. þeskýho sejra za 1 zl; 1 uzený
jazyk za 4 zl; 3. liberní kapr za 16 zl; 3. liberní štika za 16 zl 44; 1
parma za 12 zl; 1 lib. malých rybiþek za 1 zl 35; 1 herynk za 20; 1
kus štokfiše, co pĜedešle za 4 kr. byl, za 34; 1 strych chlebové
mouky za 20 zl; 1 str. dortové mouky za 30 zl; 1 str. té
nejpČknČjší za 95 zl; 1 str. hráchu za 30 zl; 1 str. þoþky za 25 zl
36; 1 vČrtel pČkných krĤpek za 11 zl 6; 1 vČrt. krĤpice za 5 zl 36;
1 vČrt. jahel za 6 zl 24; 1 žejdlík soli za 27 zkr; 1 kopa vajec za 15
zl; 1 þerstvé vejce 36 zkr; 1 kráva za 200 zl; 1 uherský vĤl za 400
zl; 1 tele 6. týhodnĤ staré za 60 zl; 1 telecí hlava za 9 zl; 1 žejdlík
smetany za 36 kr; 1 žejdlík mlíka za 12 kr; 1 lib. oleje za 54 kr; 1
lib. rejže za 27 kr; 1 khelruben za 6 kr; 2 mrkve za 3 kr; 1 karfiol
za 15 kr; 1 bochníþek þernýho komisního chleba za 51 kr; 1
bochníþek bílýho chleba za 1 zl; 1 strych jeþmene za 12 zl; 1 str.
ovsa za 8 zl; 1 centnýĜ sena za 5 zl; 1 obyþejná otep slámy za 1
zl 30 kr; 1 jablko za 3 kr; 1 hruška za 4 kr; 1. lib. koĖského massa
za 15 kr. KoĖĤ pak živých dĜíve dosti se prodávalo po 1 zl po 45
po 30 po 15 kr ano i po 1 grešli, jichž Francouzové 7625. pobili a
snČdli.
Co dále královská uhersko-þeská armáda pĜed sebe vzala, dá
Pán BĤh pĜes rok k oznámení pĜijde; mezi tím ale co nejdĜíve
strany toho všeho, co zdeĢ toliko v krátkosti se vypisuje,
obzvláštní obšírná správa na svČto vyjde. Aby ale taky strany
vlaských dĤležitostí zmínka se stala, k vČdomí slouží, že aþkoli ty
zemČ, které tam její královské milosti naší nejmilostivČjší paní
patĜejí, ŠpaĖhele v oþi píchaly, kteĜí také skuteþnČ s silnou
armádou k nim se pĜiblížili, a do nich s pomocí krále
Neopolitánskýho vpadnouti chtČli, pĜedci ale až dosaváde naše
tam se vynacházející vojsko
[záhlaví: 1741] vČtší galle a páni stavové slavnČ v zlatČ a
stĜíbĜe ozdobeni do kostela jíti ráþili a tam Te DEVM Laud.
zpíváno bylo.
26. ejusdem JM krá. do Mynychu, pak do Frangfurtu k electí
Ĝím. krále odebrati se ráþila.
§ z krá. oného patentu etc.
Asz wird solches undt jeden derenselben Einwonehre undt
zugehörigen wes Standes oder wesnes die hiermitkundt gethan
und die Selben zugleich ernstlich bedeütet bey Verbleiben als
Fluchten ihrer mobilien undt haabjenlikeithen gantzuh zu
unterlassen unserer Arme das nothige an proviant furages undt
andern bedürffnus unweigerlich zu reichen auch sonst derselben
allen benöthigten Vorsachl zu thun hingegen aber aller
collusion Verkunschafften undt verlauben partaglikeith sich
gantz zu enthalten.
Gleichwie nun diejenigen so deme gehorsamlich nachleben
werden Versichert seye konnen in maszen vir ihnen hier mit
Versprechen dasz die bey ihren haab undt Vermögen Rechten
freÿheiten undt gerüchtigkeithen in geistlichen und weltlichen
nebgeniten gelasen werden. Auch von vns allergnäden König.
Suzchs haldt und gnaden such zu ensveÿen und zu göst regen
haben sollen wie Wir zu solchen [prázdno þtvrt Ĝádku] unser.
Krigs herr die Sschorfften ordre bereicht gestellet dasz
khein officir oder gemainder oder sonsts je mandt die nach
obiger Vorschrifft siech Submittiren undt haltenden /74'/
Inwohnen und unterthanen obvorgetachter Lan der in
geringsten Vergwaltigen pressan belestigen oder grengen und
das solches gegen alles beszerer zu ersicht nichts destoweniger
gesechen die Contravenienten sie dieszes überführen werden mit
unauch beibiger entfinoluher und nach beshafferhaus des
Werbrechnes Leib und Leben straff angesechen werden sollen.
1742. Janu. 1. vymarchírovala odtud paqvage a toho dne
zase od ýáslavČ sem pĜimarchírovala, pak vojsko z Kolína taky
sem pĜitáhlo. A tak v ýechách jest armáda sleská baborská,
saská, francouská, lotrinská a brandenburská, kteréžto armády
obyvatele na mizinu uvedou.
Slyšeti bylo, že armáda lotrinská na 100 tisíc silná býti má.
Povídá se, že král þeský do Drážćan k králi polskýmu,
kdežto tam taky král pruský býti má, ku conferentí jeti mČl a tam
odtud do Franckfurtu k electí Ĝímsk. císaĜe odejeti mají.
12 tisíc starých prostíradel na flastry a ffáþe Pražané na
plesírovaný vojáky a Francouse schledati museli a 6 milionĤ do
/74/
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ultima Maii sub executione schledati mají.
JM. král þeský a churf. baborský, daje sobČ truhlu, kde tČlo
sv. Jana Nepom., království þeského velikého patrona, odpoþívá,
otevĜíti a aby /75/ [1742] jemu díl od téhož sv. tČla do Babor k
uctČní vydán byl, jest naĜídil. Vezmouc duchovenstvo od téhož
sv. tČla jednu celou žebru, když JM králi ji na stĜíbrném tácu
podali, vtom na tĜi díly se rozpadla a sv. jazyk mrtvý a jako
spráchnivilý barviti se promČniti zadal a jako živý krev ze sebe
vydal, což k podivení spatĜiti bylo. O! linqva beata et benedicta,
qvæ viva semper benedixisti, benedicta benedic nos et
benedictos conserva. Libera nos a peste, fame & bello, jam sat
contestaris tuam æternam sanctitatem.
[dolní okraj fol. 74': QVanDo qVatVor PotentIæ BoëMos
beLLICose attaqVaVerVnt & opVgnarVnt.]
Praví se, že armáda lotrinská od NČmec. Brodu odstoupila a
saská tož mČsto s profiantem a magasínem occupírovala, odkudž
páni krajští hejtmana sem pĜijeli a dálejc táž armáda k Moravi
táhla a Jihlavu taky opanovala a díl mČsta vypálila.
To vojsko brandenburské, co zde leželo, množství lidu
mužského a ženského pohlaví, též dítky kĜesĢanské ze škol
zajalo a pryþ odtud zavezlo, což velikou žalost, pláþ a naĜíkání
pĤsobilo.
Brandenburg v Slezku a ýechách postavený na 50 tisíc silný
býti se poþítal.
Královna ruszká z trĤnu svržena byla a princesna Elisabeta
dosazena byla. Francous ŠpanČlĤm do Vlach na pomoc vojsko
vyslal. Armáda španČlská s armádou neopoli., jenž do Vlach
táhne, spojená, na 54 tisíc silná býti mČla.
Ten þas soudek soli byl prodáván za 9 fl 18 (kr).
20. Janu. Patent prošel a oznamoval, kterak dicasteria neb
gouverno zemské od JM krále dosazené j(e)st, /75'/ [záhlaví: 1742]
2. aby každá vrchnost liqvidírovala, co na vychování vojska
saského, baborsk. a francousk. do magasínĤv furáže vydala a co
mocnČ sobČ vzali a jaký excessy se staly, 3. do kraje þáslav., že
9½ regementu na wintrqvartír vojska sask. ordinírováno jest a
repartití následovati bude.
Extract z patentu. PonČvadž JM churfiršt baborský s
ustanovením boží v království þeském dosáhl, ostatní místa ke
dni 8. Februarii k huldygunku obesláni jsou.
Všichni stavové, kteĜí veliké knČžnČ v ouĜadech a službách
postaveni jsou, do 4 nedČl sub pæna confiscationis resignírovati
mají.
24. Janu. tĜi židé, jenž s forsponami šizunky provozovali a
ouplatky brali, od vojanského práva k pranýĜi skrze 2 hodiny s
zavČšenou tabulkou ortelováni byli.
Toho dne slyšeti bylo, že Malá Strana pražská SasĤm a Staré
MČsto FrancousĤm, pak Nové BabarĤm pĜipadnouti má a kdo
by z nich ostatní mČsta vybojoval, ten že Prahu obdrží. Pak
pokoj s Sasem a domem rakouským že se státi mČl a alienantí
mezi Rakušany, Sasy a Brandenburky zavĜena býti má.
/76/ [záhlaví: 1742] Král pruský, kde jeho lid zde ležel, ty
místa projíždČl a excessy jich vyšetĜoval. Pravilo se, že skrze
Kuttnou Horu jeti má. Do Prahy na poþtČ pĜijel a na Malý StranČ
u hrabČnky z Tunu qvartíroval. Povídalo se, že má armády
commendírovat proti FrancousĤm LotrinkĤm.
Francouzové PražanĤm zbraĖ pobrali a dĤm od domu s
vozma pro ni jezdili a nakládali.
U Písku s Francouzy Rakušané reconter mČli a jich pĜes
5000 porazili, však RakušanĤv málo padlo.
30. Janu. Sasové povídali, že z þeského království pryþ
odmarchírovati a sem do Kuttny Hory Francousové se
qvartírovati mají.
27. Janu. curil se 6 postylionmy do Prahy pĜijel a že JM král
þeský za Ĝímsk. císaĜe zvolen jest, noviny pĜivezl. Naþež slavný
Te Deum lauda. držáno bylo.
Francou. generál na Pražané uložil, aby do ult(im)a Janu.
14000 fl pod executí složili. Dle repartitze Pražané mČsíþnČ po
30 fl skládati museli. Mimo toho 6 millionĤ druhou daĖ
oþekávali.
Kuttná Hora do magasínu francousk. 150 str. pšenice a 100
str. žitta, 300 ovsa a nČkolik set cent. slámy a sena dáti musela.
1. Febru. poruþení prošlo, by tátz ordi. i extraordi. p(ro) A.
1741, neménČ i na voszerkhunst rest zaplacen byl.

Remonstríruje memorialiter svĤj bídný stav a žádá neja, by z
ohledu toho ten tátz sleven a od toho cupusu na voszer khunst
dle dobrovolného svolení osvobozena obec byla.
Dito naveþer (h)ĜmČlo a se blejskalo, pak okolo 7 hodiny na
Tandlmarce oheĖ u SpinetĤ vyšel a hrozný vítr s deštČm se strhl
a šĢas(t)nČ uhašen byl.
/76'/ [záhlaví: 1742] 5. Febru. co tak koliv zde od 11. Decemb.
1741 saského lidu se zdržovalo, do posledního muže odtud k
Moravi odmarchírovalo. Mezitím lid francouský pĜitom vidČti se
dal.
6. dito z Prahy psáno bylo, že z obouch stran armády se
vstahujou a Brandenburkové u Písku s Francouzemi se spojujou,
odkudž veliká bitva k oþekávání jest. Z Prahy k Písku taky
nČkolik compagnií odtáhlo.
Pražané, kteĜí zbraĖ do klášterĤv a panských domĤv skovali,
do 3 dnech takovou vyzdvihnouti a odvésti mají pod pokutou
obČšení.
V FranckfurtČ 26. Janu. k slávČ zvoleného Ĝímského císaĜe a
krále þesk. Karla VII. Te Deum laudamvs s stĜelbou a illuminatí
držáno bylo a coronatí brzy že následovati bude. [okraj: 20.
Januarii 1745 †]
Toho roku per tractatum pacis mČsto Olomouc králi pruskýmu pĜipadlo a pĜi svém Ĝímském catholickém náboženství, nadání, též ouĜadech, službách, vzláštČ causæ piæ fundationes a
svobodách se pozĤstavuje a in qvieta possessione docela se
zachovává, též in exercitio jurisdictionis civilis et criminalis se
zanechává.
8. Febr. vyslaní do mČst pražských uþinili relatí, že
huldygung složili a takový JMP hrabČ z Kolovrat, krá. director,
na místČ JM. krále pĜijal a tenkráte taky nejvyšího purgkrabího
p. hrab. z Sschoffgotcziho a nejvy. canclíĜe p. hrab. Khynskýho
složili.
Plnomocníci z strany tátze a tČch 900 na vaszrkhunst
memoriály na své místa podány byly.
/77/ [záhlaví: 1742] Generál du Seschel, francouský pražský
commendant, Pražané s velkými danČmi a exactími obtČžuje a
jim s executí militární vyhrožuje. Bylo slyšeti od PražanĤv
bolestné naĜíkání, kterak své stateþky radČji opustiti chtČjí a o
ukrácení živobytí k Bohu volají.
Toho mČsíce zase do Prahy mnoho plesírovaných a
nemocných FrancousĤv pĜivezli.
Brandeburg a saský lid do Moravy k Brnu táhl a slyšeti bylo,
že brnČnští dobĜe se vším zaopatĜeni byli, pĜedmČstí rasírovati a
stĜechy s domĤv scházeti a domy hnojem pĜikrýti dali.
Klatcko dne 20. Febru. huldigung králi brandeburskýmu
složiti má.
18. Febru. na podČkování P. Bohu všemohoucímu za
šĢas(t)nČ zvoleného Ĝímsk. císaĜe Carla VII. bylo Te Deum laud.
podle pĜedešlého zpĤsobu sub A. 1712 s (s)tĜelbou s vypalováním hmoždéĜĤv bez soldatesky držáno. PĜišla metelice snČžná s
deštČm, ani troje salve dáno býti nemohlo.
Poddaný obec. navrátil se od armády saské s vorsponem.
Vypravoval, že dne 14. hujvs pĜed Brnem na 1½ míle armáda
saská, francouská a brandeburská se srážela a k Brnu táh(n)outi
sobČ umínila.
JM král poruþení gene(rálovi) de Seschele dal, aby Pražané
kvaltem militárním, pokudž by p(ro) ult(im)a Februarii 2 milliony neodvedli, zboží a mobilie anobrž i domy bráti a prodávati
hledČl a panství seqvestrírovati dal, též prodával. A zase jiné
platy oþekávati mají. Ach, Bože, pomáhej a pĜetrhni to zlé.
Král brandeburský v Olomouci præparatoria nové k boji þiní
a král francský z jara osobnČ táhnouti do pole chce.
/77'/ [záhlaví: 1742] Lotringovská armáda do Babor vtrhla a
tam rozliþné danČ rozpisuje, Lintz a Mynych osadila. Pokudž by
prej nevytrhla, že Sasové, Brandenburkové, BaboĜi a Falcové do
Rakous vpadnou a té vojnČ konec uþinČjí.
ŠpanČlský legát žádal Benátþané, aby ze Vlach rakouský lid
zpátkem nepouštČli. OdpovČć, že v tom neutrales býti chtČjí.
13. Febru. JMCí. coronatí vyplnČna býti mČla.
Z Moravy slyšeti bylo, že armády saská, brandenburská a
francouská odtahuje, což pravda bylo, neb mnoho po silnici ku
Praze lidu marchírovalo a do Morovy síla uherského lidu
pĜitáhlo. Do Slezka generál Balfy s Uhry vtrhl a generál

Jielbeshauser do Babor vpadl a rakouská armáda velmi šĢastné
progressi že þiní vĤbec se vypravovalo.
24. dito skrz Kuttnou Horu rejtharstvo francouské marchírovalo.
26. JMCí. Krá. rescribírovati ráþila, aby dlužníci na místČ
capitalistĤv 3 p(er) cento interesse do krá. ærárium odvádČli a
capitalistové s tím spokojeni byli a to na odvodu interessĤv sobČ
poráželi. Toliko na rok to trvati má.
Pražský commendant dal v Praze na KoĖským trhu, na
Starým mČstČ, Malý StranČ a na Hra(d)þanech šibenice postaviti,
což veliký strach mČšĢanínĤm zpĤsobilo, když se mluvilo, že
mČšĢany a raddní vČšeti dá.
Dne 27. Feb. byl na KoĖským trhu deserteur obČšen,
usmrcený sundán a u sv. JindĜ. pohĜben.
/78/ [záhlaví: 1742] Baborská zem že již celá k Lotrinkovi
pĜistoupiti mČla a že by se o pokoj jednati mČlo, se povídá.
Brandeburkové z Te(j)nice a za Labem pryþ odmarchírovali.
Pravilo se, že by jich král od husaĜĤv lotrinských chycen býti
mČl.
JM krá. mimo tČch 6 millionĤm ještČ 2 milliony na þeskou
zem uložil a recrout 33 tisí.
Král sardynský s Holandry a Engelandry s JM královnou
uherskou do aliantí vstoupili. DvĤr francouský nad progressy
lotrinskými velice byl consternírován.
7. Martii dva vozy skrze Kuttnou Horu FrancousĤv plesírovaných do Prahy vezli. Pravilo se, že okolo Znojma porážka
byla a lotrinský lid mnoho nepĜátel porazil a zajal.
13. Martii. BaboĜi dostali ordre, aby z Prahy kusy, králi
saskému patĜící, prach a koule do Drážćan odváželi. 18 tisíc
UhrĤv pod commendou generála Balffy do Moravy pĜitáhlo a
dostali od královny uherské poruþení, aby BrandeburkĤm nic
neškodili. Francouzové v Praze v noci lidi obírati i mordovati
zaþali. Jistilo se, že armáda lotrinská na 126 tisíc silná býti má.
V Constantinopoli 1200 domĤ vyhoĜelo a v Dosldorfu mezi
Švejcary a Babory cometa þerná, na 9 stĜevícĤ dlouhá, id est 4½
lok., se spatĜuje.
A že by král pruský od husaĜĤv lotrinských zajatý a do Turinu dodán býti mČl, tuze se jistilo, a že Prusáci neb Brandeburci v
MoravČ velice zle þinili a plundrovati mČli, se doslejchalo.
/78'/ [záhlaví: 1742] 20. Martii byla obec povolána a jí od slav.
krá. komory þeské poruþení na krá. pana rychtáĜe prošlé publ.,
mocí kteréhožto povolení se dává 5000 fl na danČ vojanské se
zdlužiti a ponČvadž nynČjšího þasu žádný stav ani ministĜi
zemský od daní ušanováni nejsou, by na sousedstvo pĜíkladem
horníkĤ pĜíbramských snesitedlná repartice uþinČna byla.
Namítali, že k tomu bez dobrého rozmyšlení pĜistoupiti nemohou, až se vespolek o tom uradČjí. Jest jim k tomu lhĤta dána a
ta repartice pospČšnČ má pĜedsevzata býti.
P. raddní písaĜ do mČst pražských s nČkterýma expedití
vys(l)aný uþinil vyĜízení svého relatí v nČkolika punctech.
Dito. Jistý brandeburský officír oznámil, kterak do Kuttny
Hory jeden batalion od 700 mužĤv sem na qvartýr pĜimarchíruje, z þehož obec velice se zarmoutila. Odpo., že to einqv. v
moci magist. nejni.
in fine Octob. 1741. ve Frankrei(c)hu v krá. paláce v
Versaieles byla od lidu vidČna trojnásobná processí s márami, na
kterých se spatĜoval krá. erb a
12. Septembris ejusdem anni v mČstČ Troga narodilo se dítČ,
které mČlo na þele vyobrazené lilium a na prsíþkách mČsíc. Po
sv. kĜtu vykĜiknouti mČlo potĜikrát: BČda zemi francouský. A
nato umĜelo.
Z krá. statuæ fransk. krále pravá ruka sama od sebe upadla a
na kusy se roztĜískala.
Melusina ve franc. zemi v povČtĜí vidČna byla a s velikým
Ĝvaním se zmizela.
Krá. mathematicvs franc. pĜedpovČdČl, když krále franc. rak
v tváĜ trefí, že on s královstvím nesnáze trpČti bude a jistí se, že
král na nose þerný flastĜíþek nositi zaþíná.
Více v Frangreichu na obloze ruka s metlou zahánČjící
vojsko vidČna, pak druhá ruka tu metlu vytrhla a to vojsko k
západu zahánČla.
Více z Pyrenryských horr na franckou pĤdu neb /79/ [záhlaví:
1742] pole pĜiletČly tĜi orlíþata a od též hory za nimi velký orel,
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který ty orlíþata roztrhal.
A v DuphinČ na krá. standar(t)u franc. sĤva se usadila. Do ní
mnoho ran vystĜelili a nic jí neuškodili.
21. Martii. Od krá. ouĜadu kraj. z strany toho brandenburg.
einqvartýrungku odpovČć na magistrát prošla, by s zprávou kraj.
ouĜadu dnem nocí stapheta na krá. deputatí do Prahy fedrována
byla. Podle toho bylo témuž officíru brandebursk. odepsáno, by
s tím marchem z ohledu toho, že zde Sasové svĤj magazín in
deposito mají a sem se každé chvíle oþekávají, by tu nČjaká
confusí nepovstala, do decisí vyší instantze supersedíroval.
Od J. CísaĜ. Mti PražanĤm poruþení došlo, by pro dvoĜeníny
qvartýry vyhledány a proti platu pĜipraveny byly, že JMCí. za 4
nedČle do Prahy pĜijede. Odkudž se pravilo, že FrancousĤv již
zbaveni budou a pokoj zajisto zavĜen jest. Jistilo se, že (prej)
Preisz na VídeĖ oumysl má. Francouzové v Praze poĜáde
umírati mají.
31. Martii do Kolína pĜimarchírovalo 20 mužĤv BrandeburkĤv na executí, kterýžto 20 tisíc na mČstČ za celý kraj kouĜimský
exeqvírovati mají a pokudž do 3 dnĤv takový nesložejí, že jich
700 pĜimarchíruje a sobČ sami platiti budou. Jim klíþe od mČsta
dáti museli a v mnohých místech takový exactí provozují,
duchovenst(v)o i magistrální osoby a officíry hospodáĜský
arrestírovali, též mno(ž)ství dČtí zajali a zavezli. Z Kolína pĜed
tou ukrutností rodiþové nČkterý dČti sem salvírovali a sem a tam
se nČkteré osoby rozjely. A ponČvadž P. BĤch všem. a nejsvČ.
Panna Maria kuttnoh. toto mČsto a nás ode všeho takového zlého
(c)hrániti ráþil, protož magt s celou obcí NejsvČ(tČ)jší Rodi(þ)ce
/79'/ [záhlaví: 1742] boží s 5 sobotní pobožností s pĜijímáním
velebné svátosti se zaslíbil a na památku stĜíbrná lampa, která by
na 150 fl koštovala, darována bude.
EngrlandovČ královnČ uherský succurs do Vlach 15 tisíc
mužĤv a HolandĜi peníze offerírovali. Ta cometa nedaleko
Rejna Kolína poĜáde continuíruje a se rozliþnČ mČní. Král
Sardiniæ s královnou udČlal alientí.
Z Prahy francouské vojsko k Písku odmarchírovalo a in
Aprili tam odtud, jsa od lotrinské armády potluþeno, do Prahy
zase pĜimarchírovalo a mnoho plesírovaných i nemocných
pĜijelo a poĜáde na sta jich umírá. Týž Lotringové sílu
BrandeburgĤ v Moravi porazili. Brandeburgové, padnouc do
Nyklspurku, na knížeti 100 tisíc, na židech 80 tisíc a mČšĢanstvu
30 tisíc exegírovali.
20 tisíc UhĜĤ do Slezka (v)padlo a všudy ze všech stran
šĢas(t)né progressy þinilo.
Generál Gebenholer, královny uherské vČrný a zmužilý
voják, v BavoĜích hlavní pevnost Ingrland mocnou rukou dobyl
a nepĜátelské vojsko i lid urputný s meþem schladil.
8. Martii. Praha od královny uherské obležena a zavĜena
byla. [okraj: Nebylo to nic pravda.] O invicta Judit, mulier fortis
benedic…ta Mater, potens liberatrix ad te clamamus diu desi
deratam Suspiramvs, Ostendat Deus potentiam Suam in Brachio
tuo libera Sanqvinem et vitam nostram desideria et corda nestra
qvibus fidelitatem tuam Servamvs. Da omnipot. Deus /80/ [záhlaví: 1742] ut Reginæ nostræ Clementiam adoremvs terreant
hostes arma ejvs fiat pax et Victoria virtute tua & salvum fac
populum tuum Dne, benedic hæreditati tuæ ita precatur
Scriptura mea.
Od krá. komory dvorské þeské dne 27. Febru. 1742 prošla
missiva na p. krá. rychtáĜe p. Daþickýho z Heslova na ten spis 1.
Febru. v pĜíþinČ passírování tátze a tČch 900 fl na voszerkhunst
svolených, by magistrát ne intimando, ale petitorio modo o to se
u(c)házel a reversales na tČch 900 fl uþinil, že to bez conseqventí
státi a dáti se mĤže.
9. April. byl concept povážen a pro allegato cameral. poruþení (z) letha 1696 bylo pĜiložené, kdežto seznati jest, že komora
þeská tČch 900 fl na mČsto jako pro perpetuo onere pokládá a v
tom se laiteríruje, že ex motivis podaných to in perpetuum se
nesrozumívá, toliko za termín nechytČjící se srozumívá. Podle
toho bylo petitum postavené absqve reversalibvs toliko simpliciter, by z ohledu nynČjších vojanských conjectur obec od toho
dobrovolnČ svoleného qvantu osvobozena byla.
11. Martii. Krá. p. rychtáĜ pĜednesl od sousedstva na nČj
camerální poruþení znČjící, kdežto slav. komora sousedst(v)u tu
daĖ ku pomoci obce uloženou relaxíruje a naĜizuje, by obec
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sousedstvo z ohledu várek a marchĤv vojanských zastoupila a
sobČ ještČ 5 tisíc ku spomožení vypu(j)þila a poþty 10letní na
komoru odeslány byly. PonČvadž v to statvs belli vkroþil,
zĤstala ta vČc tak ležeti, neb pro militární expeditze nic se
právního ani civilního jednati nedalo a všelijaké tČžké nesnáze
již se valiti zaþaly.
/80'/ Gaudeas Bohemia, una cum Leone
tua est Victoria terminus Bellonæ
deplumabis Gallicum glangorosum Gallum
Veluti latruncutum incitantem malum
Appage nunc gallia lilia male olent
tua sint Solatia qvæ nunc nere Solent
Nobis placet austriæ generis fæminini
non liliata Bavaria generis masculini
Latata est plurimum facere Augustum
ut ex hoc imperium tibi sat angustum.
Dicis tu per fastum ego elevabor
dicit hic per astum per lilia dealbabor.
Tu cupis in hyeme, leonem & alaudas
sed in hoc discrimine qvæso nete plaudas
Reviviscent subito indicabunt malis
expecta donee Martivs fiat Martialis
O dolosa Gallia? qvanta non causaris
vis non nisi regere oculta machinaris
Regere non regi esset tua Salus,
Deus nos custodiat esset finis malus
multum seis promittere qvæ iterum violasti
inde tentas metere qvæ non seminasti
Si vis falcem in alienam mittere messem
falcem sueciderem si ego Vindex essem
plenus Arogantia Gallus Sen per vivit
dudum in Germania dominium qvæsivit
Voluit nunc per Bavariam nobis deminari
sed fortuna folium aliud vult testari
Galli et perversi pellis unum dico idem
/81/ natum est in cælis qvod non servet fidem
Cuncta in neqvitia sibi inter prætatur
& in hac malitia adhuc gloriatur
Totus mundvs loqvitur qvod sint neqvam Galli
unum hoc desiderant unt sint alii Vasalli
Contra virum gallicum, clamat et dolosum
qvod hoc genus hominum Deo sit exosum
Galli Christianissimi volunt appellari
Super addo pessimi qvibvs neqvit dari
Pejor inter plurimas dicam nationes
porcis vis absimiles vivunt sicut prædones
Praga pt. dicere qvam listis scenam
qvoties debuit solvere exactionis pænam
Vestra nunc apparent Vestigia honorum
qvæ vos recommendant qvales estis morum
O Improbi Politici qvis vos huc vocavit
moribvs exotici qvis vos Sasinavit
& qvid hic ultra qværitis nisi Spoliari
unum hic intenditis, alibi dominari
Vultis ne hic qværere Thesauros et Honores
Cur neqvam hic pervertitis tempora et mores
dicerem vos promeritos ut lares expellantur
dum per vos ut impias sacra profanantur
Testes Jesuvitæ Testes Minoritæ
una Carmelitæ & alii Cænobitæ
De Gallis dicunt et aly singuli qvi Sine lege Vivunt
verba sunt Apostoli Sine lege peribunt
O male parta Goboles gens pessima præcunetis
/81'/ [záhlaví: 1742]
unde hæc temeritas Sic agere præ cunetis
Contra miseros Monachos exerenisti Vires
Cur non contra husaros qvibos estis glires
Gallum nunc Si videas nauset natura
statim mihi objicio qvalis Creatura
Probant hoc spurtitio et exactione minæ
Gallicæ neqvitiæ testes sunt Sine fine
O Devs Clementissime preces infinitas
Conamur tibi solvere p(ro) oes nostras vitas

Salva nos a sordido profluvio Gallorum
mitte cos subito ad grege Defunctorum
& qvi sunt residui de numero gallorum
pro finali gaudio suorum meritorum
His talentum applica loco præmiorum
Conubium ejs duplica per manvs husarorum
O Pater Omnipotens qvi cuncta scis et vales
O Civium Consortio expelle Cives tales
Conserva nos in Gremio illata damna pensa
Restaura qvod inpopulo ablatum est a mensa
Vide qvantum Homines ubiqve lamentantur
qvod p(ro) Gallos milites severe tribulentur
O Deus p(ro) Auxilium in tempore Oportuno
libera p(ro) remedium a Gallo unoportuno
Te deprecamur Dne qvi es Deus fontis
/82/ [záhlaví: 1742]
Si qvis est in hoc adhuc malæ sortis
Tu a nobis abigas pacem da internam
hostes similes adigas ad externam
Fiat Arca fæderis Regna eleveritur
& patria nostri generis inocumis servetur
Dum ex hoc diluculo solvas nos a Gallis
cum vero testimonio nos libera a malis.
In Martio v Nyse ve Slezku commendant brandeburský
umĜel. Když jeho tČlo mrtvé za mČsto k jistému kostelu všechno
vojsko slavnČ k pohĜbu doprovázelo a z mČsta v nejkrejsnČjším
aufzuku vytáhlo, mČšĢané brány zavĜeli a kusy do nich obrátili,
je pobili, pak lotrinské armádČ dadouc o tom vČdČti, tož mČsto
Lotrinkové obsadili.
16. April. HusaĜi a rejtharstvo okolo 11 hodin na noc do
Kuttny Hory pĜitáhli a vorspony pĜijely a mnoho mouþní. magazínu v sousedech, co zde Sasové zanechali, do rána pryþ odvezli.
19. dito patent od kraj. ouĜadu prošlý intimírující, kterak do
Kuttny Hory, do Malešova a Sukdolu, též do Nových DvorĤv
nČkolik švadronĤ brandeburgskýho vojska pĜimarchíruje. Okolo
poledne sem 8 švadronĤ pĜimarchírovalo a mnoho hospodáĜĤv
upralo, neb na nich své viveres míti chtČli.
21. zase patent prošel a intimíroval, kterak sem za nČkterý
den infanterie brandeburská 2500 mužĤ pĜimarchírovati má, by
se s potĜebnými victualiemi mČsto zaopatĜilo.
/82'/ [záhlaví: 1742] 17. Apri. pĜišla toho skuteþná a dokonalá
confirmatze, oné slavné victoriæ v poli, Boží tČlo nazvaném,
nedaleko místa Hostopeþe, která se stala 5. April. anni currentis,
kdežto od strany brandeburské na place poraženo bylo od
lotrinského vojska 16584 mužĤv, SasĤv 9651. Lotrinského lidu
pĜitom padlo 3000, zajatých officírĤv od obouch stran poþítá se
335. Na to ve tĜech dnech, to jest
9. April. zase lotrinské vojsko celé ležení nepĜátelské
opanovalo a 9 tun zlata a stĜíbra, pak 120 metalových kusĤ, též
42 celý kartouny pĜepadlo.
Brno, byvše od SasĤv a BrandeburkĤv obležené, vyslal jest
commendant psaní královnČ, v nČmžto psal, kterak s mno(ž)stvím nepĜátelským lidem obklíþen jest a pokudž by jemu
královna succurs neposlala, že v 5 dnech se vzdáti pĜinutcen
bude. I byl ten vyslaný od nepĜátel chycen. Natrefíce to psaní,
nepĜátelé z toho se radovali a aby ten succurs pĜedejíti mohli,
mČsto dobejvati zaþali, a znamenaje, že by silni nebyli, do
pevnosti dotírati zaþali. Z mČsta na nepĜátele vypadli a jej na
mnoho tisíc porazili a tak od mČsta pryþ zahnali.
17. Apri. pan Major Ssneck saský poslal psaní na magistrát z
strany svého magazínu. Bylo odepsáno, že takový lotrinské vojsko
odvezlo a ostatní Brandeburci s naĜízením krále odvédsti dali.
/83/ [záhlaví: 1742] 26. dito prošlo psaní od ouĜadu kraj., aby
magistrát ke dni 27. na poruþení francské. ober-krigks commissaĜe sschöpfmistra a primasa tam dostavil. Bylo odepsáno, že
commendant brandeburgský je z mČsta passírovati nedá. I pĜijel
nato secretáĜ krajský s krigs secretáĜem ke comme(n)dantu na
dotaz. OdpovČdČl, že on je potĜebuje a passírovati nemĤže. I
vyzdvČdČlo se to, že to bylo z strany oného magazínu a že ty dvČ
osoby do Prahy dodány býti mČly.
28. dokonána byla pobožnost mariánská s políbením Panny
Mariæ ruky a hle, obdrželi jsme tuto milost, že saský vojsko,
které k mČstu marchírovalo a bezpochyby ten odĖatý magazín

stíhati mínilo, Brandeburci pĜed nimi brány zavĜeli a sem je
pustiti nechtČli. Od mČsta pryþ se odtrhli a ponČvadž v Moravi
zle se jim daĜilo, kam pĜišli, všudy rabovali a slyšeti bylo, že
domĤ marchírujou. Mezitím do ýech vždy BrandeburgkĤ více
pĜibejvalo.
1. Maii. Zaþali odtud marchírovati, totiž jedna compagni(e) z
Peþek drakounĤ k Moravi.
2. dito prošel patent, že do Kuttny Hory 6 švadron rejtharĤv
brandeburských einqvartírováno bude, kterýmžto dennČ p(er) ½
lib. masa vaĜení a 1 pinta piva dáti se má a chleba 1¾ lib.
4. dito po pĤl noci odtud z mČsta nČco vojska odmarchírovalo. Jistilo se, že vojsko lotrinské nedaleko nás sem se
pĜibližuje a jich mnoho porazilo.
7. dito odmarchírovalo z mČsta vojsko a okolo poledne zase
nové sem pĜimarchírovalo.
Toho þasu jeden z BrandeburkĤv na statui sv. Jana Nepomuc. za branou KouĜim. zavČsil na krk hadr a vyšel sobČ na vale
mČst. Na rundelu s kamarádem ku posmČchu kamením do té sv.
statue házel. Vtom se jemu noha podvrkla, po hlavČ dolĤ spadl,
krk sobČ oblomil a pravú ruku zlámal. Druhý den scepenČl. /83'/
[1742] I dobĜe se stalo. Dostali ty klidové tu odplatu, kterými
proti témuž svatému provinili.
P. Ssnek, vojanský commiss. saský, dopisoval, aby jemu
zpráva dána byla, jak mnoho lotrinští magazínu odvezli a
Brandeburci co zastihli.
8. Z mČsta Kolína Brandeburci odmarchírovali. V Praze
poĜáde Francouzové a Baborové znamenitČ umírati nepĜestávají.
12. Maii ten regement brandeburgský Alt-Walkovský, od 7.
dito zde einqvartírující, odmarchíroval. Že v poli campírovati
má, odtud pČkný forot muk, chlebĤ a koĖský portí na 4 dni
anticipírovaný odvezl. Obec na vychování toho vojska dávala
dennČ po 6 kr a chléb. Vzali mocnČ zde tovaryše pekaĜ., kterýžto
jim na prvním noclehu pryþ utekl a 13. dito domĤ se navrátil.
Téhož dne pĜijeli sem 3 husaĜi lotrinští na pĜezvČdy, kam
Brandeburci marchírovali. O známil jim ten tovaryš, že mČli
statí (u) Zbyslavi a k Chrudimi se táhnou. S tím odejeli.
Bra(n)denburkĤv, jak jsme se zde nejvíce jich ukrutností
obávali, žeĢ se nám od nich nic zlého nestalo, to ochranČ naší
nej-svČtČjší Rodiþ(c)e Boží pĜiþítáme. Obecní dĤchodové velice
zacházeli, neb den od dene velkých daní zastati museli a viveres
vojanský mnoho koštovali.
13. dito. Lotrynkovské vojsko zaþalo po Brandeburkovi
marchírovati.
15. dito pĜijelo do Kuttny Hory z ýáslavČ asi 100 husarĤv
lotrinských, kteĜížto žádali míti od mČsta popis všech vČcí tČch,
cokoliv Brandeburci zde /84/ [1742] zanechali. Na vČže stráži
ordinírovali a do okolních, síd(e)l posly na zeptání, kde by se
nepĜítel vynacházel, vyslali. A povídali, že armáda lotrinská na
tĜi corpo silná marchíruje.
Most kolínský pĜes Labe, který mČsto do 24 hodin pod vypálení(m) zboĜiti dáti mČlo, v noci lotrinští opanovali. Co se tak
vynašlo, jim to odevzdáno bylo.
16. Maii po poledních slyšeti bylo, že JM král pruský od
ChrudimČ s krá. qvardnysonou ku Kuttný HoĜe se táhne a mimo
nadálost okolo 4. hodiny z poledne s mno(ž)stvím lidu pĜekrásného v slavné paradČ s muzikou a troubami, s bubny, též praporcemi do mČsta ýáslavskou branou na bílém koni jest pĜijel, u
rathauzu od magistrátu beneventírován byl. VhlídnČ se podČkoval a doložil, by magistrát piva, chleba a pálenýho hojnost proti
penČzĤm zaopatĜil. Byl losírován k p. V. Hertlovi, prim. Okolo 9
hodin na noc se položil a do 5 hodin ráno spal a to dobĜe sobČ
obliboval. [okraj: 17. dito] Ráno okolo 8. a 9. hodiny skrz
Rozškvarky k ležení k ChotusicĤm odmarchíroval a zde mČsto
vojskem osadil. U mnČ hejtman p. z Rahtanau commendu držel
a leitnanti p. z Lassauv, p. z Schenkendorf, p. z Lüdkitz
einqvart. byli. Sotva tam JMKrá. domarchírovala, již tam bitva
pĜedsevzata byla. Lotrinské vojsko na nČ nenadále pĜipadlo,
pravili, že jich okolo 70 tisíc býti mČlo, ale jen toliko jich bylo
18 tisíc. Ta bitva trvala od 5 hodin až do 2 z poledne. Prejský
staphety sem a tam ustaviþnČ dojíždČly a patrnČ znáti bylo, že se
jim zle daĜilo. Hned toho dne plesírovaný sem dováželi. V ýásl.
bránČ vojsko v pratšovtu stálo a 1 kus mČlo.
18. Toho dne od JM krále z ýáslavČ do kraje prošel mandát
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aby kraj pod vyplundrování(m) a vypálení(m) /84'/ [1742] 347
sudĤ piva a chleba 8000 k armádČ liefrováno bylo. Dle currendy
mČsto dalo 60 sudĤ piva a 4000 chlebĤv.
18. pĜišlo k commenda(n)tu 5 deserturĤv lotrin. a dali patrony, který byly 4 i 5 kulkami naloženy. Divili se tomu Preysové,
že to proti manýĜe vojanský jest.
19. Maii pražský commendant na magistrát poslal psaní, by
jemu genuina zpráva dána byla, jak mnoho sem husarĤ lotrin.
pĜimarchírovalo a 15. dito, jak dlouho se zde zdržovali. Odepsáno, že dle portí daných asi 60 osob jich bylo a naveþer pryþ zase
odtáhlo. Od 18. dito až do 22. dne poĜáde ve dne i v noci
plesírovaný sem vozili a paqvašný vozy z ležení pĜijíždČly.
21. Maii dle krajské currendy z kraje þásl. 400 robotýĜĤ, od
mČsta pak 40 do ležení k zakopávání pobitého lidu odesláno
bylo.
Páni PP. jesuvitæ do kolleje dostali 1400 plesírovaných
mimo žen a dČtí.
Král pruský v campamentu losieroval, kterýžto od ýáslavČ
až k Tupad(l)Ĥm roztažen byl. PĜi sobČ jednoho dominicana mČl.
22. dito slyšeti bylo, že JM Lotringer králi brandenb.
vzkázal, ponČvadž se praví, že tu actí 17 Maii zrádnČ pĜed sebe
vzal, že jemu ještČ jednu batalii, pokudž ve 14 dnech z ýech
nevymarchíruje, vypovídá, aby se k tomu pĜichystal. Že kde
chce, do pole se jemu postaví. Dal prej na to král brandenb.
odpovČć, ponČvadž prej on plac obdržel a mnoho lidu plesírovaného má, že více povinen nejni se dostaviti.
/85/ [1742] 23. Brandeburci z ležení svého sem a tam
dojíždČli a plesírovaní silnČ umírali. Z mČsta k sv. Martinu
stranou na káĜe jako mrchy vyváženi byli a tam se zakopávali.
HusaĜi lotring. povšem zaþastý Brandeburky scarnicrovali a
šĢas(t)né progressy þinili.
25. Od ležení brandenburg. vozy paqvašní do mČsta pro
victuálie silnČ dojíždČly, takže v mČstČ málo kde truĖgk piva k
dostání byl. Vejce jedno za 1 kr a lib. másla nového za 7 grošĤv
platila. Pálený, kde jen k dostání bylo, žej. za 6 groš. kupovali.
Vydal magistrát na pálený taxu po 4 groš. žejd. a to do ležení
oznámeno bylo. Obliboval to sobČ král a pravil, že Kuttná Hora
jest jeho komora, neb sobČ ji schacoval.
dito z ležení v noci síla vozĤv paqvašních práz(d)ný skrze

mČsto jely. Pravilo se, že prej k PardubicĤm do magazínu jedou
a jiní povídali, že takový zapálili, aby Lotringové jej nepĜevzali.
O ležení lotring. slyšeti bylo, že se od místa ChraĖ Bože
nazvaného, k Pelíškov. mostu táhne.
27. Brandenburci z leše ležení svého se hejbati zaþali a po
silnici ke Kolínu se táhli. Leütnant brand. z Lasau povídal, že se
potáhnou k Slezku na hranice a Slezko sobČ chrániti budou. A
ponČvadž od té bitvy armáda jejich zruinírována jest, že více
žádné campanie pĜed sebe nevezmou a s Franco(u)zem a
Baborem nic míti nechtČjí, že jejich král od nich jest podveden.
28. a 29. Z ležení skuteþnČ se vyzdvihli a ku Praze, též k
KouĜímu marchírovali skrze Horu Kuttnou. RejtharĤm, tak jak
jsem hlavy poþítal, marchírovalo 1512 mužĤv.
/85'/ [1742] VozĤ paqvasních bez poþtu jelo, krav, volĤv,
koĖĤv sedlských sebou vedli, drĤbeĜe, snopĤv nevymlácených a
žita požatého, též koží nevydČlaných, až na to líto hledČti bylo,
napakovaný mČli, mnoho míst a sídel vyplundrovali. Páni
faráĜové s svými svČĜenými lidmi na lesy zašli. Jaká lamentatí
byla a ze všech stran sem prošla, hrĤza vypsati a vysloviti bylo.
Aj, toĢ jsou hrozný hĜíchové, co tomu BĤch nČkdy Ĝekne. Ti
nešĢastný trapiþové zakusejí a se doþkají.
I taky kanáry v klecích vézti jsem vidČl.
30. To vojsko, co vþera z ležení vymarchírovalo, na první
statí a ostatní v ležení dle krá. poruþení státi zĤstalo.
Pána z Obytec na Klucích na 15 tisíc vyplundrovali.
Ucházeje se (k) králi, že se jemu dopomožení státi má, dobrou
nadČjí podČlen byl.
To vojsko brandeb. ze všech stran dohromady se sráželo a k
ležení svému se sráželo. VeĜejnČ se naslejchalo, že se k bitvČ
strojí. Pravil officír vojanský, že ze všech stran lotrinskýho lidu
se vynachází a pokoj sobČ vinšujou.
Tož branden. vojsko uþinilo sobČ ležení od Bylan k
KĜeseticĤm, Perštenici, k NeškaredicĤm a KlukĤm.
1. Junii odtud nČkterá compagnie do ležení odmarchírovala
a vtom zase jiní pĜimarchírovali. Ke mnČ se einqvartíroval capit.
de Orentzwalds s 3 laitnan.
Panám ursulinkám od commendanta dopovČdČno bylo, by
do nového stavení svého okna zasadily, že tam cassárny
vojanské budou. /86/ [Velikost obrázku: 29 x 19 cm]

[nahoĜe:] … Bildung unterschiedlicher Ungarische Natio[…] so in den 1741 und 1742 Jahr sind bekandt worden
[popisy obrázkĤ:] Ein Bandurn Hauptm. ist mit einer Flinte, 4 Pistoln und Säbel versehen
Ein Bandur ist eine Ungarische Nation, sind mit 4 a 5 Pistoln, Säbeln und einen langen Messer bewafnet.
Ein Dolbatsch daraus bestehet die Ungarische Infanterie, ihr Gewehr ist ein Feuer-Rohr, Pistoln und Säbel.
Ein Crabath sind Croatier, dienen behertzt zu […] mit einem Rohr und Säbel bew[…]
[dole:] Nürnberg beÿ Christoph Riegel. /86'/ [prázdná stránka]
38

/87/ [1742] JM. král s p. bratrem princ. Wilhelmem zaþastý do
mČsta pĜijíždČl a plesírovaný officíry osobnČ navštČvoval a po
domích pČšky k nim docházel. Obecní lid pĜívČtivČ pozdravoval
in form: Pochválen buć P. Jez. Kri. I v nČmþinČ.
2. Junii. P. Kluk, jsa od vojska vyplundrován, v hutech jemu
memoriál podal, který mi. král jest pĜijal. Pro armádu nemohlo
se v Lorci dĤstatek piva navaĜiti, mČšĢané vodu píti museli.
2. Junii pĜijel legát ve tĜech osobách od krále franc. k králi
brandenb. vyslaný. Byvše od magistrátu benevent. skrze tulmaþe
uctivČ se podČkoval a doložil, že se nám od krále franc. a
brandeburg. nic zlého státi nemá.
3. Mnoho fĤr sedlských sem pĜijelo a hojný forot sena,
slámy a ovsa pĜivezlo a ještČ plesírovaný a nemocný pĜiváželi. Z
tČch officírĤv, který král navštČvoval, jeden umĜel a mezi jiný za
mČsto pohĜben byl na krchovČ u sv. Mart. proti velk. oltáĜi. 7
compagnií z ležení pĜimarchírovalo a jej k pohĜbu doprovodilo.
Za márami šli officíĜi a nČkteré vojsko bez (z)branČ. Všichni do
hrobu hrst zemČ uvrhli.
4. Od JM. krále v 8 hodi. na veþer prošlo poruþení, aby Hora
Kuttná do 12. huj[us] do cassy vojan. in subsidium plesírovaných vojákĤv 12 tisíc fl pod zmaĜení(m) hodiny odvésti hledČla,
sidce že k tomu s militární rigoros execcutí na grunty a statky
pĜidržána bude. Byli depu. do ležení s memoriálem vysláni,
kdežto se veliká nemožnost a že skrze ten þas vojsku od obce na
portiones a rationes okolo 60 tisíc fl vydáno bylo, by z ohledu
toho nČjaký slevungk následoval.
Druhé poruþení, aby plesírovaní od mČsta vychováni byli,
totiž dennČ 1 pin. piva, 1½ lib. chleba a ½ lib. masa /87'/ [záhlaví:
1742] jim se dávala a tak dennČ vycházelo na nČ 12 sudĤv piva a
800 lib. masa.
Dito z ležení skrze mČsto 100 husarĤv s trubaþem k PodČbradĤm marchírovalo a za nimi mnoho vozĤv prázdných do
magazínu jelo. V ležení žejd. vody za 1 kr a pintu piva za 12 kr
prodávali, že tam bída jest, vypravovali. Osení okolní požali a
všechno spásli, až na to líto hledČti bylo.
5. Deput. magistráles uþinili relatí, že spis o slevung tČch 12
tisíc fl a prolongatí termínu na své místo [okraj: do ležení] dodali, však nic neobdrželi a o recurs žádali.
6. Spis na JM krále zase dodali a referírovali, že špatnou
nadČjí consolírováni byli, ponČvadž král velkou škodu na
armádČ trpí a officírĤm jeho paqvaše k ztrátČ pĜišla a ležení
vyplundrované bylo. A officírĤm ztráta vynahraditi se musí, že
ten recurs nic effectírovati nebude a kdyby mezi sousedy sami
peníze hledati mČli, že jistČ by vícej vynašli a žeĢ to qvantum na
celý kraj þásl. dle intentí krále se vztahuje a kraj k tomu
concurrírovati má. Tím mČsto prægravírováno nejni, by se zejtra
o resolutí ohlásili.
7. Bylo to na komoru þeskou a krá. administratí pražskou
intimírováno, by obec tantum qvantum potĜebovati bude, sobČ
zdlužiti mohla. PĜitom páni PP. jesuvitæ 12 tisíc fl a panny
ursulinky 6 tisíc fl složiti taky mají.
TrakaĜ dĜíví za 8 grošĤv a na zádech za 5 a 6 gro. prodávali
a sem sedláci dováželi a nosili. /88/ [záhlaví: 1742] Zedníci,
kameníci a havíĜi, též nádeníci, do ležení k fortificatí vysláni
byli a silnČ ležení pevnili. P. baron Dejm, p. na Z(b)raslavicích,
o kterém dlouho zlá povČst byla, že by zrá(d)ce zemČ býti mČl,
od lotring. husaĜĤv zajatý byl.
8. Preysovský deserteur za Kolínskou branou ráno ve 4 hodi.
obmČšen a druhý špicprutmi mrskán byl.
Ten francský legát mČl krále žádati o succurs a aby se u
Prahy spojili. MČl král odpovČdíti: Vy jste žádný campanČ
nevystáli, jako já, a co jste v ýechách, nic jste nedokázali. A co
jest po tČch scarnicrých vašich. Snad by jste chtČli mĤj lid jako
saský na špic vystrþit. A to se nedá dČlat, abych já mou armádu
sobČ nechal ruinírovat.
Dito slyšeti bylo, že by Praysové odtud se hejbnouti mínili a
u Kolína sobČ ležení vymČĜovati mČli, neb taky zde einqvartýrmástr byl a na cestu ke Kolínu se doptával.
Mezi Tejnem a Hlubakým v kraji BechyĖským lotrinští
Francouze attaqvírovali a jej na hlavu porazili, mnoho kusĤv a
velikou summu penČz dostali, což Preysové sami, jako s
nČjakým potČšením, vĤbec povídali.
10. dito. Jistilo se, že z ležení se hejbati budou a taky na tĜi

strany k marchi že se rozdČlejí. A protož po polích obilí
hospodáĜi, kudy by ten march pĜímČ táhnouti mČl, sobČ vyžínati
mČli a pĜíkopy zarovnávali. Povšem do toho logru lotrinští
zaþastý doráželi a všel(i)jaký scarnycle provozovali, neb sem
mnoho plesírovaných dováželi.
Dito. Páni PP. jesuvitæ pĜed vyjítím termínu 12. Maii pro
uložení 12 tisíc fl dostali executí od 20 mužĤv, kteĜížto pĜed
pokoj p. P. rectora Krále jsou se uložili.
ýáslav tolikéž 10 tisíc fl složiti má. Hora Kuttná dostala
povolení kamerální, aby sobČ 12 tisíc fl vypu(j)þiti mohla. Na
dvojí supplicu podanou o slevungk nadČje sobČ neklade /88'/
[1742] [okraj: 12] a protož okolo 10. hodiny takové peníze do
logru tu kde vykázány jsou, odeslány byly. A ponČvadž krá.
intentí v tom jest, aby tu kraj þáslav. dle usedlostí k tomu
concurríroval, požádá se na to laiteratí a qvitantze.
Nejvy. krá. insenicur poslal ceduli, aby obec ty zedníky,
kameníky a jiné dČlníky, kteĜí v ležení pracovali, zaplatila.
Dicta p. císaĜského (rychtáĜe) Daþickýho zanechávám sobČ
na pamČti do slavnosti B. V. Ma. Visit., zdaž se takové šĢastnČ
vyplnČjí.
PonČvadž pp. PP. Jesuvitæ vždy nic dáti nemínili ani slevungk ani prodloužení termínu nepochledávali, nýbrž namítali,
že collej opustiti neb život dáti hotovi jsou, protož ta executí
ante terminum je pĜikvapila a když jsou se ve dvouch hodinách
prohlásili, že takovou daĖ složiti se vynasnažejí, tím ta executí
vyzdvižena byla a v tom dni s mČstem p(er) 24 tisíc k zaplacení
pĜišla. A aby kraj þáslavský mČstu v tom concurríroval, na to
krá. laiteratí i qvietantzí mČsto obdrželo a že žádného plundrování se nestane, se ubezpeþilo. Mezitím ale slyšeti bylo, že ýáslav pro nesložení 10 tisíc fl v noci vyplundrována byla. A z
ležení že se Preysové hejbati i z mČsta pomalu tratiti zaþínají.
13. OfficíĜi veĜejnČ mluvili, že se mezi králem a královnou
uherskou pokoj státi mČl. Z toho se veselili, že domĤ se navrátČjí
a doložili, že co pĜi bitvČ zlata ztratili, na to královna vojnu
védsti a lid vychovati dobĜe mĤže.
/89/ [1742] 15. Zpráva pĜišla, že lotrynští k Praze se položili a
se jistilo, že v nČkterým dni ji dostanou.
16. Confirmatí pĜišla, že FrancousĤv u Hluboký na hlavu
první den a podruhý u Vltavy Tejna poražen byl a hnán až k
Písku. PĜitom lotrynští na milliony koĜistí dopadli.
Dito. Jistý untrofficír na Kolmarce na švestce se obČsil. Tam
odtud skrze mČsta hrobaĜe odvezen a zahrabán byl. I chtČl míti
brandenb. profous od obce 11 tolarĤv za toho obČšence. Vynesl
commendant rozkaz, že nic, a budeli pĜedce co prætendírovat, že
mu dá nČkolik ran vytáchnout.
P. Henety, þáslavský císaĜ. rychtáĜ, s p. Kutþerou, raddem,
do mČsta pro nedoplacení 3000 fl na daĖ krá. ad custodiam od
brandenburg. pĜivezeni byli.
19. Tyto dni Brandenburci z ležení svého se hejbali a
plesírovaní uzdravení za nimi marchírovati zaþali. HusaĜi lotrin.
povšem všeli(j)aký dorážky pĤsobili.
Prošel decret na magistrát, aby do 2 hodin ty všecky vČci, co
15. Maii lotryn. husaĜi po odmarchírování BrandenburkĤv odtud
vyzdvihli a jich vynalezli, zapraviti hledČl. Byla na to omluva
odeslána, ponČvadž to se tak státi muselo pod ztracením hrdla a
cti a takové vČci hned in flagranti jim se dostaviti musely, že tu
magt facto hoc rem suam neuþinil. Povšem stala se vejplata na
70 fl.
21. Z ležení 500 husarĤv skrze mČsto a jiné vojsko po silnici
k PodČbradĤm a Nymburku a tak dále marchírovalo.
22. P. capitain de Arenswaldt svČĜil se, že dnes má býti
vytruben pokoj a král že královnČ uherský 10 tisíc granatírĤv na
pomoc dá a (v) ležení na lotrinský lid, by se spojili, oþekávají. A
král onému legátu franskýmu poslednČ oznámil, že jestili král
fran. /89'/ [1742] taky tak neudČlá a pokoj sobČ nedá, že za 4
nedČle, když se s královnou spojí, hodlá býti v PaĜíži. A
ponČvadž Francouz vybídl krále do Slezka a nyní Švejda do
Pumru jemu vpadl a on armádu na dva díly rozdČlil, o tom aby
se nepochybovalo, aby se to tak nestalo.
24. Obraz Panny Mariæ v kostele sv. P. Barbory s nČkterémi
obČt(m)i okraden byl a okno u sv. Xaveria vyraženo se našlo.
25. JM. král z ležení a celé vojsko pryþ odmarchírovalo.
Dito. Prošel tištČný patent z VídnČ pod datum 8. Maii od JM
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královny, aby usedlí 3 muže pro obhájení vlasti ku pomoci dali a
s armádou rakouskou se spojili. Který by tu službu vojanskou na
tĜi leta konali a poddaní byli, mají svobodu dostati. Jiní
vyvýšenČjšího stavu z povinnosti obdaĜeni.
Plesírovaných po odmarchírování dle listy vynašlo se pĤl
páta tisíce osob a po té stalé bitvČ 17. Maii vojska brandenburskýho i s plesírovanými a ztracenými, též zbitými na 20 tisíc se
poþítalo, lotrinského ale okolo 4 tisíc.
26. Prošly dvoje patenty, pĜední od královny uherský,
repræsentírující, kterak král brandenburský Moravu vyplundríroval, meþem, ochnČm zkazil, lid i dČti do zemČ své zavezl. K
ochránČní zemČ þeský lid zbuzuje, aby se proti nepĜíteli témuž
zbrojnČ postavil, cesty zasekal a pĜíkopy vycházel a týž lid jako
landtmilitz s její armádou se sjednotil. A téhož patentu bylo
datum 18. April.
Druhý patent pod datum 28. Maii od commendanta k tomu
zĜízeného oznamoval, jaký præparatoria /90/ [1742] k tomu
pozdvižení se pĜipraviti mají. A ponČvadž vtom 22. pokoj
vytrouben byl a jiný status se vynachází, protož s publicatí tČch
patentĤv poodloženo bylo. A ten patent od jednoho místa a sídla
k druhému tajnČ se dodával. Qvia non fuit in tempore.
2. Julii. P. Šrámek ouĜad sschöpmist. dokonal a za jeho
administratí za svíþky p(r)o vojsko nemocné brandenb. bylo
vydáno 190 (a) nČkterý zlat. a tak p. primas ouĜad na sebe pĜijal.
P. císaĜský rychtáĜ uþinil k té adminis. nápis:
Prætore DoMIno WenCesLao HertL Praga rVrsVs
eXpVgnabItVr
Plesírovaní a nemocní nČkteĜí povšem se do této chvíle zde
nČkteĜí zdržovali a své vojsko k protectí svou mČli.
Processí mariánská do Jeníkova pro tož vojsko poodložena
byla.
NČjaká zpráva oné bitvy u Chotusic
dne 17. Maii 1742 stalé.
Ráno okolo 5. hodiny od ýáslavČ vojsko rakouské do ležení
brandenb. táhlo, proti kterémužto Brandenburci z ležení se postavili. A pravilo se, že jich jen okolo 19 tisíc býti mČlo, zatím
ale pĜes 40 tisíc silní byli a rakouský(ch) z ohledu toho jenom na
18 tisíc se poþítalo. K 6. hodinČ Brandenburci do RakušanĤv
oheĖ dávali a oni coufati zaþali a do BrandenburkĤv z kusĤv
nČkolik ran (který toliko pro fortel svĤj s špuntem nabité mČli)
dali. Odkudž B(r)andenburci posilnČni, že z kusĤv oheĖ vystáli a
jich nic nepadlo, za to mČli, že sobČ Rakušané kusy vyvejšili a je
pĜestĜelovali, kuráže sobČ dali a do nich /90'/ [1742] silnČjc z
kusĤv a kartáþĤv stĜíleli, po kteréžto stĜelbČ vidČli, že Rakušané
na zem porazili. Však ale oni pro fortel svĤj po tČch ranách na
zem padli, aby je za zabitý mČli. Vtom Brandenburci avansírovali, až se na rakouský kusy a kartáþe, dobĜe namČĜené a nabité
dostali. Po vypálení jich veliké ulice a práz(d)né místa zĤstaly.
Tu se [okraj: armáda] rakouská na dva díly rozdČlila. Brandenburci, maje za to, že ten lid z prvopoþátku na zem padlý, zabitý
a pomordovaný jest, k té stranČ táhli a z stranou se dali a tam
bandury taky na zemi, jakoby poraženi byli, natrefili. Zatím
pozadu ti dĤmČle pobití do nich oheĖ dávali a když se obrátili,
na nČ zase bandurové na zemi a bĜiše ležící dotírali a leže zbraĖ
svou nabíjeli. A jiné vojsko po stranách do nich se dalo a celou
armádu brandenburg. do veliké confusí uvedlo. Tu obČ armády
se srazily, sekali a po polích se honily. NČkteĜí Brandenburci o
té bitvČ toto povídali, že husaĜi uherští kyrysary brandenburský
pod kyrys k pupku v polovic pĜetínali a koĖĤm hlavy u samého
krku pryþ odtínali a dílem v zadku konČ do polovitz pĜeĢatý
vynašli, kyrysy na tĜi prsty hluboce Ģatý a ty železný pokliþky,
co rejtharstvo na kloboucích mČlo, že pĜetínány byly, vypravovali. Mezi zabitými vynašel brandenb. felþar jistého rakouského
officíra ležícího. Tázajíc se jej, jak jest, odpovČdČl: /91/ [1742]
DobĜe. Od nČj, aby (v)státi mohl, mrtvý tČla brandenb. odtahoval
a vstáti jemu pomáhal. Pravil, že se na nohy postaviti nemĤže,
že jest drobet plesírovaný. Tázaje se ho, kde? odpov.: Tamhle
leží noha má s botou, co jest mnČ kus odrazil. Byl sem do mČsta
pĜivežen a umĜel. Jiní officíĜi branden. práli, že ta bitva brutální
a tyranská byla, že jsou do nich tyranským zpĤsobem dotírali a
ocheĖ mezi nČ z kartáþĤv až do oþí pral a stĜely hoĜící a
zapálené do nich házeli. A že k té bitvČ ani konČ ani oni pĜipraveni nebyli, ani v parádČ nestáli a plesírovaní že dostávají z
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plesur pálení života. A ponČvadž BrandenburkĤ na 2000 do
Chotusic se salvírovalo, husaĜi je zapálili a tam velký díl jich
uhoĜelo a k zamordování pĜišlo. Dejm obrátil se na
brandeburské vojsko, vtom sami sebe bíti zaþali a ze svých
kusĤv do sebe stĜíleli. Kdyby vtom dobrá commenda nepĜišla a
kusy khunštáblové byli neobrátili, že by sami armádu svou byli
porazili. Jiní officíĜi doložili, že ten fortel ani þerti pochopiti
nemohli a když ta bitva trvala, žeĢ všichni þerti tenkráte z pekla
vyjíti a do husarĤv vstoupiti museli. Jiní práli: DaliĢ jsou nám
UhĜi dobrou poctu a uszpruhu. Vojaþky, které do mČsta s
Ĝvoucím pláþem z ležení pĜicházely, po cestČ lamentýrovaly,
zem þeskou proklínaly a Slezko, že se jim tam dobĜe vedlo,
schvalovaly. Povídalo se o králi, že z lítosti nad lidem od té
batalie se salvíroval. Jiní práli: Aj, kdyby neb. král vstal a tu
porážku toho pĜekrásného lidu vidČl, který jej na milliony
koštoval /91'/ [1742] a draze z cizích zemí verbovati dal, že by
plakati musel a takový lid že král do smrti míti nebude. Dálejc
dokládali: My sidce plac a ležení jsme obdrželi, však práz(d)ný a
vyrabovaný a husaĜi co lepšího bylo pryþ odvezli. DyĢ mnozí
officírové v chudobu a na zkázu pĜišli. A to pravda jest, neb z
outrpnosti mnohý jim stĜevíce, punþo(c)hy, košile a klobouky
darovali, což za vdČk pĜijali, a husaĜi s nabytou koĜiství a pajty s
vozy paqvašní(mi) k Ronovu a do Vilímova se odebrali, tam za
laciný peníz to, i zde ženy brandenburské rozliþné vČci
prodávaly. Chotusiþtí pohoĜalí taky pajtĤv, co jim rakouské
vojsko zanechalo a vykázalo, hojnost zakusilo. Jiní officíĜi
branden. povídali, že král nad tou porážkou želel a že Francous
královnu uherskou kousat nechce a skrze nČj pĜekrásný lid ztratil
a armádu sobČ ruiníroval a radČji na hranice slezké se položí a
co tam dostal, sobČ chrániti bude. A jak odtud odtáhnou, žeĢ
jistČ sem Lotring se dostane a FrancousĤm dobĜe vytopí. Dálej
jistili, že jejich cavalerie docela ruinírovaná jest a štandar 14,
pak fanli 2 ztratili. PČchoty rakouské že okolo 2000 a rejtharĤv
asi toliko 500 padlo a koĖĤ na 4000 brande. zajato bylo. Praví
se, že kdyby husaĜi od rabování ležení brandenbu. byli se
zdrželi, kteréžto officíĜi od toho odvrátiti nemohli, že by
brandenburka ani noha byla neodešla, neb to Brandenburci
dosvČdþovali, že pĜes /92/ [1742] ¼ hodiny tu bitvu délej vystáti
nemohli, nýbrž na outČk již myslili.
5. Julii. Prošel patent od JMti královny strany odvodu
regrout a o capitulatí, kdo by na 3 letha vojanskou službu konati
chtČl, že poddací takový svobodou obdarován bude a koho
vrchnost pro zlé þiny na vojnu dá, že kdyby se navrátil,
poddacím zĤstane. DesertuĜi jakékoliv potentiæ assentírováni
býti mají. 6. ejvsdem obci to publicírováno bylo.
6. Patent od vrchního vojansk. lotrin. comissaĜe intimírující,
že armáda u Prahy v dobrém stavu stojí, by tam victualia se dovážely.
Druhý od J.Mti královny þeské intimíruje, že s králem
pruzským pokojné narovnání se stalo.
8. TĜi compagnie husarĤv od ležení k ýáslavi proti artijlerii
tČžký marchírovalo, oþekávajíce kusy boĜící k dobytí Prahy.
Povídalo se, že commendant pražský až na 80 vozĤv capitulíroval, k þemuž armáda rakou-uherská dokonce pĜistoupiti
nechce, nýbrž by nepĜátelé bez (z)branČ ven vytáhli.
Dito. Odtud uzdravených PrusĤv 200 mužĤv se odvezlo a
ten þas plesírovaných a jiných nemocných na 700 zemĜelo a
posléz na 800.
Ostrovtipný veršovec praví o nynČjšom stavu
Gallia vicisti profuso turpiter auro
armis pauca dolo plurima jure nihil
de Imperatore
Aut nihil aut Cæsar Bavarus Dux esse volebat
& nihil & Cæsar factvs utrumqve fuit
/92'/ Ad Reginam Boëm. et Vngariæ
Gallus vix septem gallinis sufficit vnvs
Fæmina Sed Septem Sufficit una Viris.
Qvis non Junonem diliget ante Iovem
11. Pruský commendant de Bolestern, když s bubnem mČsto
regrouty verbovati zaþalo, na buben tlousti zapovČdČl a to sobČ,
že jemu to oznámeno nebylo, za affront sobČ pokládal. Všelijaké
dĤmČlé mrzutosti proti magistrátu sobČ smyslil. Na interposití p.
krá. hejtmana Zárubu, zde natrefeného, bylo to zmístnČno a p.

primas ty dĤmČlosti jemu vše vy(v)rátil a poslednČ pravil, že to
na krále zanesl a jenom pĜi verbtiši aby se bubnovalo a po mČstČ
s muzykou verbovalo.
12. Patent od JM královny, kdežto vrchnostem intimíruje, že
marchírujícímu vojsku svému, obvzláštnČ husarĤm, jenž židé
rabovali, ostĜe rabování a excessy þiniti zapovídá, by kvaltem se
proti tomu obyvatelové se postavili a cokoliv od husaĜĤv z rabování kdo koupil neb pĜi tom vzal, židĤm se nahraditi má a navrátiti.
Král pruzský naĜídil v Chotusicích a v ýáslavi v kostele a
pĜed kostelem krá. erb svĤj do zdi, kterej jsem vidČl, zavČsiti s
tímto nápisem:
Zum ewigen andencken der bey Chotusitz den 17. May 1742 von
der konig. Preisich Arme unter anführung Fridrichs des III.
König in Preiszen hächst eigener perschon über die könig.
ungarischr Arme unter Comendo des H. Ertzogs Carl von
Lotringer erhaltænen Sieges.
/93/ [vpravo vedle obr.: 1744 stluþen] [Velikost 12,5 x 10 cm]

20. Julii. NČkolik compagnií uherských husaĜĤv k Novým
DvorĤm pĜimarchírovalo a pĜes noc na lukách campanírovalo.
Pak druhý den ku Praze do ležení odtáhlo.
Perillus. D. Samuel Bacsmeye[r] ex Militiæ insurrectionis
Eqvestris Inclyti Comitatus Neugradiensis ad primam Compagniam Ordinatvs Touririus teccensuit, qvod ante S. Sæcula prædecessores ejvs in Arce-Pragensi nobilitati fuerint ille vero
ultimvs de hac Nobilitate qvasi Occidens vadat ad Orientem suæ
nobilisationis. Vir amabilis strenuus profunde Doctvs in militia
Versatvs, musicvs, statista etc. Deus det ut redeat Victoriosus.
Od Prahy slyšeti bylo, kterak Francouzi silnČ zašancováni
jsou a šance, domy podminírovaný mají a se do posledního
muže brániti chtČjí. V ležení krá. hojnost victuálií se vynachází.
23. V ležení špion byl sĢat a rozþtvrcen, že patenty od francouské strany donášel, by lid sedlský se pozdvihl, že má od
contributze na 7 leth osvobozen a osvobozen býti. Vtom od JM.
královny patent prošel, by takový, který by patenty donášel, jat a
chycen byl.
Ostatní dni dílem vojsko uherské ku Praze táhlo a že Francousové v Praze na šancích a v ulicích silnČ se zašancovali a krá.
armáda rozliþné nástroje k bombardýrování se chystá a všelijaké
præparatoria pĤsobí se naslejchalo. Brandenburci zde pĜedce
promírali a mnozí z vojny desertírovali.
/93'/ [1742] 9. Augvsti dle prošlého krá. poruþení a stalé
repartití do krá. ležení ku Prazene od Hor odesláno bylo volovo.
11. P. commendírující vzkázal magistrátu, ponČvadž 13. dito
odtud odmarchírovati mají, by jemu attestatí od mČsta dána byla,
že tu všechno na peníze své trávili a zaplatili a žádných excessĤv se nedoþinili. Bylo to sousedĤm oznámeno, aby s vojskem
einqvartírujícím poĜádnost uþinili a jejich excessy liqvidírovali a
pokudž zaplaceni budou, že taková attestatí vydána bude.
Ku Praze do ležení poĜáde munice a furáže se dovážely a
slyšeti bylo, že v mČstČ veliká drahota byla a lib. koĖského masa
až na 10 kr platila.
13. Augvsti tož vojsko pruzské (budiž Bohu chvála) odtud
jest odmarchírovalo a nemocný sebou vzalo. ZemĜelých na 800
se poþítá. A v ty poslední dni po tĜech i štyrech ustaviþnČ
desertírovalo. Commendírující neprávČ magistrát u JMKrá.
Lotringu jest udal, jakoby tČch deserturĤv pĜíþinou byl, což krá.
páni hejtmané kraj. zde contrarium vyšetĜili, neb jejich officíĜi

nevinnost sami contestírovali. Od þasu zavĜeného pokoje tož
vojsko s mČšĢanstvem velice zdvoĜile zacházelo, conversírovalo,
hrálo, smálo, stolilo, líbalo a pĜátelstvo dobré slovmi i skutkem
contestírovalo.
Magne DeUs sUCCVre tUIs eXstIngVe BorUssos.
/94/ [1742] A ponČvadž pro nemocný dosti vozĤv nebylo, byl
ten march do 14. ejusdem poodložen a toho dne taky odmarchírovali. V þas té subsistentí jejich týž Prusové v velkým poþtČ
do kostelĤv chodili a služby boží pilnČ pozorovali, znamenati
bylo na nich nČjakou horlivost, však žádnou neþest ani þest
neprovedli.
15. Na den na nebe vzetí Panny Mariæ lidé v svých þistotnČjších šatech (které dlouhý þas schované mČli) se vidČti zaþati
dali.
OdČv brandenburský nehrubČ ušlechtilý byl, neb kabátky málo od faldĤv a
vejložkĤv velmi krátký modrý barvy
mČli a laible pod nimi soukený kožený
barvy jenom pĜes límec, spotky a štívlata
plátČný byly, táhly až do rozkroku, vlasy
ale dobĜe zformovaný, do copu pletený,
zbraĖ velice pČknou na þervených cinobrovavých Ĝemenách a ostatní Ĝemeny
bílý. Když den parádní byl, ty Ĝemeny i
lunty všechny sobČ kĜídovali a vlasy
kadeĜavČli, též pudrovali a ty layble neb
žlutý kamizoly i koláry soukený žlutou
barvou neb okergelbem sobČ barvili. A
ti, kteĜí bílý mundury mČli, kĜídovali. Na [Velikost: 5,5 x 10 cm]
jejichžto munduru žádného fleku neb nČjaké poškvrny vidČti
nebylo. Pradleny mČly ustaviþnČ praní jejich štivlat a kalihot.
GranatýĜi podle tohoto zpĤsobu mČli špiþaté osmihranaté þepice
z fišpanĤ s suknem potažené a napĜed (z) žlutého plechu
, to jest
pozlacený šilt s armaturou krá. a v prostĜedku
Fridericus Rex. A ty þepice jenom na vrch hlavČ sedČly a pod
tím copem ty þepice pĜivázené nosili. ZbraĖ jejich /94'/ [1742]
velice pČkná byla, bubny mosazný a bubeníci celý rukávy
kalounami lemovaný mČli.
14. Augvsti. Francouští špehýĜi do krá. ležení tak daleko
pĜišli, že do laboratorium lunt mezi prach založili, ale bez
ouþinku. KonČ všechny z mČsta vyhnali a jim žíly poĜezali. Na
nebe vzetí Panny Mariæ Francouzové ležení své opustili a do
mČsta se reterírovali.
18. dito uþinili vejpad v ½ noci od Strahovské brány, však s
nemalou ztrátou svou rozdČlili se na tĜi strany a bitva trvala do 4
hodin ráno. Od krá. armády padlo 100 a nepĜátelĤv na 500.
Zahrada Mancfeldovská a hrad ýernínovský, Belvedeur nazvaný, do povČtĜí vyhozen byl. Šanc nad Strahovským klášterem
pro velkou stĜelbu Francouzové opustiti museli.
19. Z ležení krá. byl trubaþ do mČsta vyslán, chtČjíli se Francouzové pryþ reterírovat. Vzkázali, že ne, nýbrž že se budou do
posledního muže brániti.
Z Frangreichu král poslal 3 milliony penČz do Drážćan
FrancouzĤm, aby je churfiršt saský s confugí do Prahy dodal.
On je sobČ zanechal a vzkázal, až jemu král kusy, které jemu v
Praze zdržuje, odešle. DesertuĜi franc. velikou bídu pražskou
vypravovali.
25. Z Jeníkova do Kuttny Hory okolo 12. hodiny z poledne
pĜimarchírovala pČchota s pČti štandary 200 mužĤv a došla
novina, že PoĜíþ až k Modrému kĜíži a velký díl Malé Strany
zruinírov(an)ý a popálený se vynachází.
Tož vojsko zase 27. ku Praze odmarchírovalo. OfficíĜi o té
bitvČ, která dne 17. Maii u Chotusic byla, povídali, že to velké
štČstí naše bylo, že BrandenburkĤm plac zanechali, protože jej z
ýech pryþ zanahati /95/ [1742] nemohli neb pod ztracením hodiny
ihned na Francouze k Písku táhnouti museli a zde toliko na oko
nČco málo vojska zanechali, tím samým, že by jistČ plundrovali
a pálili. A když jsou Brandenburci rozehnáni byli a se sráželi, že
zato mČli, že jim succurs pĜichází a ten pokoj, kterej
Brandenburg míti žádal, že se s prospČchem královny uherské
stal, neb na sebe 11 milionĤv dluhĤv pĜevzal a 30 tisíc vojska
královnČ offeríroval a ona jemu do vyplacení toho dluhu Slesko
k užívání zanechala.
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26. Zase krá. vojsko tudy a jinudy ku Praze marchírovalo.
Patent, mocí kterého deserturĤm pardon se udČluje, aby se k
svým regumentĤm navrátili, že k tomu na ruku každý 2 dukáty
dostati má.
9. Augvs. Francouzové do batalie krá. vhodili bumu, která
16 cent. prachu zapálila (a) do povČtĜí vyhodila. Toliko 4 osoby
plesírovány byly.
10. a 11. dito. Rakušané z té batalije na Francouze silnČ
dotírali, neb 4 kusy jim roztloukli a 7 vzali, nad zahradou
Mansfed. pivovar a dvĤr s Francouzemi zapálili a je až pod
Bubenec zahnali. Potom husaĜi a banduĜi do ležení jim se dostali
a velikou turbatí udČlali. Loreta a dĤm ýernínov. od stĜelby
ouhonu velkou trpČly. V mČstČ od bumy ocheĖ vznikl, neb od
11. až do 5. hodiny z poled. trval.
14. dito okolo Prahy batalie a kusy zhotoveny byly. V
laboratorium špehýĜi lunt založili, bez vší ale ouhony.
18. Francouzové od Strahovský brány uþinili do aprosí krá.
o pĤlnoci vejpad nenadálý a 12 moždýĜĤv, 6 kusĤv RakušanĤm
nacintlochovali a dva kusy, 2 praporce, nČkolik officírĤv a 50
mušketýrĤv zajali. Vtom pĜijdouc vojsko rakouské na pomoc,
ihned Francouzové se reterírovali a 70 jich porazili, ztráta 26
osob, zajali FrancouzĤv 50 a pĜitom mnoho officírĤ.
/95'/ [záhlaví: 1742] 19. dito zase pĜemejšleli vpadnouti, však
s nemalou ztrátou do mČsta se reterírovali.
23. ejvsdem v 6 hodinou na veþer opČte silnČ z mČsta na
Rakušané vypadli, takže se reterírovati pĜinuceni byli. Reterírující kníže Lobkowitz obrátil a jim s kyrysary na pomoc pĜijel a
Francouze z jedné, pak Karel Lotringer z druhé strany nad
branou Strahov. attaqvírovali, však Francouzové na outČk vzali.
Bandurové, Talpaþi a Charváti za nimi se vpustili, na 3000 jej
potloukli, až k valĤm mČst. doprovázeli a jich na 300 postínali.
A ti, kteĜí se do jistého stavení na vinici salvírovali, je vypálili a
ostatní zmasakrýrovali a jednoho knížete franc. zajali a Lotringovi dodali, povídaje, že 25. curren. sucurs oþekávají a pokudž
nepĜijde, že snima zle bude. Od rakouské strany padlo 600 mužĤv, dva officíĜi vyší a 7 niších, zajatých 30 a officír. 7. V tom
stavení zapáleném Rakušané mČli munici, kterou BĤch svatČ
chránil, že žádné zkrácení netrpČla. Mezi tČmi zabitémi vynašli
se židé, studenti i obecní lid pražský.
25. Francouzové z ležení do mČsta se retírovali a od
RakušanĤv vyhnáni byli a jich na 500 pobili a jich na 100 osob
padlo. Mancfeldov. zahrada a hrad ýernínov. nad vinicemi do
povČtĜí vyhozen byl. Ty ostatní a tak dále in
In Septem. poĜáde do ležení munití a jiné vČci, bumy, 4. se
þtyrmi koĖmi dováželi a šance bombardírovali.
/96/ [záhlaví: 1742] 4. dito se jistilo, že ten týhoden Malou
Stranu JM. královna dostane. Jeden feldt pater se 100 Francouzemi k našim desertíroval. Jistý jurista pražský, u kterého psaní
nesrozumitedlné nalezeno bylo, v ležení v ĜetČzích ukovaný
sedí. Od Caroli regtu husaĜ. adjunct armádu rakousk. zrádnČ
FrancouzĤm vypsal a kde jaké posto stojí a p(at)rolu mají, též
kudy by vejpad uþiniti mohli, vyzradil, (s) tím sedláka do mČsta
vyslal a jemu 17 kr od cesty dal. Byvše s tím na poslední posto
dopadený, velkou turbatí zpĤsobil. V Neymonovským presu
banduĜi sklad pod presem vynašli od zlata, šactva a drahých
porterĤv, o dukáty na þepiþky své se dČlili a to vše pobrali.
MČšĢané povšem s velkou silou na šancích stáli a proti krá.
armádČ dotírali. Francouzové vícej vejpadĤv neuþinili, ani tak
silnČ již nestĜíleli. Znamenalo se, jako by umdlívali.
Hora Kuttná dle poruþení krá. ouĜadu kraj. má na hotovČ
pĜipraviti 178 cent. mouky a ovsa 336 stry.
7. dito. Bellil, franc. commendant pražský, když do haubt
kvartýru k J.M. Ertz-hertzokovi z Lotring. z strany pokoje pĜijíždČl, Groatii jej obstoupili a jeho i s koĖmi Hertzogovi donésti
a tak svou sílu dokázati chtČli. Všechen se ztratil a zbledl a z
toho, že by tu za svý vzíti mČl, se zdČsil. By toho Groati neþinili,
jich officírové tČsce je odehnali. Žádal prej acord, by alespoĖ 10
muž zbrojný z Prahy propuštČn byl a tĜetí díl zbrojného lidu že
tam královnČ zanechá. Z toho jednání nic nebylo.
PixmistĜi, že šantz u Strahov. brány i s kusy francou. a palesády dolĤ srazili, takže 10 rejtharĤv volnČ skrz projeti mĤž a z
pravé strany vysoký šantz zruinírovali, 1000 dukát. od hertzoka
dostali.
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Francouský desertur, který zase k FrancouzĤm /96'/ [záhlaví:
1742] desertíroval, vtom 8 FrancouzĤv z Prahy, když pro nouzi
desertírovali, s nimi se zase navrátil.
Skrze Brandejsz po tĜi dni hĜebĜíky ku Praze dováželi, takže
fĤra fĤru stihala a vojsko k šturmu se chystalo.
V Praze, nemajíce soli, koĖské maso na noc v moþi moþili.
Generál Braun do Brandejsa k hrabČnce (z) Martinic psal, že
Francouzové z Egkru vytáhli a od RakušanĤv poraženi byli a
Eger, též jejich paqvasní vozy opanovali.
Jakkoliv krá. armáda do Prahy s šturmem doraziti pĜemejšlela, pozorujíce, že by tu povšem velká ztráta lidu bylo, pak
kdyby ohnČm Praha k dobytí pĜišla, veliké zkázy stavení by zakusiti musely, mínilo se, by hladem Prahu dobyli. A ponČvadž
král franský znamenitý succurs ku Praze vyslal, protož od krá.
armády silné corpo proti succursu odmarchírovalo a ostatní
corpo by do Prahy žádné furáže dovážené býti nemohly, na
passích zĤstalo. PĜitom se povídalo, že francouská velká stĜelba
nehrubČ effectírovala a znamenati bylo, že jim municí scházeti
musí a to taky se schledalo, že s cejnem a kamením prostĜelovati
zaþali. Jistilo se, že Francouzové z Egru vytáhli, u Nyrenberku
silnČ potluþeni a poraženi byli. PĜípis k tomu tento dávám: ad
Norenbergam pereant tibi lilia Galle.
15. Sept. NejsvČ. Rodi(þ)ce Boží kuttno. Hora Kuttná na
podČkování, že toto mČsto, brandenburským vojskem obklíþené,
které z mnohých conjectur k vyplundrování a k vypálení pĜijíti
mČlo, nás (c)hrániti a svatČ ode všeho zlého zastíniti jest ráþila,
stĜíbrnou lampu jest obČtovala s rytinou nápisĤv. Jest poodloženo do jistého þasu.
PĜipravil jsem sobČ eventualiter tuto dedicatí:
Salve Regina potens Liberatrix, spes et fortitudo nostra
Salve /97/ [záhlaví: 1742] potens es in te Devs mirabiliter nobis
ostendit potentiam in brachio suo, Liberatrix es, hanc Regiam
Vrbem, Sanqvinem & Vitam nostram ab hostibvs redemisti. Te
Matrem Salutis publicæ ac felicitatis agnoscimvs benignitatem
& assistricem Clementiam Filii tui devotissime adoramus,
tibiqve pro gratiis obtentis corde contrito et humiliato deferimus
gratias.
Exultamvs et lætamur in DEO, qvod preces votivas nostras
exaudiveris gratia tua effusa cor nostrum obligavit in Vinculum
æternæ devotionis, hoc exiguum munvs sacratissimo honori tuæ
ex voto dedicamvs & appendimvs amorem nostrum inter
catenulas ardentem tuo sacratissimo amori acatenamvs ad te
clamamus fiat pax in Virtute tua & virtute Filii tui. Salvum fac
populum tuum Dna qvi ad sacratissimos pedes tuos genua sua
inclinat p(ro) te vivere & mori desiderat Sen. Popu. dixi.
Eventuální beneventatí uherského officíra
Dum Illustrissimum salvum ad nos advenire gaudemus
tedium Vitæ nostræ in summam comutamus lætitiam felicem
advenientem gratissimum hospitem diu desideratum & a Deo
piis precibvs exaratum a Senatu Populoqve demississima fidelitate qvam in cordibus nostris servamvs cordialiter veneramus.
Ut illustrissima etc Dnitio vestra cooperante Deo meras
victorias ad Gloriam Augssmæ Reginæ nostræ pro immortali
honore suo gloriose reportare dignatur, desideria nostra felix
coronet ille adventvs ita Cælum imploramvs & nos totamqve
urbem hanc gratiis demississime commendamus manendo etc.
Kteroužto beneventatí v domČ p(ánĤ)v manželĤv Vorlovských slavným p(ánĤ)m uherským officírĤm od vz. magtu
deputírovaný jsem uþinil, kteroužto sobČ velmi oblibovali a nás
deputírovaný mezi sebe k stolu zasadili etc.
/97'/ [záhlaví: 1742] Povídalo se, že ku Praze od nČkolika tisíc
franského vojska na succurs táhne. A protož z krá. ležení proti
tomu nČkterý tisíc taky contramarchíroval a ponČvadž PražanĤm
victualia docházely, míní se ji hladem k vzdání pĜivedsti.
Preysiche Friedens conditionen
1. Die Aliantz mit Hungarn, Engelandt und Preysen die
letztern accordiret in das Klewische 30000 Verunter 20000 in
Englischer soldt zustehen begriefen zum gebrauch womann hier
will.
2. Preisen undt Engeland einander weegen Klewischen und
Hanoverischen Carantiren.
3. Engelandt carantiret Eine Flote in die Ost-sen zuschicken, wormit die Pomerische Rüste infall der noth gegen Schwe-

den zu Verwahren.
4. Praysen gestattet den durchmarch durch seine Länder
30000 Ruszen zum dienst der Königin, wohirgegen auch.
5. Das Reich einstens wegen der Kayszer-waal auf andere
gedancken in favor des Hertzogen von Lotringen gebracht
wirde, solle der König nicht entgegen seie.
6. Praiszen zahlen der Königin alle Schäden p(er) 16 Millio.
an Engelandt, und Hollandt dann 6 mil. an die Königin V.
Ungern, wofür selbe nieder Schlosien auf 5 Jahr behaltet.
7. Sachsen wirdt Einstens zu dieszer Alliantz durch Ihre
conditionen khundt bahrgemacht.

/98/ V tito formČ a vti míĜe pĜi zaþátku Augusti jeden uherský
kĜíž v jednom k spálení odseknutým štČpu skrze rozdvojenosti tĜí
stvrtky lokte tlousti, jakoby bylo vlasové barvy sveškovým dĜíví
vykládaný a blíž jádra v rozdvojením skrze jednoho vojáka
nalezen byl. V tom jednom kusu nepodal Quasi Christum
Crucifixum, levou ruku na chĜebíku držíc, s pravou rukou dolĤ
ukazuje. Který v Motole v haubtvartíru jeho královské osvíceného
knížete z Tuscana skovaný jest. 1742. [Velikost obrázku: 6,5 x 12,5
cm] /98'/ [Prázdná strana]
/99/ [záhlaví: 1742] 15. Septemb. byli husaĜi krá. do Kuttny

Hory einqvartírov. Jich portze se vynášely na 172 a rationes na
70.
17. dito Patent intimíroval, kterak dne 28. Julii mezi královnou uher-þeskou a králem pruzským s obvzláštním prostĜedkováním krále englicského šĢas(t)nČ pokoj k zavĜení pĜišel. Pak
všecké excessy krá. vojsku þiniti ostĜe zapovídá a uþinČné kraj.
ouĜadu liqvidírovati naĜizuje. Liffrung sena a ovsa k armádČ ku
Praze více liffrovati obstavuje a executí vyzdvihuje pro neodvedené své kvoty.
Povídalo se, že v Brandejse magazín pro brandenbur. a
saské vojsko (jenž královnČ ku pomoci jde a spolu passy k Praze
zavĜíti nápomocno býti má) se založiti naĜízeno jest a protož
více stĜelby veliké, která pĜedtím zde slyšena byla, se neslyšela a
printzové lotrinští odmaršírovati a kusy odvedsti, pak ležení
spálené býti mČlo. Co z toho následovati bude, se doþká. Ti, jenž

od ležení pĜijíždČli a tam kupþili, povídali, že tam veliká confusí
z toho povstala.
V þas toho ležení divný pĜíbČch se stal, kterak
jeden voják, když štČpinu k palivu štípal a ona se
roz(s)koþila, v ní kĜíž uherský s figurou Umuþení Syna
Božího vyĢal a tak jakoby v jednom dílu tam
zformovaný a vytlaþený a v druh(é)m dílu jako vylitý
byl, vyobrazeni kumštovnČ representíroval. Velkost
jeho dle khupru skoro na ¼ lokte se obsahovalo. To
podivné divadlo lidu spĤsobilo.
Dle poruþení nejvy. p. purgkrabího, zemČ Ĝiditele per
patentes prošlého, ta mouka a oves pĜedtím oznámená má do
magazínu do Brandejsa fedrována býti.
Modlení 40 hodin za obec. potĜeby 23. Sept. se dokonalo.
/99'/ [1742] 19. Na intercessí p. rytmistra husaĜ. a jeho
remonstratí, kterak ti husaĜi v mizerném stavu se vynacházející a
své vychování vymČĜené nemají, pĜedtím pak v campani o své
ekvipay. pĜišli, takže jen toliko jednu košili mají, magistrát
resolvíroval, že mČšĢanstvo ex benignitate dennČ pro interim po
5 kr concurrírovati bude. Za tu uþinlivost vhlídnČ se podČkoval.
22. JM královna skrze patent všemu lidu oznamuje pĜíþiny,
proþ zatím nČkteré vojsko od obležení Prahy proti francouskému
succursu contramarchírovati zapotĜebí se vidČlo, a to proto, že
francouský marchálek de Malebois 11. a 13. currentis tím
succursem k N(or)ymberku se blíží a do zemČ se vlouditi a ji
hubiti pĜemejšlí. A protož s velikou armádou k Hornímu Faltzu
proti témuž nepĜíteli se táhlo, by se tak dokonalé zamezení stalo.
Tím samým od dobytí Prahy zanecháno nebylo a ponČvadž ta
francouzská pražská qvarnysona na viveres velký nedostatek
trpí, ze všech stran od nČmeck. a uherského vojska znamenité
corpo tam zanecháno jest, by mČsto plogírované a obsazené
drželo a tak nepĜíteli dovážení a donášení victuálií se zamezilo.
Na míli od Prahy ze všech míst lid a dobytek, píce a potrava do
bezpeþnČjších míst se pĜenésti museli, by nepĜítel ne tak snadnČ
vejpady na nČ þiniti mohl. Tím samým by z toho žádná bázeĖ
lidu nepovstala, protož pod ztracením hrdla do Prahy prĤchod
bráti a tam victualie dodávati se zapovídá.
/100/ [1742] Jistilo se, že ten nepĜátelský francouský succurs
na 20000 poražen býti má a v BavoĜích našemu vojsku dobĜe se
štČstí. ěímský císaĜ ve FranckfurtČ residíruje.
22. Septemb. do MČlníka na 700 franského vojska z Prahy
pĜes Prašný most pĜitáhlo, však tak dalece až posaváde nic
neškodilo a jistí se, že skoro samí officíĜi býti mají a že by na
futražírování vyjeli, neb z Prahy se salvírovali. Magazín krá. ze
Staré Boleslavi do Brandejsa pĜevezli a na mostČ krá. husaĜi
jedno pole mostnic za sebou vyzdvihli a toho dne ku Praze
odtáhli a zase na druhý den se navrátili.
26. Jistá zlatá a stĜíbrná müntze babor-francouská skrze
patenty k devalvírování pĜišla.
27. Ti krá. husaĜi zde einqvartý. officíĜi jistili, že Francouzové z Prahy na 12000 silní pryþ odtáhli a mČsto i kostely
vyplundrovali. PĜitom se pravilo, že krá. vojsko Prahu
opanovalo a brány po 700 vojskem osadili a Francouzové od
MČlníka k Nymburku táhnouti mČli. [okraj: nebylo pravda]
JistČjší zpráva oþitého svČdka, že 27. hujvs na 6000
FrancouzĤv na noc vytáhlo a dne 28. ráno v 9 hodin do
Brandejsa pĜimarchírovalo. Krá. husaĜi pryþ se reterírovali a tam
za sebou most schodili. Francouzové povšen majíce hojnost
koĖstva, zanechaný magazín do Prahy a jiné obilí, seno a
dobytek pobrali, zavezli k MČlníku, k LitomČĜicĤm se roztáhli a
k Nymburku stráfovati mČli, sobČ passy prorazili a furáže
dováželi. Pravili prej, že k SasĤm potáhnou, by se s sucursem
sjednotiti mohli. Odkudž /100'/ [1742] znáti jest, že krá. vojsko
dĤstateþnČ Prahu obsaditi nemohlo, protože Francouzové z
mnohých stran dobĜe futražírovati mohli. Dokládali, že kdyby v
Praze kráva k dostání byla, když Praha se dobývati mČla, ji za
300 fl rádi by platiti byli. HusaĜi k tomu za insurgenti boji
povstalému i Groati a banduĜi domĤ se navracovali, pravíce,
ponČvadž pĜi obsazení kusĤv nemají, že tam co dČlati taky
nemají, že radČji domĤ jdou. Z toho lid velmi se strachoval a to
vše na zlé obracoval. Jak dálejc Pán BĤch nám pomocníkem
bude, to schledáme a doþkáme.
U Pyšelí Francouzové magazín také zajali.
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30. dito husaĜi po silnici domĤ silnČ táhli a bandurové kde
co rabovati mohli, pobrali, a kde s co býti nemohli, žebrali.
2. Octobr. Ti husaĜi z Kuttny Hory odmarchírovali a domĤ
táhli, pravíce, že 6 nedČl co jeti mají.
P. Vác. Kegler, strejþek mĤj, povídal, že tČch FrancousĤv
nic více než 700, který on sám poþítal, do Brandejsa pĜitáhlo a
magazín žádný nezastihli. Ze dvorĤv dobytek pobrali a neškodili. A když do mČsta táhli, teprva husaĜi a Groati odtrhli,
pravíce, že prachu ani olova nemají a taky platĤ na kolik nedČl
nedostali, že domĤ pĤjdou. [okraj: 23 Novemb odejel]
In Augvsto. ýas obležení Prahy byla drahota. Kráva za 160
fl, tele za 50 fl, beran, ovce za 15 fl, svinČ 35 fl, prase 3, 4, 5 fl,
krĤta za 7 fl, husa za 3, 4, 5 fl, kachna 1 fl 45 kr, slepice 2 fl 30
kr, kuĜe za 1 fl 15 kr, vejce za 5 kr, nový za 10 kr, hovČ. maso
lib. 1 fl 18 kr, vepĜový za 36 kr, máslo pĜepá. lib. 1 fl 30 kr,
mouky pšen. str. za 20 fl, hrachu str. 18 fl, jeþmen 6 fl, žito 5 fl,
nĤše trávy za 1 fl, otep. slám 1 fl.
/101/ [TištČná listina, její pravá polovina chybí.] TAB… / Worinnen
bemerdet wie ho[…] / glichen Haupt Stadt Prag in September 17[…] / Geld,
dann Victualien die gantze Stadt dieses Ja[…] / zugeführet w[…]
Fl. kr.
1. Pfund Rind ⏐
1 30
1. Pfund Kalb ⏐
2
1. Pf. Schwein ⏐ Fleisch pr.
1 12
1. Pf. Schöpfen ⏐
1 45
1. Lebendiges Nehe von 21. Pf.
29 45
1. Lebendiges Lambl
21
1. Fasan
8
1. Reb-Hünl
1 30
1. Gans
8
1. Indian
30
1. Anten
4
1. Wilde Anten
3 15
1. Kapauner
3 30
1. Alte Henne
3 30
1. Junges Hünl annoch ohne Feder
36
1. Mittleres
45
1. Grösseres
1 16
1. Span-Färckl
14
1. Haas
3
1. Paar Junge Tauben
2
1. Spatz
5
1. Pfund Schuncken
1 30
1. Pfund Cerbulat
3
1. Pfund Speck
2
1. Pfund Butter
1 21
1. Pfund Schmaltz
1 30
1. Pfund Khäss
1
1. Geraucherte Zunge
4
3. Pfund Karpfen
16
3. Pfund Hechten
16 44
1. Parm
12
1. Pfund kleine Fischl
1 35
1. Haring
20
Stockfisch so sonsten um 4. Kreutzer gewesen
34
1. Strich Brod-Mehl
20
1. Strich Dorten Mehl
30
1. Strich Arbes
25 36
1. Strich Linsen
25 36
1. Strich feine Kraupen
54 24
1. Strich Kries
22 24
1. Strich Hirsch-Breü
25 36
1. Seidl Saltz
15
1. Schock Ayer
15
1. Frisches Ay
17
1. Khue
200
1. Hungarischer Ochs
400
1. Kalb 3. Monath alt
70
1. Kalbs-Kopf
9
1. Seidl Milch
36
1. Pfund Baum-Oehl
48
1. Pfund Reysz
27
1. Kehl-Ruben
6
2. Gelbe Ruben
3
1. Carviol
15
1. Labl-Brod was sonsten um 3. Kreutzer gewesen
12
1. Labl schwartz-Commisz-Brod
30
1. Labl weises Brod
1
1. Pfund Pferd-Fleisch
15
1. Strich Gersten
12
1. Strich Haber
8
1. Centner Heü
5
1. Ordinari Bund-Stroh
1 30
1. Apfl
3
1. Biern
4
Pferd seynd der Menge verkauft worden zu 15. 30. 45. Kreutzer
höchstens
1
Stuck-Kugln wehrender Belägerung eingeworffen
48700
Bommen
29800
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/101'/ […]aþkej dryák slouží v moru ráno co hrách v teplým
pivČ neb [v]ínČ užívati, toho dne jest jistej od nakažení.
[…] proti hryzení a bolesti žaludku, vyhání vlchkosti z tČla,
hájí pĜed […]vnitĜ zhnilotiny, proti žloutenici, vstavuje krev.
[I]ttem z nČho flastr na modrý papír a posypaný stluþeným
ste mastyxem a na uhlí zahĜátý posilĖuje žaludek.
[Ol]ej rozmarýnovej když se z hnČvu žluþ rozlije a ten jed
mu škodí, 3 neb 4 kapky v teplým pivČ užívati.
Item slouží pro hlavu a zlým oþím, pod oþima mazati,
zahání flus z oþí.
Olej aksteinový slouží proti šlaku, pĤdu v hubČ nad jazykem
mazati
[M]edvČdím sádlem namaž v oule díru, kudy vþely
vycházejí, zlodČjky zahání.
[P]eluĖkový olej slouží proti hryzení žaludku, 7 neb 8 kapek
užívati
[O]lej terpen. 4 neb 6 kapek až na 10. Zahání zim(n)ici, tČžký
dý(c)hání, otvírá prsa a þistí od šlemĤ, pudí kámen, vČtry vyhání.
[Ba]lsam sulphuris slouží proti kĜeþi kamenu, 4 neb 8 i 12
kapek užívati.
[…]umpolc. olej ráno a na noc, 2, 4 i 6 kapek v páleným
užívati, zkažený žaludek napravuje, bolesti v kĜíži neb v boku
zahání. Takto vezmi ten olej, nepotĜebovaný mejdlo, silný
pálený, tĜi to dohromady, udČlej z toho mast a mazej kde bolí.
/102/ [1742] In Septemb.: kráva 230 fl, lib. masa 1 fl 12 kr,
krĤta 12 fl, husa 9 fl, kachna 3 fl, slepice 3 fl, kuĜe 2 fl, zajíc 9
fl, lib. špeku 1 fl 15 kr, šunka 9 fl 40 kr, tele 101 fl 45 kr, žej.
soli 18 kr, žeyd. hrachu 7 kr, krup 7 kr, švábsk. 12 kr, cherluben
6 kr, str. hrachu 29 fl, þoþky 24 fl, koĖský maso p(er) 8, 10, 12
kr, sud piva 16, 18, 20 fl. 16. Septem. kráva 400 fl.
M. Sešel, z Fr. vyšel, do Pr. pĜišel, s Ssaskem se sešel, tam
(šibenici) ušel, bodejš zde na ni pĜišel, tĜebas i do pekla ušel.
Mus seh.
3. Octobris byli sem einqvartírováni marodi a patienti husaĜi
a ke mnČ hrabČ Farrati, carnet.
4. dito po poledních do PotČch odmarchírovali.
Noviny oznamovaly, že ten nepĜátelský franc. succurs u
Egru na hlavu potluþen jest a vojsko ze všech stran ku Praze a
Brandejsu se vstahuje. A ti husaĜi, jenž odtáhli, že se navrátiti
mají. UhĜi pĜipíjeli takto:
Pro Josephelo Regnorum Principe bello,
Imperet hoste carens, Heska Teresea Parens.
Francouzové, tak jak daleko mohli, furáže od Brandejsa
rozpisovali a dobytky do Prahy sobČ dováželi a byvše Praha
otevĜena, tam rozliþné potravy pĜiváželi. Okolo Brandejsa
sedlákĤm svobodu vyhlásili a povídalo se, že se k nim již na
2000 pĜidalo a co tak PražanĤm zbranČ pobrali, jim dali. V þas
otevĜení Prahy mohl kdo chtČl z mČsta ven se salvírovati, však
jenom osobnČ beze všeho statku. Ti, kteĜí sem se salvírovali,
hroznou bídu, nouzi, hlad, strach vypravovali a že tam toho þasu
na tisíce koní i zcepenČných pojedli.
/102'/ [1742] 8. Octobris. Patent všem mČstám, vrchnostem a
sídlám naĜizuje, by myslivce, hajní, stĜelci a jiné osoby k krá.
ouĜadu kraj. pro osazení kraje þásl. proti FrancouzĤm na 14.
dostaveni a s 40 nábitkami i zbraní zaopatĜeni a s dietgeltem tam
vysláni a per deputatos odvedeni byli.
Zase sem bylo einqvartýrováno okolo 70 bandurĤ a druhý
marsch husaĜĤv obrácen byl okolo mČsta do Blatna.
J.M. královna z pĜíležitosti vojanské dĤležitosti z modlení
svého byvše od crucifixu kleþící povolána, jí curýr oznamoval,
že s vČdomím její(m) na Veliký pátek u Brna Brandenburka
attaqvírovati mínČjí, nenadále odpovČdČla
DVX CrVCIfIXVs est MeVs
P. custos capucinus z Hradþan vypravoval, že v þas oblež(e)ní Prahy celý convent bratrĤv do sklípku podle crypty pĜed
stĜelbou se salvírovali a tam 7 nedČl bydleli. Pod ztracením hrdla
žádné mše sv. sloužiti a kázati, z vČže oken nikam vyhlídnouti a
zvoniti nesmČli a toho þasu pro zlou þinost Franc. nČkolik kostelĤv polutírovaných bylo. Bezbožnost tČlesná i veĜejnČ se rozmáhala, z kostelĤv svícny k stĜelbČ pobrali, v nedostatku pra(c)hu z
minie prach napos(l)edy vybírali a pĜed o(d)tažením krá. vojska
že mínili ve 14 dnech Prahu odevzdati. Viveres PražanĤm polovic pobrali. P. doctor Neüman psal, že za 9 lib. hov. masa dal 18

fl. Ten P. capucín povídal, že puma pĜed Loretu vnitĜ padla a
když jest se roztrhla, že od toho bou(c)hnutí u sschatzkhomru
všechny zámky pustily a rýgle se ro(z)sypaly a dveĜe se otevĜely.
11. dito krá. armáda proti onému succursu franc. již se
postavila.
/103/ [1742] 12. dito. Vyslaní ku krá. ouĜadu kraj. uþinili
relatí, že 6 myslivcĤv a hajných tam dostavili a od mČsta, by
magistrát taky nČkolik osob zverbovati dal, se naĜizuje. PĜitom
oznámili, že Bellieur, franc. commendant pražský, u JMKrá. z
Lottringu o pokoj v ležení, jenž proti succursu položené jest,
jednal a vtom staphety od EngelandĤ, HolandrĤv a jiných potentií se pĜitrefili a oznamovaly, že FrancouzĤm do zemČ padli.
Pokudž královna pokoj s Francouzem nezavĜela, by na žádný
zpĤsob nezavĜela. Tu ten succurs že se zpátkem ihned na 6 mil
reterýroval.
V Sasích s JM královnou zavĜený pokoj vytrouben a po
kostelích vyhlášen jest byl a pĜitom se velice jistilo, že i taky s
kurfirštem baborským císaĜem Ĝímský(m) zavĜen býti má.
16. Francouzové v Brandejse povšem silnČ se šancovali,
ulice místem s vozmi zatáhli. MČšĢanstvo dnem nocí je spolu
vartovati muselo a všelijaké exactí na lidu, jak mohli, ukládali.
Do Prahy victualia z okolních míst dováželi a lid tam docházel.
Povídali, že ze šancĤ kusy všechny skovány a v zbrojnicích
uložené mají. Z Prahy do Drážćan po MoldavČ mnoho kusĤ
odplavili.
Zverbovaní myslivci okolo Lysý k Brandejsu pomalu táhli a
tam nČkolik FrancouzĤv zajali.
To uherské vojsko, jenž od Prahy domĤ táhlo, od stavĤv
uherských bylo obstaveno a zase zpátkem poukázáno. V MoravČ
veliká síla krá. vojska se srazilo a tam postírovalo.
/103'/ [1742] 16. Octo. Patent oznamoval, že mezi královnou a
kurfirštem saským pokoj zavĜený jest. PĜitom aby Hora Kuttná i
vesnice 63 mužstva na 14 dní k službČ schledala a odevzdala,
též ztracený effectí, co tak Brandenburci pobrali, liqvidírovala.
PaX Inter SaXones eXoptata DIsCrIMIna
trIstIa KVttnensIa toLLat
20. dito. DobrovolnČ zverbovaná militz s muzikou a troubami a budnavi ku krá. ouĜadu kraj. do PodhoĜan odmarschírovala.
Z raddy p. Lysandr, kterémužto magistráles starší po 4 a mladší
po 2 fl na vychování dennČ p(er) 1 fl 30 kr concurrírovali a od
ouĜadu osmi-soudsk. p. Vác. Kubín, jenž od obce den(n)Č 1 fl
mČl, s tím vojskem se vydali. P. Kubín za tu volnost pĜi renovatí
consolírován býti má.
V Brandejs a MČlníce povšem Francouzové silnČ se
šancovali a povídalo se, že se ze ýech pomalu ztratiti mČli. Ten
succurs jejich vždy zpátkem se reteríruje.
22. Patent od JM. královny obci publicírován a kterak od
krále francsk. uþinČné pĜislibování a rozliþné nadání podvodné
jsou, se refutírují a jaké nepravé exactí, plundrování, rabování
Francouzové místem provádČjí a okna, kamna tluþou, dveĜe,
stoly, postele a tak dále štípají, sekají a království þeské hubČjí,
se repræsentíruje a lid k stálé vČrnosti se zbuzuje a mnohé krá.
mti a obdarování pĜipovídá.
/104/ Dasz Bömerlandt in grantz soll bleiben all zeith gantz
Bömerlad. 3. in Ɔ nehmdir 4Ɔ 3.4.3 Versprech ich dir 3 beÿ 2.
Vergnügen macht - 3 bey 2 Veruhrsacht .1.3. allein 3 Versprech
du mir, sonst sage ich. 9. mein Khind in Böhm trau schau wem.
Adio mein Hertz, ich fahre fort. verbleib ge 3. in allen Ort.
Mann Lassze sich eine abschrifft von einem Lerieff geben,
walchenen ich Don Carlos de Myrastthes, Comte de Walla an hl
Johann Carl Beÿchler geschrieben s Tag Worausz Eh. Kaÿser
Carolus der 6 gestorben dessan Todt ich Worgesaget und alle
Kriegs Troublen die dahero Enns Prossan der der klündigest,
unwürdiger Kneckt Gottesz. [tento odstavec nepsal Kegler] [pĜipsáno Keglerem: vide ad finem ante 3 folia.]
26. Octobris 1742. Onen vznešený chymicvs, o kterým se v
3
této knize in fine ante tres paginas zmínka þiní, když do Kuttny
Hory pĜijel a na den sv. panny a muþedlnice Voršily u veleb.
pannen ursulinek discant zpíval, jemu jsem reverentí uþinil a z
toho se tČšil, že co (j)sem nČkdy o jeho osobČ vznešeného slyšel
a pro pamČĢ sepsal, jej s tím a v tom a z toho veneríruji. Dle
3

pĜípovČdi jeho mne na veþer navštívil a to sobČ dvakráte pĜeþetl
a nad tím se pozasmál a pravil: Já že jsem nČkdy, a to v
Poþátkách, nČkteré vČci o království þeském a obvzláštnČ o smrti
císaĜe Carla 6. pĜedpovídal a psal, za proroka mne udali a
protož z Poþátek jsem se reteríroval, že jsem chycen býti mČl a
co jsem skrze ten þas pracoval, o to jsem pĜišel. A ponČvadž
mnohé vČci, o kterých jsem pĜedpovídal, se vyjevily. Na to jsem
do Prahy pĜijel a skrze obležení tam (j)sem se zdržoval a hle, nic
mnČ ti protivníci moji škoditi nemohli. Pro pamČĢ toho svrchu
dotþené písmo svou vlastní rukou tuto jest mnČ sepsal.
/104'/ [1742] Generál Lažanský baborský s regementem svým
až na tĜi osoby od husarĤv krá. poražen a on do Brandejsa v
košili na hnojníku pĜivezen byl.
O tom francou. succursu se povídalo, že na tĜi collonie se
rozdČlil a jedna colona na hlavu poražena byla.
29. Octob. Patent intimíroval, že ta landt militz v dobrém
stavu stojí a pĜekážky nepĜítel mnohé þiní. Mají místa, mají
munici a peníze jim odeslati a zaopatĜiti.
Z LitomČĜic pomalu Francouzové se tratČjí a z Brandejsa k
MČlníku a ku Praze pĜecházejí.
30. Hora Kuttná na poruþení JMP. Bukovskýho, commendírujícího landt militz, dle relatí p. Lysandra odeslala 10 jízdných
mužĤv zbrojných a 30 carabin ĜemenĤ a zase 18 pČších zbrojných osob s municí. SousedĤm dennČ po 15 kr a jiným po 12
(kr) dennČ gostgeldtu obec dávala. PĜislíbil týž pan commendírující z mČst. contingentu 30 osob domĤ propustiti. Bylo to na
jeho vĤli zanecháno a tak jest od mČsta okolo 60 osob k službČ
krá. odesláno.
Belyl, francou. commendant, mČl prej o svou paqvaži skrze
krá. husary pĜijíti a do Prahy prázdný se navrátiti.
1. Novemb. z Brandejsa nČkterý sto FrancouzĤv do ýeského
Brodu padlo, široce a dalece [pokraþuje na fol. 107]
/105/ Jaký tak vojanský krá. lid ku pomoci království
þeské[mu] pĜitáhl z toho obrázku se spatĜuje.
/105'-106/

[Velikost obrázku: 29 x 18 cm]

zmínka byla snad na chybČjící þásti s. 101'. Další zmínka viz s. 183'.
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[pod horními obrázky] Obrist Tre[n]k Chef der Sclavonis.
Banduren. / Ein Banduren Capitain. / Ein Sclavonischer Bandur. /
Ein Sclavonischer Tolpasch.
[mezi obrázky] Ten srdnatý voják když se ze zbranČ své vystĜílel,

do pravý ruky vezmouc šavli a do levé ten nĤž / velký do
nepĜítele vbČhl a toþíce se co po stranČ i za sebou zasáhl
masakrýroval, k vidČní podivný byl.
[pod dolními obrázky] Ein Ungarischer Tolpatsch. / Ein Tolpatsch
auf den March. / Banduren Feld-Pfeiser. / Banduren Tambour.
/106'/ [prázdná stránka]
/107/ [1742] furáže exigírovali a až do Kolína rozpisovali a

tam odtud troje kamna, hrnþíĜe a jedno radní osobu míti chtČli.
Krá. husaĜi, ležíce tam, pod ztracením hrdla zapovČdČli lidu z
mČsta odcházeti. Veliký strach to lidu zpĤsobilo.
3. Octobris tam odtud zase do Brandejsa odmarschírovali a
furáže sebou odvezli.
Patent, aby JMP. Bukovskýmu do Nymburka pro zem.
vojsko munice lifrována byla, naĜizoval.
Druhý patent oznamoval, že krá. armáda u Prahy zase brzy
státi bude, by vrchnosti s contingenty fouráže se zaopatĜila a
usedlí 3 fl a vrchnosti tolikéž na vychování zemsk. vojska
peníze do filial cassy odvedli a pro armádu z usedlého 2 cent.
mouky a 2 str. ovsa pĜihotovili.
P. Lysandr a p. Kubín z Nymburka se navrátili. Nebyl
magistrát s tím zpĤsobem consolírován, neb se nad tím mrzel.
Ta soldateska, co 30. Octob. z Kuttny Hory marschírovala,
zĤstala státi v Libenicích a dva s koĖmi desertírovali a bez p.
Lysandra marschírovati nechtČli.
Pro strach (z) tČch FrancouzĤv odtud bandurové
odmarschírovali k ýáslavi a taky z okolních míst husaĜi pryþ
táhli a v KolínČ, mČvše své vČci naložený, taky odmarschírovati
mínili. Když ale o tom, že Francouzové z Brodu se reterírovali,
naslechli, v KolínČ zĤstali. Povídali, že se sraziti musejí.
/107'/ [záhlaví: 1742] [okraj: Octobris] V MČlníce mČla býti
šarvátka a na sta FrancouzĤv pomordovali. Povídalo se, že
generál Broclio franc. zabit byl.
46

4. dito. Purgkrabí lošanecký odeslal repartití, co tak
Francouzové od fouráží sub militari executione míti chtČjí, by
jim to do Brodu liefrováno bylo, povšem tam Francouzové se
zdržovati musejí. A ponČvadž okolo KouĜíma, Skalice, též
ýernýho Kostelce a u StĜíbra krá. vojsko se vynachází a snadno
se promČna státi mĤž, má se ta executí militární vyþkati.
Ten francou. succurs povšem až do franc. Falce se tlaþí a od
krá. vojska tam se žene.
4. Ta soldatesska zase vČ(t)þím dílem domĤ se navrátila a do
Nymburka dovežena byla. P. Lysandr a p. Kubín s nimi jeli.
5. Od kraj. ouĜadu prošlo poruþení, by p. Lysandr a p. Kubín
tam se dostavili, ponČvadž to experientia propria se ví, že by z
Nymburka byli odejeli a Kuttná Hora tu špatnČ se signíruje.
Bylo odepsáno, že tu po vyĜízení svém vþera s ostatním mužstvem a rejtharstvem k Nymburku odtáhli a remonstrírováno, co
mČsto vydalo a jakou munici do Nymburka odeslalo a kterak to
vojsko vychovává.
Z Nymburka p. Vražda jel k JMP. Lotrinku.
HrabČ Farkaþ, husar generál, jenž u KouĜíma s 15 sty husary
stojí, aby okolní místa dobré /108/ [záhlaví: 1742] mysli byly a se
neobávali. U MČlníka krá. vojsko již taky tam jest a na Francouze þíhati zaþíná.
Octob. 7. pĜišla zpráva dokonalá, že 6. dito z Brandejsa a z
ýesk. Brodu (v) 10. hodinu Francouzové odtáhli a po sobČ ani
prej zlého znamení nezanechali. Pravilo se, že prej ku Praze
táhli, však Praha že již pĜed krá. vojskem, jenž prej gene.
Lobkowitz tam pĜitáhl, zavĜena býti mČla.
Purgkrabí obec. dostal psaní od krá. ouĜadu kraj. do Lošan,
kdežto stálo, že ta urputnost francouská brzy temfována bude,
jakoby s tím návČští dáno bylo by, aby s tím, co Francouzové
repartírovali, supersedíroval. PĜitom poslal poruþení gener. de
Persini Francou. témuž purgkrabímu, by do Brodu ýesk. 16
volĤv neb krav a 33 ovþího kusu dobytka odeslal. Bylo to niþím.
Téhož dne byl lid velmi pĜestrašen, že by Francouzové k
Kolínu a Kuttné HoĜe táhnouti mČli. Však se potČšení stalo, že
tomu tak nejni.
Patent naĜizoval, by fouráže z kraje 10. dito do Berouna se
lifrovala. Uherské vojsko, jenž jim þas služby vyšel, domĤ silnČ
táhlo.
8. 9. 10. hujvs z rozliþných míst poĜáde ta fouráže koĖská do
Berouna se dovážela a tou pĜíležitostí dle kraj. poruþení jistý
desertur neb spion zde arrestírovaný tam expedírován byl.
Ex vienensi diario k vyrozumČní bylo, že succurs franco.
okolo KadenČ na 50 tisíc silný byl, kterýžto krá. vojsko do
jistého marastu vtlaþilo, kdežto na 7 dnĤ žádného chleba nemČli.
Potom k Falcu rukovati pĜinuceni byli. Je krá. vojsko velmi
šĢas(t)nČ pronásledovalo. Z ýeského Brodu zprávu jsme dostali,
že tam FrancouzĤv okolo 2½ tisíce /108'/ [1742] bylo a ten þas
samé viveres rozpisovali a na KouĜim, Kolín, též Kutnou Horu
táhnouti mínili. Když jim špihon oznámil, že tu okolo krá.
vojsko se nachází, z mČsta se ouhrnkem k šibenici táhli a tam se
vartovali. Naveþer k OuvalĤm se dali a tu od bandurĤv a
husarĤv obstoupeni byli a do nich se dali, po lese Fidrholci se
rozptýlili a tam jich na sta mrtvých tČl se vynašlo a okolo 400
jich zajali.
FrancouzĤv z Brandejsa, MČlníka a Brodu rozptýlených v
lese Fidrholtzi na pĤl tĜetího tisíce se srazilo. Kníže Lobkowitz
bandurĤm a husarĤm 3000 rejtharĤv tam na succurs poslal. Brzy
se uslyší, co dovedou.
14. Šest sedlákĤv, ledeckých poddaných, jenž pĜed vánoci
letha 1741 v Bohdanþi dva krá. kyrysary, kteĜí mimo potĜeby
vorspan a jiné vČci exigírovati pĜemejšleli a po lidech stĜíleli a
znamenitou rĤznici provozovali, zabili, byvše zde inqvisírováni,
od J. Krá. Mti Hertzo. z Lotringen to vČzení jim za arrest uložiti
a na svobodu propustiti jest ráþil.
Holandrové JM královnu žádali, by jim dva generály, by
vojsko proti Francou. commendírovali, propustiti ráþila.
Naslejchá se, by stavové JMP. královnČ donum gratuitum
dáti svolili, požádáni býti mají.
Že by ten franc. succurs na hlavu poražen býti mČl, dojista
se confirmíruje a pĜitom veliký viveres že dostali.
Patent naĜizuje do Brandejsa profiant dovážeti. Kuttná Hora
dala 2000 bochníkĤv chleba a jistilo se, že Lobkowitz 15.

ejusdem v Brandejse býti má. I pĜitáhl tam 13. Octobr. s 15 tisíci
vojska s generálem Badiany.
Francouzové u Prahy na vrch Žižkov se postýrovali a okolo
Prahy mnoho vesnic vyplundrovali a vypálili. V Praze pod
ztracením hrdla žádný mČšĢan na ulici se vyskytnouti nesmČl.
Na nich hrozné exactí provozovali.
21. JM nejvy. p. purgkrabí Sschafgotczi pĜijel do /109/ [1742]
Nymburka a od zdejš. magistrátu tam byl pĜivítán. Za to uctivČ
se podČkoval.
23. Patent z kraje kouĜim. naĜizuje vrchnostem specificatí
usedlostí, sedlákĤv, podruhĤ a v mČstČ popis mČšĢanĤv složiti.
Kníže Lobkowitz s vojskem k LitomČĜicĤm táhnouti má na
Francouze. Povídalo se, že tam vzkázáno bylo, pokudž se
mČšĢanstvo a Francouzové nevzdají, že žádného šanovati
nebudou, s pohrĤžkou meþe a ohnČ.
Praha skuteþnČ k zavĜení pĜišla.
Dobytek ze všech stran hovČzí padati zaþíná a co tak
Francouzové do Prahy zahnali, i ten padati zaþal.
V Egkru a v Praze Francouzové velmi zase promírají. Okolo
Egru Francouzové velmi exactí provádČli.
24. JMP. Bukovský, commendírující landt militz, žádal od
magtu po 7 osob reytharĤv munduru a patrontaše, též 3 konČ.
Jest pĜi tom pozĤstaveno.
Zpráva pĜišla, že commendant pražský francouzský JM kníž.
z Lobkowitz vzkázal, aby jemu do Prahy dĜíví passíroval jako i
jeho paqvaži z mČsta vytáhnouti nechal, jináþe že by 500 domĤ
zruinírovati dáti pĜinucen byl. Rp: Jestili Praha jeho jest nebo
ne, že bude vČdČti co þiniti. Paqvaži na 6 vozech odvézti že se
jemu zbraĖovati nebude.
Francouzové, cokoliv kupcĤm utržiti dali, hroznou daĖ na nČ
uložili a když se omlouvali, že tolik dáti nemohou, odpovČć
dostali: PonČvadž mČsto /109'/ [1742] zavĜeno jest a oni tolik
penČz od nich utržili, že ty peníze mezi nimi býti musejí, by
takový pĜedce schledali a odvedli.
23. LitomČĜice, od FrancouzĤv osedlé, Charváti a Rácové v
noci šturmem dostali a po hĜebĜíkách na šance mČst. vylezli.
FrancouzĤv 47 i s plesírovanými na místČ zĤstalo a 700 jich
zajali. Magazín hojný a penČz penČz a jiné koĜisti dostali (se)
ztrátou toliko 5 osob.
U Z(b)raslavČ husaĜi šĢas(t)nou nad Francouzemi šarvátku
obdrželi, na 300 jich porazili a do vody k utunutí vehnali.
JM. královnČ knížata Ĝí(š)ská vzkázali, aby cancelláĜ
Ĝí(š)skou jim tam salvírovala a pĜed nepĜítelem, k RakousĤm (se)
pĜibližujícímu, odeslala, že s 5000 ji confugírovati dají.
OdpovČ.: že se toho nepĜítele nic neobává a táž cancelláĜ neb
archivium dobĜe opatĜeno jest.
Jakkoliv generálovi Pernyklovi nČjak v BavoĜích zle se
vedlo a on mnohé pevnosti s vytlaþením opustiti pĜinucen byl,
zase se vše dobĜe zdaĜilo, neb všechné ty místa šĢas(t)nČ
recuperíroval.
27. došla zpráva, že generál Gebenhiller v BavoĜích franc.
succurs na hlavu potloukl a porazil a vĤdce Sekendorfa do tČsna
zahnal. [okraj: nehrubČ pravda]
4. Decembris. FrancouzĤv na 900 zajatých po silnici bez
zbraní k Brnu na Špilbergk vedli a za nimi hojnost paqvaží
vezli. U LitomČĜic co tak pajtu dostali, na 3 milliony poþítali.
5. Patent od JM královny prošlý pod ztracením hrdla do
Prahy victualia dovážeti a donášeti zapovídá, odkudž 10. tam
zase hrozná drahota, bída a hlad nastával.
7. Druhý patent, aby deserturové k svým krá. regementĤm
[fol. /110/ chybí] /111/ [1742] se dostavili, pardon všem udČloval.
Francouzové silnČ od Prahy desertírovali a dle passĤv krá.
své cesty nejvíce pak k Vídni vymČĜené a passírované mČli.
Povídali, že opČte koĖské masa jísti zaþínají a dobytek, co kde
pĜed tím zajali a do Prahy vehnali, vČ(t)þím dílem jim pozcepenČl. V rozliþných krajích i zde v mČstČ silnČ taky crepírovati
zaþal.
P. vejbČrþí tátzu extraord. pĜednesl poruþení od p. Balbusa,
vrchního administ., aby obec z toho piva, co Sasové a
Brandenburci po 4 kr ztrávili i pĜedtím obec dennČ po 13 sudech
grátis dávati musela, rest okolo 2000 tátzu sub executione
zapravila, o þemž když J. Exc. nejv. panu purgkrabímu
oznámeno bylo, nad tím se pozĤstavil a aby takové poruþení

jemu poukázáno bylo, míti chtČl, což taky skrze p. syndica jemu
odesláno bylo.
Krá. armáda proti succursu francou. u Falcu u Falcu se
postírovala a ponČvadž municí nebylo, jej attaqvírovati sobČ
netroufali. Militz zemská od nČkterých osob domĤ propouštČti
se zaþala.
Podstata Prahy
Praha jest vystavČna na 7 vrších. 1. vrch jest VavĜinec neb
PetĜín, 2. vrch Sion neb Strahov, 3. vrch hrad Pražský od
starodávna Svinský, 4. vrch Emauský, 5. vrch VČtrný u sv.
Apolináryše, 6. vrch na KarlovČ, 7. vrch Vyšehrad.
Bran má 9: PoĜícká, Horská, KoĖská, Svinská, Vyšehradská,
Oujestká, Strahovská, Prašnej most, Bruska.
RathauzĤv má 9: v Starým MČstČ, v Nov. MČstČ, na Malý
StranČ, Carolin, hradþanskej, podskalskej, vyšehradskej, františkej, židovskej.
Od Strahovské brány až k mostu jest 2000 krokĤ.
Hrad Pražský dala Libuše let. 717 od dĜeva stavČti. Kníže
Mnata, vnuk její, dal od kamene stavČti a kámen na VavĜinci
lámati. Prašný most drží 150 krokĤv dýlky, zahrada císaĜ. dýlky
800 a šíĜky 200 krokĤv. Šance okolo dvouch mil se poþítá jich
okršlek.
/111'/ Na vČži zámec. jest 7 zvonĤ zavČšeno. První zvon sv.
Zikmunda váží 227 cent.
Most pražský má 18 klenutých loubĤv, dýlky má 860 a šíĜky
18 loket, kterýž most státi mČl jedenkráte sto a osumdesáte tisíc
tola. Ĝíš., což tak mnoho þiní, jako dvČ tuny zlata.
V Starém MČstČ kostelĤv jest 31, v Novém MČstČ 33, na
Malé StranČ 30 [celkem] 94.
Poznamenání sv. ĜádĤv
Alumnát jest a Bartolo. 2, Canonici laterane. na Karlo. 1,
Præmonstratenses klášter a collej 2, Maltesrytánští 1, KĜižovníci
u mostu 1, Benedictini kláštery dva 2, pannenský 1, Strážní
Božího Hrobu na Zd(er)a(ze) 1, Augvsti(ni)áni 2, Cistercien.
semináĜ 1, Augusti(ni)áni discalceati 1, Carmelitáni 2, pannenský 1, KĜížovní. cum rub. corde 1, Dominicáni 2, pannenský 1,
Cajetáni 1, Jesuvitæ collegia 3, Barnabitæ 1, Fraciscáni a
Hyberni 2, Pauláni 1, Minoritæ 1, pannenský 1, Trinitarii 1,
Capucíni 2, Servitæ 2, Ursulinky 2, FF Misericordiæ 1,
Annunciatky 1, Panny Elisabetky 1, Domvs Emeritorum 1.
V þas obležení Prahy co jsou tak Francouzové v nedostatku
potravy koĖĤv ztrávili a pojedli, toto vyobrazení vysvČtluje a
jakou tak carnificínu provozovali, tuto hojnČ vyobrazuje.
[fol. /112/ chybí]
/113/ [1742] Nejv. p. purgkrabí z strany toho pivního tátze

restu a pohrĤšky zapeþetČní pivovara dal na ruku, aby magt na
JM královnu memoriál vyhotovil a takový jemu podal, že
takový s parere do VídnČ fedrovati bude. 15. Decemb. expedit.
V Decembru povšem po silnici zaþastý (v) dosti velkém
poþtČ zajatý Francouze do Moravy dovádČli. Pražský mČštČnín
povídal, že v þas obležení Prahy všichni mČšĢané z mČsta konČ
pryþ vyšikovati museli a jejich konČ z hladu dĜíví ohnilé hryzli.
A 10 koĖĤv za 9 kr prodávali. Když ale od Prahy armáda
uherská odtáhla, kdo jakého konČ koupil, pod ztracením hrdla jej
vydati musel a tomu se vysmáli, že mČšĢané jim je dobĜe
vykrmili a lípej než oni je vyhlídali.
16. Decem. Zpráva hodnovČrná došla, že Francouzové z
Prahy vytáhli a v mČstČ 2000 zdravých a 4000 nemocných
zanechali a aby jim nic zlého se nestalo od stavĤv nČkolik osob
sebou jako za fant sebou jsou vzali a s nimi až do Štraspurgku
odejeli.
A to se takto stalo a dálo: Okolo hodiny z poledne vytáhli z
Prahy s generálstvem a paqváží k Bílé HoĜe, pravíc, že do patrie
své pomarchírujou. To když krá. vojsko zvČdČlo, ihned z
okolních míst se srazilo a je pronásledovalo. V Praze zĤstal
generál de Scheore a s 3 compagniemi obsadil Vyšehrad a s
ostatním vojskem Strahov a Lorentzbergk a brány mČst. zazdíti
dal. A kdo do Prahy pĜišel, každého passíroval, však z mČsta
žádného, až 4. den, aby jejich odchod vyzrazen nebyl. Toho pak
dne dal commendant okolo 11. hodiny povolati k sobČ tyto
osoby: p. kano. ěepický, præpos., p. cano. Langisch, p. præláta
od sv. Mikol., p. pĜevora od mostu, p. P. rectora od sv. Clemen.
a procuratora provinciæ p. P. Schindler S.J., p. hrab. Philipa
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Kolovrat, p. hra. Fran. z Vratislav, p. hra. Jana z Pachtu, p.
Agricolu appe. raddu, p. mla. Neümana na místČ p. otce, p.
Granicera, p. Heiberga syna, p. Khellera, p. Kremera, p.
Hartmana, p. Schindlera, p. Delcusta, p. Sika. Domnívaje, že by
k obČdu povoláni byli, když tam se najíti dali, do svých vozĤv je
usaditi a vartou obstaviti dal, je z Prahy do Štraszburku zavezl,
Ĝkouc, když by /113'/ [1742] krá. vojsko Prahu dostali, že s nima
tak zacházeti budou, jak oni zacházeti budou s Francouzemi
zajatými.
Ty prej Francouzové u Rokycan krá. vojsko obklíþilo tak, že
dálej nikam marchírovati nemohli zavĜeni byli.
Od 20. Decemb. velmi tuhá mrazovitá zima se zaþala a
snČhu hojno bylo.
26. Z Brandejsa noviny pĜišly, že toho dne Praha od
FrancousĤv acordem vzdána byla a kníže Lobkowitz Francouze
tractíroval. Pak dne 27. vojsko krá. ku Praze einrukovalo. Tam
dne 28. do mČsta s pompou a slávou vtrhnouti má.
29. Patent s reparticí, aby vrchnosti ze své dominicální
usedlosti jedenkráte sto tisíc pro necessitate publica rozepsaných
do 14 dnĤ pĜi filial casse složiti a pospČšnČ se signírovati
nepominuly a rozepsané fuoráže na svá místa dovážely.
MČsto Kuttná Hora dáti má 338 fl, z vesnic 100 fl, mimo
Janovitz a kraje kouĜim.
Ittem, jak mnoho které místo regrout odvedlo, mají
liqvidíro. Stavové z království a dČdiþných zemí královských
bez consensu krá. nemají nikam odjíždČti.
A ponČvadž cesta k pražské appellatí zamezena se
vynachází, kdyby kdo appellírovati mČl, servato ordine
pragmaticali ad A. 1734 taková appellatí pĜi krá. cancelláĜi
dvorské prĤchod svĤj míti má.
Rescrip. regale Wienna 22. Novemb. 1742.
Hle, kterak jest náš P. BĤch o vánoþních hodech potČšiti
ráþil:
CognoVIt bos & AsInUs Ut pUer AVstrIaCUs
Infans TeresIæ sIt noster DoMInUs
RegInæ TeresIæ
Prætore DoMIno WenCesILao WULterIn
Praga restItUItVr &
EX BœMIa eXterrIta LILICIDIa eXstIrpantVr
/114/ XXVII DeCeMbrIs RegInæ TeresIæ Praga a
GaLLo restItVItVr
PaX Inter BorUssos & SaXones eXoptata
DIsCrIMIna trIstIa toLLIt
1743.
3. Janua. kníže Lobkowitz s vojskem v pĜekrásný parádČ na
Staré MČsto pĜitáhl a varty, též mČs(ts)ké brány osadil. Nato 4.
ejvsdem na zámku Te Deum Laudamus držáno bylo. Acord ve
14 punctech se stal a Francouzi zbraĖ složili a z Prahy
odtáhnouti naĜízeno mČli.
DVX ChrIstIanVs JUbet eXIre ChrIstIanIssIMos
Infandum Regina jubes renovare dolorem
pandere qvæ pateris bella cruenta nimis
Ludit in humanis divina potentia rebvs
Jvsta æqvo reperit Numine ausa robur.
Qvid Juvat intrepidum velle allatare leonem
qvid linqva proficiat qvadruplicata patet
hinc vires estote procul fraus martia cedat
Clausa sinu pietas bellica Jura tenet.
qvadruplicata licet sit visa potentia mirum
Plus jvsto in bello perficit una manvs
Ite domum Saturi qvos Juris Causa repellit
Convivas tractat patria Vestra Suos
Turpius ejicitur qvam non admittitur hospes
Cautela hæc cunctis Regibvs esse potest.
Vix Gallus cecinit qvanta hæc mutatio rerum
Triste peplum ingrata fugara sorte notat.
/114'/ Ex Galli Cantu bona sors solet esse diebvs
Hic Galli ex cantu sit lacrymosa Dies
AVstrIaCIs strepItante tVba Praga perVIa qVanDo
JanI faVsta DIes hora seCVnDa fVIt.
Pulchrum Czechiacis pomum pronasctitur hortis
pro qvo trina Simul certat Amica Dea
qvæ sit trinarum pomum hoc latura Deorum
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dirimet hanc litem Gallicvs ense Pacis
De S. Petro Christum negante
dum Christum negat esse suum Petra viva Magistrum
non Gallilævs erat dixero Gallvs erat
nam talem fictis & factis moribvs egit
mens meditata aliud linqua locuta aliud
prodidit hunc Gallum Gallus docuitqve canendo
qvod Græca pejor Gallica in orbe fides
Bojicvs Herciniam Porcvs pervadere Silvam
cernitur an Gallvs Grex comitatur? ui
Venerunt ad nos Galli rediere capones.
qvis castravit eos? Ungarus ensis erat.
Cur Galli se Egram receperunt.
Totam Francigensis commovit Czechia bilem
hanc vult Egranis tergere Gallvs aqvis.
Has bibe et arcanum cape nostro e pectore votum
fontibvs his acidis accipe Curre cito
Curre cito votum est ni curras Hussarvs instat
Sentiet effectum gallia vel Caleiga
/115/ tum spirare tuæ poteris jam balsama gentis
sat longum nasum Czechia nostra dedit.
Qvis nescit Gallos esse hirtos moribvs hircos
hinc capricornvs eos ducit ab urbe domum
Ite domum Saturi lascivis pastibvs hædi
jam venit infelix hæsperus ite domum
[okraj: solin capu. in abitu Praga]
Credite non uni saltabit pesqve caputqve
num seqvitur fædos Hussarvs ense capros
Christiadæ a Christi nos nomine dicimur uncti
qvos in adoptivos Cælicvs unxit amor.
Gallica gens poterit jam Christianissima dici
nam bene ab Ungaris ensibvs uncta fuit
Nomine Rex Gallvs vult Christianissimus esse
qvod nomen illi Christa non Christvs dedit
Sed decristato jam tandem vertice Galli
nec Christianvs is qvidem dici potest
Ergo Triumphatrix faustissima Czechia plaude
nam Christianvs Patriæ est heros tuus.
Od toho dne vzdání Prahy dycky slyšeti bylo, kterak
Francouze okolo Egru attaqvírovali a na sta jich zajali.
21. Vyslaní do Prahy uþinili relatí, kterak JM knížeti z
Lobkowitz a jiným ministrĤm složený complement velice milý
byl a se uctivČ podČkovali.
Ty vzác. osoby, co Francouzové z Prahy zajali a sebou až do
Egru zavezli, propuštČny se navrátily. FrancouzĤv posaváde v
Egru na 800 zdržovati se má, kdežto silnČ i mČšĢanstvo
promírají. Z Frangreichu opČte na 50 tisíc succurs do ýech
táhnouti má, kterýžto obstaven u Faltzu býti se praví. Z Prahy se
jistilo, že Francouzové na Kuttnou Horu velmi tuze se strojili a
na mČsto 60 tisíc repartírováno bylo. JistČ nás Nejsv. Rodiþka
Boží P. Maria nás chránila.
Francouze zajatý po silnice krá. veženi byli. Velice marodi
promírali.
/115'/ Cantvs de Gallis Praga profugis
Nova læta perfaceta Cursor attulit
de Pragena versa Scena testis apulit
Gallos fame marcidos metu cædis trepidos
emigrasse evolasse Praga profugos
II
In Boëmo Gallvs nido diu latuit
Vafra arte plvsqvam marte urbem tenuit
Gallvs dictvs nomine Vulpes tecta homine
in Banduros extra muros ire timuit
III
Raro Signa ultra ligna pugnans protulit
extra Cortem ut Gallina se non extulit
attamen Victorias glocitabat plurimas
si vel unam hosti plumam furtim sustulit
IV
Tumens fastu plenvs astu leges edidit
qvas Tyrranvs Muscelanvs nullvs condidit
miles absqve Regula dignvs martis ferula.
Grex exlex exlex jugo legum Czechos perdidit.

V
1 Cuculatvs fascinatvs in Excubiis
3 Ædes Sacras variis protulit spurentiis
4 aræ prædas numeravit in manubiis
2 propulsavit Viros Sacros ex Cænobiis
VI
Miror Gentem præferentem Scuto Lilia
pone Galle plenvs lue hæc insignia
Urbes imples sordibvs scandalizas moribvs
Fædis exi cum Hæbreis nostris finibvs.
/116/ VII
Ite voto Regno toto miles Galiæ
It Herodes it procustes diris Czechiæ
Stephanvs hunc lapide Boanerges fulmine
& Virgante Innocentes pellunt mumine
VIII
Io Plaude Io gaude chara Patria
Vive læta Pragâ tota Sonent atria
Concordentur Jubila post dispulsa nubila
dum irrisvs Gallus pulsus rumpit ilia
IX
Certe visus est invisus Gallus Rabula
factus mundo in rotundo nova fabula
namqve in Etopia hæc et in Boëmia
visa ludi loco lupi est historia.
X
Lupum fecit Piscatorem fors vulpecula
Ictum risit prædatorem hæc neqvicula
dum confectum macie caput vidit glacie
propulsatum decandatum canum acie.
XI
Tallionis luit pænam Vulpes Galliæ
pro fabella lusit scenam nunc Boëmiæ
Inpiscatum Czechia caudamausa mergcie
dedit caudam pulchram prædam Victa frigore
XII
Ride ergo decaudatas Vulpes Gallicas
auferentes delumbatas vide caligas
turpe pecus mutilum ite ad patibulum
Remeate remigrate in latibulum.
/116'/ Sessio Juridica in Senatu Gentium ff V
post. Dominicam Jubilate
1. Citatvs ex officio Bavarus ad Instantiam Austriæ ex Leg.
Aqvi. ob damna Provinciis hæreditariis illata.
2. Cum vero Reus conventvs parata pecunia se non esse
solvendo demonstraret admissus est ad beneficium cessionis
bonorum id est ex gratia patris.
II. Citati confæderati a Saxone ad Implementum pacti vi
cujus ipsi promiserunt moraviam fæderati oponebant errorem
Calculi eumqve probantes absolvuntur ab actione L. un cod de
erro. Calcu.
III. Citatvs secunda vice Gallvs ad Instantiam Bavari ad
præstanda alimenta. Gallvs opponebat qvod Bavarvs non
habeat legitimam personam standi in Judicio cum sit servvs, qvo
facto causa remissa est ad extraordinarias cognitiones.
IV. Citatvs secunda vice Gallvs ad instantiam Boëmiæ ex
capite partvs suppositi in persona novi Regis et convictvs præter
pænam falsi condemnatvs est in damna expensas et pænam
temere litigantium ad executionem faciendam reqviruntur per
subsidionales Holandia et Britania.
V. Citatvs Secunda vice Borussus in puncto Rapinæ a
moravis habita luculenta probatione resolutum est dictum qvod
spoliati ante Omnia sint restituendi et condemnatvs Borussvs in
pænam qvadrupli executio demandata Hvssaris ad Brunam.
VI. Citatvs prima vice D. Esr ad Instantiam novellarum /117/
Ratisbonensium et convictvs est actione de albo Corrupto cum
delictum negare non potuisset. Condemnatvs est in pænam 500
aureorum ratio decidenar. L. 7 ff de Jurisdict.
VII. Citatvs in simili Comes Kaiserstein ad Instantiam
Reginæ Ungariæ ad deponenda ratiotinia et licet per
Procuratorem mandato destinatum opponeret exceptionem loci
non tuti decreta est contra cum tamen pæna L 3 co. de ser. fugit.
VIII. Citati Galli a Pragensibvs eo qvod Galli hactenvs per

5 menses jactaverint adventurum esse succursum cum vero
assanta sua in tempore legali non jvstificaverint petitum ut ex L
diffa. cod. de Inge et manv. eis imponatur perpetuum silentium
cui petito dellatum etc.
Gespräch derer Kriegenden Potentaten durch
dem Englischen grusz.
Alliirte.
Mein Gott wir gehets undt so shlecht
ge grüsset
es shrinet uns das glük nicht recht
Der Kayszer zu Franckreich
was mich gu diesem unheil Bracht
seÿest du
die gantze Weldt ursach sagt
/117'/ Der Churfürst von Sachsen zu die Koenigin M.T.
Verführet hat mich der Stoltz hahn
Maria.
ich hab darumb kain schuldt daran
Der Konig von Preÿsein zu denen Allgester
für meinen that theil hab ich das Liebe Schlesien land
woll
dach ich Behalt dawon wohl nicht nur eine handt
Engeland zu Holland
Von denen die sie Werfolgt so hart
der gnaden
mit Schenertzen wirdt die Sonn erwart
Der Pabst zu dem Cardinal Fleri
die Heilung so du Eingericht
der herr ist
da durch hat gott gemacht ein Strich
Die Königin zu Franckreich
Was du gethan mit mir zu Spoth
mit dir
dasz thut nun mehr die groszer gott
Teütshe fürsten zu Franckreich
Jetzt ist der Welt genung Bekhandt
du Bist
dass vir feünd von gantzen teütschland
Hung. Adel zu denen Teütschen fürsten
gednet ich treube bald die teüffels nath
gebenndeÿet
undt wann wierdt pagen dasz mein gott
Frangkreich zu Proglio
Monsieur Due ich wird schon rasend woll
unter denen Weibnen
dasz mich eine über wunden soll
/118/ Die Königin Trautt auf gott
In allen streütten undt gefecht
undt gebenn deyet
führt mich mein Jesvs dar gerecht
Rusland zu der Konigin
dasz der feündt an deinen Landt
ist die frucht
nichts Statl, alls Spott undt Schandt
Khewenhüller über die Spott reden
Ich Schöere die treÿ bey himmel undt frde
deines Leibs
dasz niemand dich entblöszen werdt
Huszaren zu denen Alliirten
Erdek terentete wür wollen auch Pussen
Jesvs
dass ihr vor furcht gantz gewisz sollt russen
Khewenhüller zu seinen soldaten
Schlagt das far in dem staltzen ho an Heylige Maria
daszer auf hört krächen undt stimet an bittfän uns
Husaren zu derenen Allgirten
Es wurdt kein gott von Eüch erbenet
Arenn Sünd
deszwegen mann eüch billich nannet
Cölln zu Pfaltz
Ewer Landt ist zwahr schon sehr Beschwert
Jetzund
aber wer weisz obs mir nicht schmaler wirdt
Lammentation won denen Franczausen
Mon Dieu Mon Dieu thu musz beÿstehen
in die stand un
auf den wür nicht Werlohren gehen
hers abstensbich
/118'/ Klag Schlusz v Bell Isle
O wohl ein wn warungklückte Paqvage
du eimbst mir freüdt undt alle Courage
23. Janu. Patent s repartití rymot koní a regrout pro J. Mt
královnu.
Politisches Evangelium
In anfang war das worth undt das wart war beÿ Frankreich
undt Franckreich war das wort, das selbe war in anfang bey
Preÿszen alle ding seynd durch frankreich gemacht was
gemacht ist in Franckreich war das Leben und das Leben war
das licht der Franczau. nation undt das Licht scheinete tieff in
die Pragmatischen Sanction undt Sanction hat es nicht gleich
begrieffen es war ein Mensch Von Frangkreich gesand, deszen
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nahmen wor Belleisle der selbe kam an Verschudene Höffe zum
Zeügnus dasz er das Liecht der Sanction zeügete auf das sie alle
durch ihm glauben solfen er war nicht das liecht sondern das er
Zeügnus gebe Von dem licht er solte sein das wahrhaffte licht
weliches erleuchten kante einen jeglichen menschen welcher
thomet nach Frangreich er war auch in böhmen undt baÿern
war gleich dar durch grosz gemach die Mehrere aber haben ihm
nicht erkandt er kom in sein aigenthumb als die andern ihm
nicht aufnahmen die ihm aber aufnahmen denen gab er gewald
grosz zu werden denen die da glauben an Ludovicum Von
Frangkreich aber nicht welche aus dem gebluth Von Österreich
nach aus dem willen Engelands nach ausz dem willen
Ruszlandts sondern in Franckreich gebohrnen seynd und das
worth ist zur baÿerischen dampf undt worden und hat in
Baÿeren gewonet undt wir haben gesehen seine herli/119/ [záhlaví: 1743] gkeith als einen ein gebohrner sohn von
Frangkreich. Voller gnaden aber keiner waheit.
In Januario nejvíce slyšeti bylo, kterak v Praze s inqvisicemi
se pokraþovalo.
5. Februarii JMt p. hrabČ Adam z Trautmansdorffu, jenž se
do Kuttny Hory v þas (v)pádu vojansk. salvíroval a zde šĢastnČ
subsistíroval, do JemništČ se odebral.
KnČžnČ Toškánce statky confiscírovány byly a ona z
Reichštotu na tĜech vozích paqvašních pryþ se salvírovala.
SecretáĜ její s (z)brojnou rukou do Prahy dodán byl. Pancstvo i
arci-biskup z Prahy pryþ odejeti naĜízení bylo a commissí silná
vídeĖská inqvisitze pĜed sebe vzíti zaþala. Pan z DavidĤ cum
scutica ostĜe inqvirírován byl.
VídeĖská delegírovaná commissí poĜáde rozliþné zlé þinosti
pražské vyhledávala a schledáno, že stav vyší velice
aggravírován se nachází. MČsta a místa dle naĜízení krá. mČly z
míst svých i okolních osoby, které v baborské službČ postavené
byly, s vypsáním jmČní jejich na svá místa oznámiti.
J. M. krá. dle nejmi. rescribírování zem þeská odvádČt
zaþala 7 tisíc regrout p(ro) anno militari.
A aby krá. lidu pruskému z ohledu dobrého sousedstva
svobodný pĜístup do zemČ þeské na jarmarky pĜán byl a beze
všeho hyndrungku své živnosti provozovati mohli, nejmi. per
patentes naĜíditi radila.
V Egru až posaváde francouské vojsko od nČkolik tisíc set
se držeti má a povídá se, že velice mČsto s nemocí nakažené a
hladem, ponČvadž se tam nic dovážeti nedá, obtížené se
vynachází.
Do Frangkfurtu od JM královny k císaĜi z strany tractátu
pokoje legáti vysláni byli.
27. Feb. JM královna skrze patent všechny magistráty in
activitate potvrzovaditi a svĤj pĜíjezd do království þeského a do
Prahy einzugk dne 29. April. nejmi. oznámiti ráþila. By se místa
s všemi victualiemi hojnČ zaforotovaly, se naĜizuje.
/119'/ [1743] K správČ silnic zĜízený jest JMP. Haugwicz.
V postČ z ohledu nuzných pĜíþin do Družebné nedČle toliko
na obČd maso jísti povoleno bylo.
Martii 1743. JM. královna Maria Teresie ráþila nejmi. den
12. Maii coronatí intimírovati a pány stavy k tomu dni na hrad
Pražský povolati.
13. Febru. z VídnČ pak 13. Martii.
JM. královny obci publicírován byl patent, mocí kterého
všechno francouské zboží, vína i olej a cizo-zemské, bohatý,
zlatý a stĜíbrný krajky, prýmy s zlatem, stĜíbrem tkané neb
štykované vČci pod pokutou propadení zboží takového a ztrátou
mČst. práva a obchodu, kdyby to kdo pĜivísti neb pĜinésti dal,
dovážeti a donášeti zapovídá.
2. Forot a zásabení toho 2 léta nositi a vyprodávati povoluje.
Po 2 letech nČco bohatého, premovaného neb štykovaného z
cizozemských fabric pod konfiscírování(m) a jiné pokuty nositi
dopuštČno býti má.
3. PĜíští jaro v pĜedsevzaté coronatí žádný s novými
bohatými šatmi z takového bohatého cejku, premovanČ neb
štykovánČ, pod nemilostí krá. se dostaviti neb premované nový
liberaje, nechĢ oné pro pážete, bČhouna a lokoje jsou, nédsti.
4. Do pokojĤv premované, štykované mobilie dČlati dáti, s
prýmami neb bohatČ štykováním ozdobené vozy védsti
dopuštČno býti nemá.
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5. Zamezeno nebude premované a štykované klobouky a
premovaného neb bohatČ štykovaného jízdného pĜí- /120/ [1743]
stroje se potĜebovati. Vojsko svý premovaný uniform šaty jich
ještČ zachovati mĤže.
Ten Ĝád a policie proto se ustanovuje, aby ty škodlivé
nástroje ze zemČ peníze nevyvážely, nýbrž vlastno-zemské
producta skrze v zemi se vynacházející fabriky k odbytu
pĜivedené býti mohly.
Martii 16. JM. královna per patentes ustanoviti ráþila, aby
stav panský s žádným velkým, rytíĜský ale prostĜedním dvorem
s sloužícími v þas coronatí comparírovali.
2. RytíĜský stav od pážat, laufrĤv a heydukĤv se zdržeti má
a žádný s 6 koĖmi v karretČ spĜeženými v mČstČ by se najíti dáti
mČl, zapovídá.
3. a dovoluje bohaté šaty premovaný ve forotČ mající ještČ 2
léta nositi. I taky každému vyší. stavu i ni(ž)šího v nich bez
rozdílu v tejto pĜíležitosti comparírovati. V þomž se taky
srozumČjí paní manželky.
4. v den slibu pod(d)annosti a coronování i potom skrze tĜi
dni galla držeti se má.
17. Držáno bylo Te Deum Laudamus na podČkování P(án)u
Bohu za obdržené slavné vítČství ve Vlaších nad ŠpanČly.
Applausvs
Jam ergo Böemi luctum deponite & Victoriosi triumphum canite.
Io Victoria Vivat Teresia
Gallis jam Cornua decussa ex manibvs arma sunt excussa
Angvsta via patet Galle tibi foras nescis qvote pedes ploras
Superba fuit illa gens qvia non agnoscit supra se nullum ens
ingrata gens nescis Creatorem, qvi fecit Cælum, et terram
Creatorem
clamasti vivat Gallorum Rex qvi præ est Regibvs, Imponens
Sceptra Imperatoribvs
/120'/ [okraj: 1743 Martii]
Rex Cæli Dominvs Gallorum colla dejecit protinvs
Herodes qvæsivit cum Jesulo matrem Reginam non invenerunt
sed vindicem Patrem
Qvæsivistis Regnum vobis sed non pro alio sie dicit Belyl,
Bavier seschel & Broglio.
Bavare tibi compatior Gallvs te decepit vere non mentior
Bartholomævs dic qvod sis O Princeps nec nomineris
sie decepissest vos Patres Patriæ Ministri proceres Reg. Boem.
Scabellum dixisset Gallus sunt pedum meorum gaude ergo
Boëmia qvod nihil sit horum.
Noscunt Rustici Gallorum fraudem, qvod nullam habeant in
mundo laudem
Sunt Christianissimi nomine ab illis libera nos Domine
audite Principes et Reges, ne Gallvs subtrudat vobis leges
Cavete a Consortio gentis pravæ multo ne vos decipiat in oculto
nulla fides pietas est Gallis in fraude et dolo nullvs coeqvalis
Gallus turca crudelior et infidelior Verbo dico Atheis est
deterior
hæc gens venit hunc pro pæna vidistis qvæ fuerit scena
Crudelem Tyrannum misit Deus Gellum qvia Boëmia fecit
grande malum
Crudelis Galle terras fuge in hac terra Sancta non sunt nugæ.
Pugnant Sancti pugnat Devs taces, qvia centum millibus hic
prostratus jaces
Superba gens mansit prostrata Teresia nunc est elevata
hoc effecit humilitas qvandam Mariæ ut illa sit exaltata Regina
Boëmiæ
ergo Vos Boëmi luctum deponite et Victoriosi Triumphum
Canite
Io Victoria Deo sit gloria Vivat Teresiæ.
/121/ De Barone de David Perduelione
Neqvam homines fortuna juvat meritosqve repellit
sic fit sic agitur sic. mundus modo habet
Tempora mutantur & multi mutantur in illis
inte de David cernitur hocce modo
ante nihil fueras jam nunc Capitaneus audes
talia sed post se Carole mira trahent
Carole de David dedit hunc tibi Gallus honorem
in fune (attendas) ne miserere canas.
Sors cito natu tua hæc fiet post tempus amara

destruet hanc David nostra Teresca tibi
Nec Regem Bavarum Czechia Regna petunt
1Instabilis sors est qvæ tam cito nascitur, tibi
Nulla Salus Bavaro Terescam poscimus omnes
Huic obitu Patris Czechia jure cadit
Philu Semper eras multis notissima res est
propterea a Bavaro culmen honoris habet
Nunc mandas aliis Alberti nomine David
Contra Reginam tu arma movere mones
Carole de David fidelis tu ne boëmus
est hoc pro patria Carole dulce mori.
Væ! tibi de David manet alta mente repostum
Czechorum post hac jussa Maria dabit
talia jussa dabit David servata valebunt
furcam per Scalam Carole Scande Scholam
Qvis tu stercoreo lanis de Stemmate natus
ista sciet Pragæ rancida qvævis anus
Dum tibi Maternum lac per tua labra fluevat
jam sat neqvitiæ signa stupenda dabas
Percipe De David qvæ cantant labra Poëtæ
qvi sedet in terra non habet unde cadat.
[okraj: subterraneum Arestom]
Qvid qvid agis prudenter agas et respice funem
ne funis merces sit tua justa recens
Contigit in puncto qvod non contigit in anno.
[okraj: 22. Junii ortelován k meþi, ruka uĢata, hlava na špic u
šibenice nastrþena, tČlo þtvrcené a za brány pražské na þekanách
zavČšené. 28. dito, byvše na popravní místo ad exeqvendum
vyveden, aggrationýrován na vČþný arrest.]
/121'/ in puncto funis finis adesse potest
Urbs Migro. Pragensis proch qvalis flos tuus est hic
Nobilis hic David dedecvs ille tuum
Qvondam Prætori Romano cessit honori
dum factvs Consul qvi modo Prætor erat
illud in oprobrium mutas neqvissime David
Qvam Subito Bavarus qvi modo Czechus erat
Carole de David qvæ te Dementia cæpit
qvod per te Czechum Czechia tanta luat.
Qvid tibi prodesset Alberti David honores
si Corvi eras, eras Verba voranda darent
In furca pendens hæc Verba deinde merebis
abs Cythara hic David jam miserere canit
Týž p. de David do krajĤv repartitze francouských exactí
dČlal a contribuce rozpisoval, skrz patenty sedlákĤm svobody
udČloval a je proti královnČ pozdvihoval, na magistrát zdejší aj.
repartití fouráže odeslal, s executí, meþem a ohnČm vyhrožoval.
I bylo mu od magistrátu odepsáno, ponČvadž povČdomo ani per
patentes jeho character a functí neb officium oznámeno nebylo a
v tomto þase všelijaký conjectury se sbíhají, by se k té functí
legitimíroval, že potom nato magistrát svou declaratí odešle. I
šĢas(t)nČ se to zdaĜilo a skrze vojsko královské promČnilo, takže
od obce nic exigírovati se nedalo. Když ale Praha JM královnČ
vzdána byla, týž p. David do arestu se dostal. Jakou odmČnu za
tu functí dojde, dáleji se doþte.
Když tehdy krá. armáda Francousze dost v krátkým þase z
þeského království vyhnala zase,
ŠpanČlé na pomoc sobČ vzali, by do Vlach vpadli je nutkali.
ŠpanČlĤv bylo na dvacet tisíc, silný boj zaþali, co nejvíc chtíc
pĜes hranice do Vlach vpadnouti. Nemeškali krá. odpírati.
TuĢ v stĜelbČ 7 hodin byly obČ strany v pĜevelikém ohni.
Krá. armáda o mnoho tisíc míĖ byla, pĜedce Victoria jim
sloužila.
Nemohli kusĤv vydržeti, zaþali zpátkem coufati.
Na pČt tisíc tu z nich zĤstalo, na place mrtvých plno leželo.
/122/ [1743] Na 16 seth živých zajali, ostatní se pak rozutíkali,
ani svý plesírovaný neustranili, ale mezi mrtvý ležet nechali.
Když tehdy naši ty nepĜátele zahnali a mrtvý spoþítali,
pobitý a ranČný pĜehledávali, mezi nimi byli dva generáli
taky, mimo jiných, který chytili, celý batalion naši zajali.
Co se na penČzích, vČcí jiných vynašlo, drahých pajtĤ sobČ
nabralo. [okraj: pajty]
Martii 26. SnČm na hradČ Pražském držán byl.
27. J. Mt krá. per patentes nejmi. rescribírovati ráþila, aby
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stavové na einzugk na koních, v botech a ku coronatí v v mantl
kladejch, též k huldyhungku a to v krajkovaných, též
vypentlených a paní jejich v þerných šnČrovaþkách a v sukních,
též šváfích barevných se najíti dali.
Aprilis 1. Deputírovaní do Prahy k snČmu uþinili relatí, že
snČm byl poodložen a teprv 29. držán. Ten memoriál z strany
nešení baldachýnu pĜi coronatí cum consilio p. docto. Neümova,
že jest k JM. královnČ po poþtČ do VídnČ odeslán a na pana
Formandla, bývalého agenta, fedrován. A ta agentela neménČ
pražská p. Ramhoffskýmu zase conferírována. Intimatí smrti
krá. rychtáĜe na vídeĖskou commissí pražskou dodána a intentí
magistrální, kterak k JM. královnČ o cassírování krá. rychtáĜe
magistrát se ucházeti míní, oznámena a že magistrát 3 osoby
præsentírovává. An by mimo nadálost vždy krá. rychtáĜ
resolvírován býti mČl, by tu magistrát præterírován nebyl. J.
Exc. p. capo commissari hrab. Fra. z Kolov. ad I. pravil, že to e
diametro vyvrátí qvo ad 2 že pĜi starodávním nadání se
pozĤstaví a nic in præjudicium dáti se nemá.
3. Per patentes rescribírováno jest, že Maria Augvstina hrab.
ovdo. Khynská rozená Balfová a p. Frantze Novohradskýho
hrabČte z Kolovrat pí manželka rozená hrab. z ýernín, též pí
Margaryta hrab. ovd. z Leibensteinkova rozená Khinská s
Francouzy ze zemČ odejeli a jich statky a jmČní C. Mt královna
se ujímá, by jim z capitálĤv, pokudž jaké mČli, interesse se
neplatilo.
/122'/ [záhlaví: 1743] Dito dle patentĤv jak mnoho krá. vojsko
pruské pĜi. a zase odtažení ze zemČ koštovalo a na nČ místa
contribuírovali jako i na rozliþné vychování vČci a fouraži
odvedlo též z moci a qvaltem tož vojsko vzalo a vypresovalo
celé qvantum liqvidírovati a v þas pokoje od 11. Junií za celý
þas liqvidírovatí mají.
6. April. ty patenty obci publi. byly.
Pod ztracením hrdla všelicí verbuĖkové k cizím potentiím se
zapovídají a kterak ti verbíĜové s radou a pomocí pĜispČjíc
inqvirírováni a summaliter levato velo exeqvírováni a ortelováni
býti mají tištČný patent vynauþuje.
Liqvidatze brandenbursk. vojska, co pĜed zavĜením a po
stalém pokoji skrze ten celý þas koštovalo, vyexeqvírovalo, též
ztráty, excessy a jiné exactí složiti a se pĜed pokojem a po pokoji
zavĜeném od 11. Junii separírovati mají.
Aprilis 17. Skrze patent byla rozepsána march rutta, kudy
JM. krá. do Prahy na coronatí jeti ráþí a které místa co od
victualií zaopatĜiti mají.
Pardon deserturĤm oznámen pĜitom byl, též že krá. appellatí
se dosazuje.
Decretum od JM krá. z VídnČ z strany onechdejšího
podaného memoriálu v pĜíþinČ na JM. krá. nešení baldachýnu
pĜi coronatí, mocí /123/ [záhlaví: 1743] kterého se intimíruje,
ponČvadž magistrát na jisté acta a documenta svá letha 1723 v té
vČci (se) odvolává a taková pĜi cancelláĜi dvorské k nalezení
nejsou, by taková repetírovaná byla svoboda se zanechává
pĜitom.
Recognití od komory dvorské, že ten memoriál z strany
vyzdvižení krá. rychtáĜe na JM krá. podaný, se pĜijímá. Pokudž
by poruþení prošlo z strany præsentatí krá. rychtáĜe, má ta
recognití na svá místa odeslána býti, by s resolutí do decidí krá.
poodloženo bylo.
Patent naĜizuje, aby obyvatelové zemČ ku coronatí victualia
a fouráže do Prahy dováželi, celý hovada bez taxy zabitá veĜejnČ
i zahradnický vČci na svých místech vykázaných prodávali.
21. April. PonČvadž se naslechlo, že by od té krá. commissí
vídeĖské krá. rychtáĜ resolvírován býti mČl, jest ta recognití s
psaním tam odeslána s pĜipojenou žádostí, aby s krá. rychtáĜem
do krá. decisí poodloženo bylo. A to se tejkalo p. Jos. Khuna.
Prætenden. ex confer. consul. præt. D. Schramek.
22. Pan vejbČrþí tátzu horního extra. pĜednesl poruþení od té
vídeĖské camerální commissí na JMP. z Lauren prošlé, mocí
kterého naĜizuje pod všelijakou exactí executorní, aby obec ten
rest tatzu extraordinár. z piva, v þas vojanského (v)pádu
zvaĜeného, neménČ i rest na voszer khunst zapraviti hledČl(a). I
byl p. primas s tím do Prahy k nejvy. p. purkrabímu vyslán.
Uþinil tuto relatí, že dne 24. April. ráno hodinu 8. k nejv. p.
purgkrabímu byl pĜedpuštČn byl /123'/ [záhlaví: 1743] [okraj:
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Aprilis] a navrátíce se toho dne z Prahy hodinu 6., kdežto páni
do raddy se sešli, pĜednesl, že nejvyší p. purgkrabí toto raditi
ráþí, aby magistrát na nČj memoriál poslal a to cum allegatis
vypsal, kterak to táž camerální vídeĖská commissí camerální
resentíruje, že tu v tom pĜíbČhu magistrát nerecurríroval a
ponČvadž ten þas k žádné instantí pro nepĜátelské vojsko pĜístup
nebyl, že v té materii k nČmu, jakožto directoru království
þeského, spis na královnu, který on s parere na ní expedíroval,
jest podal a 2. aby ten spis na JM královnu podaný mutatis
mutandis na túž commissí vídeĖskou camerál. taky pĜislán byl,
že tu prej on capras et caudas salvírovati bude 3. zdaliž by
magistrát královnČ, pĜi celnČ malínský stojící, reverentí s Ĝeþí
uþiniti a políbení ruky sobČ vyžádati mČl, by dvČ osoby do
NČmec. Brodu v cestu k nejvyší. cancllíĜi v tom vyslány byly a
4. aby prej p. primas se vynasnažil 3 fĤry uhlí k sobotČ do
Kolína pro kuchyni krá. opatĜiti, pĜitom recommendíroval.
JM královna dne 25. April. z VídnČ vyjela a pĜedtím ti
dnové nepĜíjemnou studeností, metelicí a deštČmi trvaly a ten
den pĜejasnou sluneþností a povČtĜí se vyskytl.
26. Nejv. p. purgkrabí do Kolína pro untrholdt princezny
krá. lotringko. pĜijel a ten memoriál dle jeho navržení jemu
dodán byl. Na žádost magistrátu vyslaným dal na ruku, aby do
NČmec. Brodu k nejv. canclíĜi nČkteré osoby magistrální
vyslány byly, tam jeho do království þeského pĜivítali a jeho,
zdaž by JM. královnČ na silnici u celny in fundo civitatis
nejhlubší poklonu magistrát s kratiþkou Ĝeþí složiti mČl a mohl,
k tomu jest povoleno bylo. By se jenom u nejv. hoffmistra
ohlásili /124/ [záhlaví: 1743] a opovČdČli.
Dne 27. April. JM královna z NČmec. Brodu vyjela a do
Brandejsa téhož dne ve 4 hodiny pĜijela a v MalínČ u celny od
magistrátu beneventírována byla. A podČkujíc za ten
complement k handtguszu pĜipustila.
April. 29. (V) slavným einzugku do mČst Pražských branou
Žitnou pĜijela, ode všech magistrátĤv pražských, krom od
academického, beneventírována byla, vojsko ze všech stran
paradírovalo, na vČži rathauské Nového MČsta pražsk. na báni
praporeþník stál a s praporem toþil, ze všech stran kĜik slyšeti
bylo VIVAT MARIA TERESIA.
Do kostela sv. Víta byvše uvedena, tam Te Deum laudamvs
se zpívalo a z (z)branČ stĜílelo.
30. U hrobu sv. Jana Nepomu. slyšela mši svatou.
11. Maii huldygung v zemský svČdnici byl držán, kdežto
stavové v velkým poþtČ najíti se dali. Po mši sva[té] stavové JM
královnu do týž svČdnice na tr[Ĥn] uvedli. Hoffdamesy za ní šly.
Kdežto na trĤn se usadila a od nejvyšího purgkra[bí]ho pp.
hrabČte Sschaffgotcziho v þeském jazyku p[Ĝi]vítána byla.
J.M. královna, že jsou se stavové tak v velk[ým] poþtČ najíti
dali, velice milostivČ podČkován[í] uþinila a to podČkování v
nČmec. Ĝeþi dosti n[a]dlouze trvalo.
/124'/ [okraj: 1743] Nato þetl jest declamátor pĜísahu
poddanosti a vČrnosti, kterou po nČm stavové v þeském jazyku a
potom ti, jenž NČmci byli, v nČmeckým Ĝíkali.
Po vykonané pĜísaze JM královna od prvního až do
posledního všem a všem políbení ruky královské milostivČ
udČliti a túž ruku svou pohodlnČ líbajícímu podávati jest ráþila.
12. Maii následovala coronatí na hradČ Pražském v kostele
sv. Víta, slavnČ ze všech stran ozdobeném. Stav vyší mČl sezení
své až k velkým varhanĤm a stav mČst. naz zakrystyjí až ke
klenutí, tak jako za coronatí neb. Karla VI. Ĝím. císaĜe letha
1723 zhotovené.
I. pĜedcházelo 7 kavalírĤv s zlatým rounem
II. velebné duchovenstvo
III. 28 prælátĤv infulátĤv, ze Sedlice toho þasu JMP. prælát
Reichknecht
IV. velebné duchovenstvo v dalmatykách
V. biskupové a canovníci infuláti
VI. heroltové s svými erbami zemskými
VII. maršálek s vytaženým meþem
VIII. J.M. královna s stĜíbrohlavovým odČvu pod korunou
arci-knížecí
IX. hoff damesy, mezi které jsem se dostal a celou coronatí
a všechny ceremonie vidČl.
X. okolo JM krá. s fakulemi edelgnabi.
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/125/ [1743] Tu JM. královna pĜed velkým oltáĜem na trĤn se
usaditi a hned té chvíle Te Deum laudamvs na podČkování P.
Bohu všemo. (dostanouce skrze postiliony tu novinu, že
Francouze potloukli) držeti a zpívati jest naĜídila.
Potom byla uvedena do kaple sv. Vácslava, z tČch svých
šatĤv svleþena, v plášĢ sv. Vácslava obleþena a meþem po stranČ
opásána a knížecí korunou ozdobena, zase na své místo s
praporcem sv. Vácslava uvedena.
DvoĜanínové nesli regalia královské, totiž korunu království
þesk., sceptrum, Ĝí(š)ské jablko, dva bo(c)hánky chleba a dva
soudky vína na dradorových polštáĜích. To na oltáĜ položili.
P. consecrátor byl arci-biskup olomoucký, od nČhožto JM
královna corunována byla. P. arci-biskup ale pražský Mauritivs
brzy po dostání Prahy pryþ se salvírovati naĜízeno mČl a více do
Prahy se nenavrátil, proto prej, že FrancouzĤm pĜíliš dobĜe
pĜíznivý býti mČl.
Lectio & oratio následovala.
Zaþalo se slavné sacrum. Post epistolam nejvyší purgkrabí
pĜistoupil (k) panu consecrátoru a pravil: Reverendissime Pater
postulat te etc etc vide Libr. Corona. et alia annotata ut supr.,
které jsem obšírnČji vypsal a co by ty ceremoniæ v sobČ obsahovaly a ty regalia krá. vyznamenaly, doložil.
Nato JM královna byla vedena k oltáĜi, kdežto p. consecrátor jí corunu knížecí z hlavy sundal a na království mazal. Pak
za oltáĜem duchovenstvo sv. oleje jí stíralo, pak zase kleþící
meþ, prsten, sceptrum a jablko /125'/ [1743] do její(ch) rukouch
krá. odevzdal, potom korunu království þeského s nejvy. p.
purgkrabím, tak jakž se Lib. coro. v obrysu vyobrazuje, na hlavu
posadili. Sednouce na krá. trĤn, tu nejvy. pp. purgkrabí obrátil se
k lidu, Ĝkouc: Po(j)ćte, klanČjme se a pĜiznejme se k nejmilo.
paní a korunované královnČ. Tu stavové vykĜiknouc: Vivat
Maria Teresia. Nato páni stavové dotýkali se kamene koruny.
PĜi evangelium byli tluþeni na rytíĜstvo sv. Vácslava.
Ad offertorium
JM královna nesla ty dva bo(c)hánky chleba a dva soudky
vína, které pan consecrátor od ní pĜijal a na oltáĜ položil. Pak
kleþící patenu k políbení podal.
PĜi evangelium, offertorium a pĜi sanctus, též posledním
požehnáním, vždycky korunu sobČ z hlavy sundati dala, kdežto
maršálek obnažený meþ pokaždý k zemi taky naklonil.
Duchovenstvo k JM královnČ pacificale ad osculum pacis
pĜineslo.
Potom JM královna byla uvedena k oltáĜi ad communionem,
kdežto dradorový polštáĜ s nohou odstrþila, sukni vyzdvihla a
skoro nahými kolenami klekla. Tu když p. consecrátor jí
požehnání dal, na zem se sklonila a aby nad ní miserere mei
Devs, žalm, Ĝíkal, jej požádala a potom tČlo PánČ s velikou
horlivostí a pobožností jest pĜijala, i z kalichu pana consecrátora
/126/ [1743] (zdaliž ut coronata rex consecrati neb abluti) pila, to
jistiti nemohu.
Po mši svatý byla oratio, pĜi kteréžto pobožnČ se modlila.
Dadouc jí corunu na hlavu, od oltáĜe duchovenstvo až ke
dveĜĤm kostelním doprovázelo.
Na sálu zámeckým stĤl pro JM krá. a po stranách pro pány
stavy stoly se strojily, kdežto JM královna pod korunou krá.
stoliti jest ráþila.
MČšĢanstvo a všechno co živo bylo nemálo se radovalo, ze
všech stran stĜelbu a muzyku slyšeti a illuminatze, též slavný
faÿer werck na Malým vostrovČ vidČti bylo.
JM krá. svĤj zázraþný crucifix v castli za sklem fasovaný,
asi loket vysoký, k veĜejné pobožnosti v krá. kapli vystavČti a
každý den hodinu 5. na veþer s obecným lidem Rosarium
pobožnČ modliti se jest ráþila. Ta paní víceji než s pČti P od
Pána Boha všemohoucího ozdobena se nachází, jejížto
pĜívČtivosti a spanilosti žádný s pohlezením dosti nasycen nebyl.
Pán BĤch raþ jí nad námi šĢas(t)ného a dlouhovČkého
kralování popĜíti, kmen a krev královskou ku potČšení zemí
rozmnožiti a nad nepĜáteli viditedlnými i neviditedlnými
šĢas(t)ného vítČzství popĜíti a vojsko uherské a celé svatČ
posilĖovati a zemi vinšovaného pokoje udČliti.
/126'/ 1743 Julii. J. Mt krá. cancelláĜ místodžíckou po
vypuzení nepĜátelĤv z království þeského nejmi. dosaditi jest
ráþila.

Fleischs gray. od 1. Julii z poraženým hovad zase byl
obnoven a obci oznámen.
Skrze noviny se oznamovala, že babor. císaĜ Ĝím. s JM
královnou pokoj zavĜíti a svou zem i osobu pod protectí
pĜátelskou porouþeti a se odevzdati mČl.
Z Egru, že by Francouzové byli vytáhli a jej opustiti mČli, se
jistilo a povídalo, že z hladu velkého Francouzové koþky a psi
tam vyžrati mČli. JM královna vždy v Ĝíši nad Francouzy
šĢas(t)né progresy þinila a vítČzila.
17. dito skrze patenty všechny sententí právní a jiný actvs,
též služby pod regírunkem nepĜátelským vynešené, konané a
pĜedsevzaté se annullírujou a komu právo mČst. conferírováno
bylo, poznamenaní magistrátové dáti mají. Jakkoliv zde
mnohým conferírováno bylo, po ten þas juram. fidelitatis in
svspenso trvalo. Po cor(on)atí ale takový JM královny takové
juram. fidelitatis vykonané bylo, o þemž zpráva na kraj. ouĜad se
stala.
25. dito bylo te Deum laudamvs na podČkování /127/ [záhlaví:
1743] Bohu všem(oh)ouc. z strany šĢastného vítČzství v Ĝíši nad
bavorským a francouským lidem nepĜátelským.
Augvs. 9. Byla držána pobožnost 40 hodin s processí od
Matky Boží k sv. Jakubu na intentí královny, by P. BĤch všemo.
zbranČ požehnati, šĢas(t)ného progresu a porodu propu(j)þiti a
udČliti ráþil.
18. Sedlice klášter oslavoval sextum sæculum založení
svého. Skrz celý týchoden z okolních mČst a míst byly vedeny
slavné processí, toho dne z kostela sv. Filipa byly nešena dvČ
svatá tČla sv. Vincentia a sv. Felixa, muþedlníkĤv Ĝímských, do
velkého kostela. Toho dne šla slavná processí z Kutny Hory a
jedna compagnie mČst. s praporcem vytáhla a tam paradírovala
pĜed processí a prĤvodem tČch svatých tČl. V pošmourném
povČtĜí, nenadále na obloze nebeský pĜejasný duhový blesk na
zpĤsob slunce se vyskytl. Na den sv. Bernarda, opata, uþený
kazatel v kázání svém na p. præláta Reichknechta, který po
smrti Otona Zahrádecskýho na opatství dosedl, pČkný vejklad na
ty litery MORS uþinil, že Mortuo Ottone Reychnecht Succedet,
jeho dĤstojnost vychválil a témuž Reychknechtu oné Sedlo
pĜíslušnČ na 600 leth oþekávající pĜivlastnil.
Vermögen steüer 22. Augvsti 1743 skrz patenty publicován,
by capitalistové 1 per cento i ze slu- /127'/ [záhlaví: 1743] žeb z
mlejnĤv, z koll, z pivovarĤv surrogatum placeno bylo.
Septemb. 4. Patent obci z strany sbírky tabákové publicírován s repartití na mČsto 1300.
Poruþení od slav. krá. administratí camerál., aby magistrát
pro renovatí vota neb sufragia na candidáty odeslal.
12. dito. PĜi slavný krá. camerál. a müntzmistrské
administratí bylo repræsentírováno, kterak obec v tom
vojanským þase do dluhĤv uvedena byla a o offoroty pĜišla. By
na danČ krá., pak pro instruendo fundo sobČ 15 tisíc vydlužiti
mohla, toliko na 3 tisíce pro interim dovolení se obdrželo.
V Egru dosaváde Francouzové se ploqvírujou, kdežto
koĖského lib. masa za 1 fl 25 kr drahá byla a ještČ k dostání
nebylo. V BavoĜích Ingelštot od krá. armády, kdežto
Francouzové se zdržují, bombardýrovati se zaþal.
P. hrabČ Badyany z Nových DvorĤv do VídnČ povolaný
odejel. Povídalo se, že by král pruský ze Sleska zase do ýech
(v)padnouti pĜemejšlel.
Eger Francouzové JM královnČ vzdali a složivše zbraĖ za
zajaté se dali, jichžto na 2206 bylo. Takový do Písku, do PlznČ a
do Rakovníka rozdČlili.
/128/ [záhlaví: 1743] Ingelstadt, baborská pevnost, byvše od
JM královny obležena a bombardýrována, s Francouzemi
osazena, nápodobnČ se vzdala, aby Francouzové s celou zbraní
do Frangreichu odtáhnouti mohli a na rok proti královnČ
nesloužili. Dle akortu všechen maqvazín tam zanechati museli.
Septemb. 20. Sufragia votorum pro renovatí magistrální na
camerální administratí do Prahy odeslána.
Doctor J. V. p. Terer, pražský syn, pro malversatí s
Francousemi a Baborami, též deductí jeho successí krá., jenž
Bavorovi právo pĜíslušnČ deducíroval, z doctorství v královs
CarolinČ degradírován ex albo civium vyvržen na vČþnost z krá.
zemí delegírován byl.
22. Te Deum laudamus držáno bylo na podČkování P. Bohu

za obdržení Egru.
30. Memoriál na krá. administratí tabákovou o slevungk a
druhý o pu(j)þku penČz na camerální administratí odeslaný.
In Novembri & Decembri
Proslejchalo se, že král pruský v Slezku velmi silnČ se
armíruje a protož od strany J. Mt královny vojsko na hranice
þeské a morovské táhlo, Brno a Holomouc se pevnilo a že by
krá. pruský zase do ýech vpadnouti mínil, ze všech stran se
naslejchalo.
Qvietance na 12 tisíc fl od krále pruského na Kuttnou Horu
12. Junii 1742 uložených a odvedených cum clausula na kraj
þáslav. vykázaných /128'/ byla dle poruþení od kraj. ouĜadu
prošlého tam producírována a authentisírována, kterážto s parere
na místodržící odeslána býti má. Odkudž se znamená, že to
qvantum na kraj þáslav. repartírováno a obci vynahraženo bude.
1744.
O Brandenburku nic dobrého slyšeti nebylo, anobrž ze všech
stran potentátové k vojnČ se strojili a Brandenburci že po žnČch
do ýech (v)trchnou, se jistilo.
31. Janua. byla na obloze okolo 8. hodinČ na veþer hvČzda
tmavá s jasným paprškem ocasatým vidČna.
10. Febru. Patent intimíroval, kterak podle modelisací v
království þeském landt militz introducírována býti má, by
vrchnosti popisy sedlákĤv složiti hledČly.
Dux Theodorus Frater Romanorum Imperatoris
Bavari electvs in Episcopum
Altera festa dies aderat dignissime Cæsar
Qvod datvs Imperio sis caput atqve Pater
lætantur populi qvis non lætetur & ecce
lætatur Cæsar dum nova læta venit
qvâ fratrum spes una trium completaqve vota
qvod caput ornaret tertia mitra fratris
DVX TheoDorVs alt spes et pIa Vota repLeVIt
patrIa ter facto præsVLe gaVDet eo
sic pia thura dabo pro te sic numina flectam
faustaqve sic venient, plurima signa tibi
hæc te signa decent faustæ præsagia sortis
/129/ O Utinam Cæsar centenos impleat annos
& veniant toties, numina læta sibi
Ita CanIt atqVe VoVet eX CorDe serVVs InfIMVs.
8. Augvsti veĜejná povČst dalece široce vypravovala, že
Brandenburg ze Slezska na hranice þeské vtrchl a páliti zaþíná.
K obhájení království þeského generál Badiani a Festetitz vtrhli
s vojskem do zemČ. Dle patentĤv furáže do magazínu se
zaopatĜovala.
Držáno Te Deum laudamvs na podČkování Pánu Bohu, že
naše krá. vojsko šĢas(t)nČ pĜes Rejn se dostalo a nad
Francouzem dobré progressy þinilo.
Capitalistové od sv. Havla 30 kr per cento collectírovati
mají.
16. Augvs. Brandenburg ze Slezka do ýech k Brounovu a
Trutnovi 16 sty vtrhl, což nemalý strach zemi zpĤsobil.
Krá. vojsko a zemská militz ku Praze se vstahovalo a do
magazínu furáže se svážela.
19. 20. V ty dni vtrhl Brandenburg do Králového Hradce,
JaromČĜe a do PĜelouþe i taky v Chlumci se vidČti a manifest
publicovati dal, že on k zejskání pokoje a dosáhnutí Babor
pĜijíždí, aby takový jakožto churfüršt Ĝí(š)ský k ruce JM císaĜe
dosáhl a jemu odvedsti mohl. Povšem slyšeti bylo, (že) na
místech peníze exigíruje.
/129'/ [záhlaví: 1744] [okraj: Augusti] Hora Kuttná s vesnicemi
vydala na landt militz 519 fl 11 kr 3 den.
22. Pobožnost maryánská ex voto by Nej-svČtČjší Rodiþka
Boží toto mČsto od zuĜivosti nepĜátelské (c)hrániti a od
BrandenburkĤv ostĜíhati ráþila, se zaþala.
Ejusdem prošel patent, mocí kterého dvČ magistrální osoby
k ouĜadu kraj. dostaveny byly. Referírovali, že Prušané na kraji
þáslav. míti chtČjí: žitta 20 tisíc strychĤ, pšenice, ovsa 60 tisíc
stry., mouky 12 tisíc cent., Ĝezanky 70 tisíc stry., slámy 64 tisíc
500 centný., sena idem, volĤ 300, což na penČzích vynášeti
mĤže okolo dvakráte sto tisíc.
Co tak k podivení bylo, že mimo Prahy krá. vojsko vídáno
nebylo. Odkudž nemajíce Prušané žádný verhindrungk, do zemČ
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snadno se vlouditi mohli.
24. a 25. táhlo se vojsko k Te(j)nici a BernardovitzĤm, též
(k) Nymburgku, ku Praze.
26. dito pĜijelo do mČsta okolo 50 osob husarĤv
brandegburských na exactí furáže. Generál Schverin brandenb.
do Kolína s vojskem v(t)rhl.
/130/ [záhlaví: 1744] Brandenburgk oblehl Prahu a ji zaþal
bombardírovat. Furáži na 10 mil od Prahy exagíroval.
12. Septemb. Až dosaváde žádného krá. vojska v ýechách
nebylo. Lid nad nejvejš z toho podČšen byl. Noviny, jakkoliv
dobré slyšeti bylo, povšem nepravdivý byly.
Cikáni v Lošanech tĜi brandenburg(s)ký, jenž tam na exactí
leželi, jsou zajali, do ýáslavČ a pak do NČmec. Bradu je zavezli
a pĜeukrutnČ s nima zacházeli.
19. dito. Po ty všechny dni brzo slyšeti bylo, že
Brandenburci skrze acord Prahu dostali a brzy že ne neb za den
patery a šestery noviny docházely a v sobČ žádné pravdy
neobdržovaly.
O sv. Janu Nepomu. se jistilo, kterak mnohokráte PražanĤm
se ukázal a na mostČ jeho svatá statue k chrámu PánČ sv. Víta se
obrátila. PĜi hrobČ jeho že hned po pĤl noci mše sv. se sloužiti
poþínají, neménČ i o sv. Vácslavu jeho jednání a rozmlouvání se
vypravovalo a kterak pĜi processí, na hrad Pražský držané, na
obloze boží 5 hvČzd spatĜeno bylo, se jistilo.
Král francský umĜel a za nČj exeqviæ konané bylo, jistilo se.
Že pravda nebylo, se schledalo.
16. Sep. Praha králi pruskému skrze acord se vzdala neb
žádného vojska a succursu se doþkati nemohla.
/130'/ 1744. Statue sv. Jana Nepomu. na mostČ stoþená
zázraþným zpĤsobem velmi promČnČná zajistČ spatĜena a
vynalezena byla.
Repartití dannČ nepĜátelské mČsíþnČ na usedlého po 60 fl
jest prošla, ktetážto pod pohrĤškou ohnČ a meþe pro Septemb.
odvedena býti má.
Hora Kuttná za mČsto dáti má pro Septembri 3600 fl.
2. Octob. krá. pruský rittmistr, jmenovitČ Marschovsky od
regementu Dicischovskýho husaĜ., s nČkterými sty husary na
veþer do mČsta pĜitáhl. Pak 4. dito oznámil a se legitimír(ov)al,
kterak na executí z strany mouky pĜijíždí a pokudž to qvantum
do 4 dnĤv mČsto do magazínu neodvede a na to qvietantí
producírovati nebude, že má na mČsto ohnČm a meþem
pĜikroþiti. PĜitom všelijakou zuĜivost a mrzutost jest vylejval a
že na nic acomodírován a zaopatĜen byl, pĜedstíral. Bylo jemu
na jeho domluvu 24 kudĤv dukátĤv a vachtmistrovi 6,
leütenantu po 3 dukátích, unter officírĤm po 30 kr a 60 mužĤm
vartu stojícím po 15 kr offerírováno a dáno. Též
remonstrírováno, kterak hned 29. Sept. do Tábora do magasínu
pĜes 100 cent. lifrováno bylo. Jest to dáno písebnČ od mČsta, že
další lifrung té [pokraþuje na fol. 132] /131/

In haC CapeLLa sVb hoC saXo sepVLtVs qVIesCIt
MICHÆL
VnVs ab ESTORAS. *
HVngara & eXCeLLentIssIMa stIrpe orlVnDVs frVteX. *
à sangVIne CoMes à GaLantha
à VIrtVte CapItaneVs In InCLIta LegIone PrInCIpIs
PAVLI ANTONII ESTERHASI
CreatVs. *
à FIDeLItate stIrpI Connata CVbICVLarIVs
RegInæ HVngarIæ aVrea CLaVI DeCLaratVs. *
à VItæ eXeMpLarItate AngeLVs Deo, & VnICVIqVe notVs. *
eXCreVIsset sanè In arboreM, seD IneXspeCtatè eXarVIt. *
In pVgna CVM BranDeburCo In TeIn
nona oCtobrIs hVJVs annI horIs serotInIs eXorta. *
EXCepIt ILLe PrVssICô GLobô VULnVs CorDe
& DeXtro poLLICe. *
Vt orbI sIgnIfICaret VnIVerso VbI, & qVaLIter tenebat
pro RegIna HVngariæ, PatrIa, & stIrpIs honore
FIDeLItateM *
sCILICet In CorDe qVod ILLI In VIta obtVLIt,
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& In poLLICe, qVô IpsI JVraVIt. *
& VLtIMas sangVInIs sVb Corde gVttas eXponere VoLVIt. *
CreVIt In VIta pIè, VIXIt fIDeLIter MortVVs gLorIosè. *
Anno ætatis sVæ 23.
In bello CapItaneatVs qVartô
CoLLatI CVbICVLarIatVs In regIa aVLa prIMô. *
sVperest, qVIsqVIs es, qVI hæC IntVerIs, Ità VIVere
& MorI DIsCe. *

9 Octobris 1744 obiit
/131'/ [prázdná strana] /132/ [záhlaví: 1744] mouky continuírován
bude, naproti þemuž týž rittmistr dobrou commendu držeti
pĜislíbil a od sebe písebnČ dal, že na žádného parírovati se nemá
a executí žádná založena od jiného býti nemĤže. Tím svĤj další
march k ýáslavi oznámil a snídání by jemu dáno bylo, naĜídil.
4. Octob. pĜijel do mČsta mladej Sschwerin, nejvyší
postmistr pruský, s postylionem, též curír císaĜ-baborský a
postmistr táborský, jimžto 7 koĖĤ dáno bylo, a do PodČbrad
odejeli.
Od toho datum do 13. ejusdem slyšeno bylo a se schledalo,
kterak vojsko rakouské do þeského království ze všech stran se
vstahuje a kterak nad Prušany sem a tam victorisíruje, se
vypravovalo. Prušané v Praze velmi promírali a silnČ
desertírovali. O jich králi se jistilo, že plesírovaný se vynachází.
V Pardubicích pruský magazín na 3 milliony se poþítal.
Tábor Prušané silnČ sobČ osadili. Krá. uherské vojsko je
oblehli a veliké corpo na Bílé hoĜe k (Z)braslavi campíruje.
Prušané pĜi armádČ nemalý hlad trpí neb passy zavĜené mČli.
13. Z NČmec. Brodu od vojska uherského poruþení jest
prošlo, mocí kterého pod ztracení(m) hrdla PrušanĤm magazín a
penČžité exactí dovážeti a dodávati se zapovídá a intimíruje,
kterak kraj þáslavský s vojskem dobĜe pĜi(c)hránČn bude.
/132'/ [záhlaví: 1744] MČsto Hora Kuttná z 60 usedlostí dle
repartití pro vojsko pruzské dodati má z jednoho usedlého 6 cen.
mouky þiní 360 cen., sena z usedl. 24 c. (þiní) 1440 (c.), slámy (z
usedl.) 25 (c. þiní) 1500 (c.), ovsa p(er usedl.) 31 st. (þiní) 1860 st.
A to pod executí meþe a ohnČ.
Král pruský v Praze na kláštery hrozný tributum ukládá a
nČkterý domy panský, z nichžto vrchnosti se pryþ salvírovaly,
vyrabovati dal.
14. Ocrob. Patent naĜizoval, aby vrchnosti zmužilý lid a
myslivce k službČ vojanský zbuzoval, 2. pod ztracení(m) hrdla
PrušanĤm žádný magazín a viveres dovážen a dodáván nebyl.
Currenda od nejvyš. krigs commissariátu prostĜedkem
poruþení kraj. na pana hejtmana malešovskýho znČjící a sem
odeslaná intimírovala, kterak pruské vojsko na 11 tisíc silné od
Tábora na outČk se bere a míní se k Malešovu táhnouti, že by
mČlo též do okolních míst se rozložiti, aby obyvatelové s vČcmi
svými, obvzláštnČ s dobytkem a potahem pryþ se salvírovali a
pĜed tím zlým se nČjak u(c)hránili.
PĜitom se naslejchalo, že by se nejvíce na Kuttnou Horu
strojiti mČli.
15. Rekognoscent vyslaný vše contrarium referíroval, dle
þehož nejni se co obávati, aby tak nepĜítel kvapnČ na outČk se
vydati mČl.
Od toho datum do 24. ejusdem slyšáno bylo, že Prušané k
Komornímu Hrádku, k Benešovu, Táboru a k PardubicĤm a tak
dále se rozložili a všudy magazín, též /133/ [1744] fuoráži
exeqvírovali. S krá. uherským vojskem sem a tam rozliþné
scharnice mČli. UhĜi nad nimi zvítČzili a vždy jich mnoho pobili.
BanduĜi, pĜistrojíce se do sedlských šatĤv, sidce jenom nČkolik
do Pardubic, kdežto Prušané na nČkterý tisíc silní byli, se jich
vpracticírovalo. Commendírujícího, jenž fest byl, ukrutnČ
utloukli a nČco magazínu zapálili.
Toho dne od Tupadel 40 husarĤv uherských v noci okolo 10.
hodiny do mČsta Hory Kuttny pĜijelo a zase ráno ke Kolínu
odtáhlo.
Z Uher pĜeveliké vojsko do ýech se vstahovalo, povídaje, že
brandenburgskou armádu sevĜíti mají.
Tábor naše vojsko dostalo a PrušanĤv 19 seth zajalo a zajatý
do Uher odeslalo. Pravilo se, že PrusĤv na 20 tisíc desertírovalo.
Ze všech stran deserturové se vidČti dali, pravíce, že hladem
obstáti možné nejni. Jakkoliv dosti penČz a dukátĤv pĜi jich
armádČ dosti jest, jsouce ale od našeho vojska zavĜený, že
žádných victuálií k dostání nejni. Jistý obyvatel, jenž jim viveres

pĜivážel, od vojákĤ našich ubitý, vyznal, že kdyby tam ještČ
jednou na trakaĜi viveres dovézti mohl, že by si na 100 fl utržiti
troufal.
27. Octob. Patent naĜizoval, aby Kuttná Hora bez odkladu
do Kralovic na stavČní pece profian(t)ský 10 tisíc cihel, 15 tisíc
šindel. hĜebíkĤv, 15 zedníkĤv a nČkolik tesaĜĤv a nádeníkĤv
odeslala.
/133'/ [záhlaví: 1744] Druhý patent naĜizoval, aby do Votic co
nejvíce se státi mĤže ovsa a chleba se dováželo. Na usedlého
bylo repartírováno 9 str. ovsa a 9 cent. mouky a senem aby
každé místo zaopatĜeno bylo.
Prejzovi do zemČ a Pumru alienýrované vojsko (v)padnouti
mČlo, silnČ se jistilo.
Krá. uherští husaĜi okolo ýáslavČ velké stádo volĤv zajalo a
u Chlumce poštu saskou intercipírovati mČlo. PĜes Sázavu
mosty, aby Prušané se salvírovati nemohli, silnČ osadili. Sasové
s JM královnou alienýrovaný s armádou jsou se spojili. Armáda
ze všech stran v dobrém stavu postavena se nachází.
Verbera det vobis, maneat Victoria nobis.
28. Octobr. od Benešova armáda pruská se vyzdvihla a ku
Praze táhnouti (prej) myslila a pĜes mosty tejnickej, koceradskej
s pagáží se dostala. Generál Gylanÿ s uherskými husary u
UhlíĜ(s)kých Janovitz svým corpo se položil a ponČvadž nepĜítel
s svými canony a 15 tisíci muži dálejc avansíroval, týž generál
Gilany sem do mČsta se salvíroval a loger svĤj vojsko k PĜítoce
[okraj: Kutlíku, Ptáku] sobČ zarazilo.
V mČstČ einqvartýroval kníže Esterhásy u mnČ baron
Nimsch [okraj: Nimptch] nejvyší leütenandt, generál Moritz a
generál Gilanÿ.
29. stahovalo se vojsko do ležení a bandurové taky.
/134/ [záhlaví: 1744] 31. Octob. u Nebovid s Preysy povstala
šarvátka, kteréhožto za Labe ku Kolínu zahnali a byvše
Preysové velmi silni, odtud pagáže hned 30. ejusdem ujíždČti
zaþala a zase se k nám navracovala. Jistilo se, že tíž Preysové na
mČsto padnouti pĜemejšlejí.
1. Novemb. Patent oznamoval, kterak do Kuttny Hory
okolní místa chleby, mouku, seno, slámu, oves lifrovati budou,
by pro krá. vojsko magazín založen byl.
Armáda krá. okolo KouĜíma až ke Kostelci za nepĜítelem se
táhne. Printz Carel Lotring v Uhl(í)Ĝ. Janovicích býti má a sem
se oþekává. ChlebĤv co nejvíce pécti se má. Páni kraj. hejtmané
pĜíjezd printze Lotringa zde oþekávají.
Z Kolína od pruského vojska poruþení pĜišlo, by pod
vyplundrování a vypálení mČsta, též pod meþem, k armádČ
pruské jedenkráte sto tisíc mundt partí, pak dvakráte sto tisíc
pferdportí, 50 vČder pálenýho, 50 rulí kuĜlavého tabáku, 50
volĤv etc Hora Kuttná s okolníma místy liefrovati nepominula.
Vyslaný s tím poruþením od Gene. Gilanÿ byl obstaven a to
poruþení in originali jemu dodáno a bezpochyby na printze
Lotringa do Janovitz odesláno. Naslejchalo se, že by brzy bitva
býti mČla.
2. dito. HusaĜi do mČsta pĜivezli 25 PreyszĤv zajatých a
spolu deserterĤv. Okolo Oumonína ležení se vymČĜovalo a
armáda uherská pomalu se vstahovala. Furáže z okolních míst se
dováželo.
3. dito. Pivo od toho dne pinta za 4 kr posazena byla.
Vojaþky markytánky do mČsta v velkým poþtu na koupi
docházely a sílu dukátĤv mČly.
/134'/ [záhlaví: 1744] Khurfüršt saský JM královnČ dal na
pomoc 23 tisíc vojska, kteréžto k armádČ velký se vstáhlo.
4. Novemb. Sasové s Prejzy mezi KouĜímem a ýeským
BrodČ jsou s(c)arniclovali a mnoho jich porazili a poranili. Kolín
Prejzové vyplundrovali, odkudž veliký hlad nastal. Co byl za 1
kr chléb, jenom aby k dostání byl, 15 kr dávali. - Král pruský v
KutlíĜích se einqvartíroval a okolní místa rabovati dal.
4. Novemb. Okolo 4. hodiny z poledne stalo se lermo, že by
nepĜítel s armádou od Kolína k Kuttné HoĜe se blížiti mČl.
Všechny pagáže odtud k ýáslavi odejely a officírové do ležení k
regementĤm odtáhli. Armáda naše velká od Janovitz, Sukdola a
Oumonína k mČstu se stahovala a z vr(c)hĤv kuttnohorských ke
Kolínu obČ armády na se koukaly.
5. Pagážní vozy z mČsta odjíždČly a jiný zase pĜijíždČly, též
nČco bandurĤ pĜimarchírovalo.

Dito J. knížecí osvícenost p.p. Karel z Lottringen s celým
generalitetem na Hory Kuttny pĜijeti jest ráþil. U mnČ jest
einqvartírován byl J. Excel. p. generál Netolický s cancelláĜí, JM
p. Záruba, krá. kraj. hejtman, pĜi kterémžto pĜíjezdu na tisíce
koĖĤv a pĜekrásného vojska vidČti jest bylo. U Te(j)nice naši
most osadili a pĜes Labe na Preysa se tlaþili.
6. JMP. pater Tempis, feldt caplan pĜi regtu Wurnbrand., byl
u nás a o paní tetČ Devilla Cast. oznamoval, že nás bezpochyby
brzo navštíví.
Die sexto 9bris fui apud Cognotum meum dominum Kegler
cum mea muliere Kegelerin. Don Luys de Villa de Castille,
Capitanus de Regimine Wurmbrand /135/ [záhlaví: 1744] die Nona
Novembris Veni Kuttembergam cum stapheta ad celsi.
Principem Carolum Wenceslaus Kegler a Regio Leibbattalion,
Compagnia Brundocsiensi Locumtenens.
9. Novemb. naše vojsko Brandeburky z Kolína, jenž sobČ jej
silnČ o(b)sadili, zahnali a se za Labe salvírovali. PĜes Labe naši
mosty dČlati zaþali, neb to vojsko brandeburské silnČ stĜelbou do
našeho ležení dotíralo. [okraj: nebylo pravda]
10. 11. Rejtharstvo a huláni s píkami na koních k ýáslavi
táhlo. J.M. kníže Karel Lotringen na Vlaským dvoĜe einqvartíroval. Na den sv. Martina z kuchynČ panské komínem oheĖ vznikl,
kterýžto šĢas(t)nČ uhašen byl.
Od 3. Novemb. do 11. ejvsdem obec na pivČ, že po 4 kr
dáváno bylo, 700 fl škody trpČla. Byl toho zlého promo. p. Ig.
Ramh. 12. dito pivo sazený p(er) 5 kr.
15. Novemb. po pĤl noci slyšány byly z kusĤv rány od
Kolína. Ráno hodinu 6. printz Carl Lotringer s celým generalitatem odmarchíroval k ZoušicĤm. Brandenburci povšem sobČ
silnČ Kolín, Nymburgk a Pardubice osadili. Naše vojsko vždy
zaþastý dicky šĢas(t)nČ jich nČco porazili.
16. Brandenburci mezi zahrady k Horské a Pražské bránČ
silnČ se zašancovali a ležení své sobČ uþinili. V mČstČ veliký
nedostatek chleba mČli.
18. J. Exc. p. generál Netolický písebné nauþení k nám poslal, aby speciálního jeho anveysungku z magasínu kuttnohorského žádné portí a rationes koĖský zde vydávané nebyly. U starých škol jesuvit. a na KoĖským trhu v vystavČných pekárnách
profiant pekaĜi ustaviþnČ chléb pekli /135'/ [záhlaví: 1744] a k
velké armádČ, jenž u Peþek, v Starým KolínČ, v HlízovČ, u
Te(j)nice, na Kaþinách etc ležela, chleby se dovážely.
Tou pĜíležitostí þtyry pĜekrásné zrostlé lípy u vrat zahradních jesuvic., kde o božím TČle oltáĜ se strojívá, a líbezný stín
vydávaly, k stČtí a k vykopání pĜišly, kteréžto léta 1701 P. Ferd.
Zelichovský, nČkdejší præfect scholarum, saditi dal. Takový lípy
studenti ex pænitentia zalívali, i já taky zaþasto zalívával. I
pĜeškoda té památky.
20. Novemb. Brandenburci v noci z Kolína pryþ odtáhli a
pĜes Labe za sebou most schodili. U Selnic byla šarvátka a naše
vojsko s malou ztrátou nad nimi slavnČ zvítČzilo, je zahnalo a k
PardubicĤm, kdežto velký magazín mČli, za nimi se táhlo.
BrandenburkĤ v KolínČ poþítalo se býti na 15 batalionĤ.
Batalion drží 700 mužĤ, regement drží 2 bataliony, compagnie
148 mužĤ drží. Deserturové povídali, že jich BrandenburkĤv do
ýech na 80 tisíc (v)trhlo a na 30 tisíc pobitých, pomrlých a
desertírovaných se vynachází a ještČ na 50 tisíc silní se poþítají.
O té šarvá(t)ce p. hejtman de Villa de Castella mnČ jest psal,
že od naší strany nČco pĜes 30 mužĤv a od strany brandenburské
na 200 mužĤv padlo. Naše armáda pĜes Labe že se šĢas(t)nČ
dostala. To pak vojsko, jenž z Kolína vytáhlo, od našich sevĜeno
se vynachází, takže ani s armádou pruskou ani do qvartírĤv
dostati se spojiti nemĤž.
Z Brandejsa Prušané taky odtáhli. Z Prahy, naslejchá se, že
se taky pomalu tratiti mají.
/136/ [záhlaví: 1744] V KolínČ od BrandenburkĤ zahrady,
dvory a stodoly nadnejvejš zruinírovaný se vynacházejí, obilí,
dobytek, konČ pobrali a mnoho domĤv vyrabovali, naþ jen pĜišli,
všechno vzali a kde co kdo ukrytého a zahrabaného, též zazdČného mČl, vyhledali. V kostnici kosti pĜeházeli, zdaž tam co
skrytého jest, hledali.
26. Novemb. Patent oznamoval, že v Kojicích a RonovČ
magazín mouþný a sen(n)ý založen býti má pro krá. vojsko
rakouské.
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Psaní od J. Exc. p. gener. Netolickýho intimírující, kterak
nČkterý sto deserturĤm brandenburg. na Vlaský dvĤr do bezpeþného místa se ordiníruje, kdežto taky 27. ejusdem disarmírováni
s officíry v hĤlkách pĜimarchírovali a tam ordinírováni byli.
Pravilo se, že od 13 seth commendo brandenburg. desertírovalo a od 3 husarĤv 23 kyrysarĤv chytiti se dalo. Na poruþení
kraj. z apatik kuttnohorských pro nemocný naše medicamenta
proti bonificatí vydávána býti mají.
V KolínČ brandenbur. commendant byl von Nassau. Velmi
se na Kuttnou Horu a ýáslav strojil.
Branbenburci v KolínČ zanechali 10 tisíc portí sena, ovsa na
800 str., jeþmena na 230 str. Nemocných na 2 tisíce bylo, jenž
pryþ odtáhli, a za tČch 20 dnĤv na 700 umrlých se poþítalo. Obilí
po rynku a po ulicích síla zašlapaného se vyna(c)hází.
Z Nymburka Brandenburci taky již odtáhli, forot mouky a
obilí do vody scházeli, na dvakráte sto tisíc chlebĤ vyházeli.
Z Pardubic tolikéž vytáhli a magazín zapálili, do vody
scházeli a po zemi rozházeli.
/136'/ [záhlaví: 1744] 28. Novemb. Dle pĜedcházející(ho)
poruþení od J. Excell. pana generála Netolickýho nČkolik seth
pruských deserturĤv do mČsta na Vlaský dvĤr ordinírováno a
tam zavĜeno bylo.
Dito z Prahy Prušané vytáhli a ji zanechali.
Zpráva, kterak Praha se dostala.
Když Prušané od krá. armády ze všech stran pryþ vytlaþeni
byli, dostal od krále pruského v Praze commendírující baron
Ainsiedl poruþení, aby se se vší opatrností s vojskem, jenž jich
na 8 tisíc býti mČlo, z Prahy transportíroval. Toho dne pĜed
svým abmarchi magistrátu klíþe od bran odevzdal, aby
mČšĢanstvo brány osadili jest naĜídil. Nato celou noc k
abmarchírování se chystali, však nČkterý sto PrušanĤv v
klášteĜích a domích se ukrylo a salvírovalo, o þemž jeden Pražan
o tom abmarchírungu pruským v Zbraslavi, kdežto 400 UhrĤv
postírovalo, jim zprávu uþinil. Podle toho
26. Novemb. hejtman s 50 bandury od ZbraslavČ ku Praze
táhl. Dostanouce toho zprávu od podskalských obyvatelĤ, že by
Preysové neb Prušané z Prahy táhnouti mČli a poslednČjší ještČ v
Novém mČstČ se vynacházeli, naĜídil, by hned bandurové pĜes
Moldavu do Podskalí pĜevézti se dali, kteĜížto hned Vyšehradu
se ujali a tam šĢas(t)nČ vyzrazenou pak od PrušanĤv založenou
minu vynalezli a ji salvírovali. Kterýžto hejtman ihned
Karlovskou Vyšehradskou, Žitnou a Svinckou bránu s
bandurami osadil.
V Jesuvic. ulici 5 husarĤv a 8 bandurĤv na most pražský
Prušany jsou hnali, do kterýchžto Prušané silnČ pálili a z kusĤ
stĜíleli, však žádného netrefili. /137/ [1744] K tomu pĜitáhl jest
jistý hejtman s husary na succurs, zbuzoval mČšĢanstvo, aby se
zbranČ chopili. Ti pak Prušané, jenž se pĜed tím abmarchem
ukryli, k tomu se pĜitrefili a vojsko pruské pĜes Malou Strany
zahnati pomohli. Mezitím ale jistý nejvyší vachtmistr od husarĤ
skrze Oujezdskou bránu pĜijedouc na Malou Stranu k lázni na
podívanou na to neštČstí zastĜelen byl. Umírající vykĜikl: Saltem
morior in thalamo honoris. BandurĤm, mČšĢanĤm a tČm spolu
PrušanĤm, jenž nepĜítele z Prahy slavnČ pronásledovali, jim se
to vítČ(z)ství pĜipisuje. Kteréhožto nepĜítele 200 bandurĤv na ½
míle dalece doprovázelo a mnoho PrušanĤv do Prahy zajatých
pĜihnalo.
TČch PrušanĤv pĜed tím abmarchem v mČstČ ukrytých na
2000 hlav se poþítá, jenž na svý consodales zmužile dotírali a
jich sílu porazili.
Na druhý den pĜitáhl ku Praze jeden oberster s 300 muži,
který se od toho abmarche pruského odtrhl a pĜed branou
Karlovskou zbraĖ složil a za zajatého do mČsta passírován byl.
Když se ale bandurové do Prahy navrátili, jak mČšĢané tak
taky prušský deserturové na židovský mČsto dorazili a jej docela
vyplundrovali a potom tandelmarck vyrabovali a krámské zboží
vybrali. HusaĜi do rabínských šatĤv a židovských plášĢĤv též
parok se pĜistrojili a po mČstČ tak jezdili, což nemalý smích
zpĤsobili. PĜi tom plundrování zabito bylo židĤv 12 a na sto
plesírovaných, PrušanĤv 15, bandurĤv žádný, krom nČkterý
plesírovaný. Židé žádní z mČsta svého ven vycházeti nesmČjí,
leda je bandurové doprovázejí.
/137'/ [1744] Bandurové k onému židovského mČsta blundrun56

gku mČšĢanstvo takto zbuzovali: Po(j)ćte upĜímní sousedi, kteĜí
jste pomáhali nepĜítele zahánČti, po(j)ćte taky židy plundrovati.
Tu židĤm kamna, okna, postele, stoly, všechny domácí náĜadí
potloukli a v nitc uvedli, zlata, stĜíbra, cejnu za mnoho tisíc
nabrali etc.
[okraj: 1744] Prušané na kolikerých místech minČ a ohnČ v
mČstČ jsou založený po sobČ zanechali, což vyzradíce našim to
zlé deserturové prušstí, šĢas(t)nČ k vynalez(en)í a k pĜetržení jest
pĜišlo. PĜed tím abmarchem z Vyšehradu, jenž podminírován
byl, prach a kusy do Moldavy uvrhli a po sobČ co odvedsti
nemohli, na KoĖským trhu zanechali: velkých kusĤv 38,
moždýĜĤv 18. Kusy zacintlohovali, však jeden pruský pixmaster
je kumstovnČ zase vyvrtal a z nich po Prušaných udatnČ stĜílel.
KusĤv v Praze zanechaných poþítá se 125.
29. Novemb. 1400 deserteurĤv pruských, jenž službu pĜijali,
po mČstČ s muzykou vedeni byli. V Jezuvické ulici a na mostČ
Prušany pobitý na vĤz nakládali a k zahrabání odváželi.
Prušani i taky na tisíce mušketĤv na kusy potloukli a bomy
do Moldavy scházeli. PĜitom vyznal commendant, že od krále
svého naĜízeno mČl Prahu docela zruinírovati a ji do povČtĜí
vyhoditi.
26. ejusd. ten pak abmarch od 4 hodin ráno až do poledne
trval, kdežto bandurové v 9 hodin nakonec pĜitáhli a od
Kalašovskýho domu až (na) Malou Stranu stĜelbou doprovázeli.
/138/ [záhlaví: 1744] 3. Decemb. p. hejtman de Villa Castella
mnČ psal, že nepĜítel s nejvyší konfusí ze zemČ docela pryþ se
salvíroval a odtáhnouti musel. U Blatzka 700 vozĤ pagážních
jemu naši zajali. Ve 3 dnech 900 pruských [okraj: deserturĤ] do
haubtqvartíru našeho pĜišlo, mimo toho 600 jich zajali a oberšta
1, hejtmanĤ 6, leütenantĤ 9, fendry(c)hĤ 7. PrušanĤv tehdáž
poþítalo se na 35 tisíc že by býti mohlo. Jistý náš officír psal, že
naše velká armáda k S(l)ezku smČĜuje a pevnost Nysu že jsme
dostali, pak na Vratislav táhnouti míní.
8. Decemb. na den Poþetí Panny Mariæ byla vedena slavná
processí z chrámu PánČ Matky Boží na NámČti k jesuvitĤm k
oltáĜi PannČ Marii, kdežto zpíváno bylo Zdrávas, potom kázání,
pak velká mše svatá a Te Deum laudamvs na podČkování P. Bohu všem. a PannČ Marii, že nás pĜed zuĜivostí a (v)zteklostí nepĜátelské (c)hrániti ráþil, neb král pruský od sebe slyšeti dal, že
magistrát zvČšeti dá, proþ jemu rozepsaný contingent neodeslal.
Generál Ghibini magistralibvs personis oznámil, že proti
všemu ordre vlastním svým vnuknutím do Hory Kuttny jest
pĜitáhl, že se jemu to pĜitažení k nČjakému zázraku býti zdá. I
schledalo se, že nepĜítel hodinou se omeškal, že by na nás byl
pĜitáhl.
PannČ Marii byla dána offerta dva stĜíbrné svícínky a od
magistrálních osob dvČ svíce veliký.
10. Decem. bylo slyšáno, že král pruský do Perlínu odejel a
tam na 30 tisíc regrutĤv rozepsal.
V tomto týhodni pĜivezeno bylo do mČsta 100 fĤr s pontony
neb brukšíffami naloženými, po 4 i po 6 koĖmi zapĜaženými,
kteréžto fĤry na kirchovČ sté panny Barbory státi zĤstaly a na
správu oþekávaly.
/138'/ [záhlaví: 1744] 22. Decemb. Patent naĜizoval, aby
všichni ti, jenž od bandurĤv nČjaké zboží z oného židovského
mČsta vyrabované, též jakékoliv vČci koupili a dostali, pod
tČžkým odpovídáním bućto magistrátĤm neb krá. hejtmanĤm
kraj. navrátiti hledČli.
Ittem mČsta a jiná sídla do 8 dnĤv co tak Prušané nepĜátel(sk)y vymohli, škod nadČlali a vyexeqvírovali, liqvidírovati mají.
Z psaní jistého brandenburg. officíra, na paní svou
odeslaného, na poštČ intercipírovaného, kdežto repræsentíruje,
že z Prahy jako koþky vytlaþeni a od bandurĤv zle, pak od
PražanĤv despoticky, s nemalým posmČ(c)hem a hanbou
doprovázeni byli a co divného, že od nich na tisíc mužĤv v
Praze se vyrazilo a je stĜelbou taky, pĜirazíce se ku královským
husarĤm a bandurĤm, zle doprovázeli. Potom pak jejich vlastní
khunštáblové, jenž kusy zanechaný zacintlochovali, je zase
odcintlochovali a z nich do nich a respective consodálĤv svých
stĜíleli. PĜi tom abmarchírungu po 20 i 30 mužĤv z linie že se
vyráželi a jim od nich, jenž vlastní patrigotæ byli a v patrii
pruské manželky a dČti mČli, pryþ desertírovali. Armáda jejich
že jest ruinírovaná. ByĢ by i tĜi batalie byla lifrovala, že by vícej

ruinírovaná býti nemohla. A jakkoliv to králi pĜedpovídali, že v
ýechách zle se jemu zdaĜí, nyní že to zakusil a s zonhan hanbou
vytáhnouti musel.
23. Po silnici do VídnČ z Prahy sedum tČžkých kusĤv, které
Prušané pro velkou tíž tam zanechati museli, jsou vezli, na
kterémžto každým kusu metalová statue, kurfiršta Ĝí(š)ského
vyobrazující, kumstovnČ slita a vyobrazena se vynachází.
Kterýchžto sedum kusĤv s tČmi sedmi kurfirštami okolo krá.
purgku státi má.
/139/ [1744] Z Regenšpurských novin oznámeno bylo, kterak
generál Schavilier de Saxs onou qvarnysonu z Prahy
abmarchírující attaqvíroval, na 800 set PrušanĤv zajal, 180 kusĤ
dostal a na 300 vozĤv s paqvaží jim odĖal. Pak nČkolik
batalionĤv tak sevĜel, že jináþe ne než skrze Sasko táhnouti
nemĤže. Tím samým že nebo zbraĖ složiti anebo se za zajatý
dáti musejí.
PonČvadž plundrování židĤv jako za obyþej a zvyk velmi
zhusta sem a tam jest povstal, JM. krá. to per patentes pod
hrdelním trestem zapovČdČti a zameziti jest ráþila.
K závČrce tohoto roku.
PatrnČ jsme seznali, kterak P. BĤch milosrdný a svatí
patronové þeští oného ouhlavního nepĜítele Francouze z ýech s
požehnanou zbraní, hromovou stĜelou, nČkolikrát do nich
seslanou, morem a hladem, též zimou, jenž jich mno(ž)ství
zmrzlo a pĜedtím u Písku po MoldavČ do Prahy pobitých
pĜiploulo, vypuditi jest ráþil. Tohoto pak roku 1744 (jenž velmi
na osení, sena a na ovoce hojnČ ourodný byl a žádného ovoce
þervivého ani housenek se nevynacházelo, nepokojného
nepĜítele Brandenburga od nás zázraþným zpĤsobem, jenž toho
dne, když ku Praze pĜitáhl, statue sv. Jana Nepom. na mostČ s
pĤl tČlem k hradu pražsk. se obrátila, taky odvrátiti a nás pĜed
ním ochrániti jest ráþil, neb na 60 tisíc vojska beze vší batalie
jest ztratil, kteréžto dílem desertítovalo, dílem zemĜelo, pak
dílem k zajetí a pĜi rozliþném scarniclováním k zbití pĜišlo a
poslednČ s hambou, též nemalým posmČchem a strachem pryþ z
Prahy odtáhnouti jest musel. A co více ku podivu jest, že vlastní
vojsko jeho, spiknouce se, z Prahy stĜelbou ven z mČsta
doprovázelo a z jeho vlastních kusĤv do nČj silnČ doráželo. Ó
jak pĜedivný jest /139'/ [1744] BĤch v skutcích a v svatých svých,
do jehožto svaté ochrany, by nás od tČch nepĜátelĤv ochrániti
ráþil, pobožným srdcem žádáme a dne 3. Janua. 1745 Te Deum
lauda. jsme prozpČvovali.
Anno qVo BrVsVs PragaM ReX Igne sVbegIt
post haC Vt præDo CogItVr Ire foras
aDVenIt Vt Leo MorabatVr Vt LVpVs
abIVIt Vt CanIs
EJa Pragâ? FVIt JVssVs abIre BorVssVs
FrIDerICVs InIMICVs
FrIDerICI greX MaLIgna fæX Pragæ eX LeX.
Jubel Brandeburgischen Deserturs.
Adio ô Prauszen Landt du bist uns wohl bekandt weil Wir in
dir ô faules nöst so lange zeith gefangen gewest, nun hat uns
Gott erlöst.
Nun mehro seÿndt wir freÿ von dieser Sclaveray weil uns
das edle böhmerlandt gehölffen ausz dem Sclaven standt diesz
ist uns wohl bekandt
Ihr brüder seÿt getröst jetzt seynd wir ja erlöst das exerciren
höret auff dasz butzen auf dem flünten lauff so sienget warter
drauff.
Kein Kauffmann löst nichts mehr, für kreiden wie Vorher
/140/ die schmüreraÿ hat nun ein endl, jentzt ruhen ein mahl
unsere händt, die Viel muhe angewendt.
Wo ist die properte es däckt sie zu der shue, die nach
Campiren in dem feldt mit selben ist es slecht bestebt, sie seyndt
ein spotl der wellt
Wie diesem engen gewandt seÿndt wir ja nicht in standt beÿ
einer hartten wünters Zeith zuseyn in freüen feldt bereith
stündlich zu einen streith.
Die brügl seyndt der lohn den traget mann dar von, der
zwang der thuet niemahl gueth undt das umb geldt erkauffte
bluth, streith nie mit rechten muth.
Die Preüsiche Arme zeiflieszet wie der Shnee, die Hütz aus
Vngarn kam dem Preÿszen alle Crafft benohm, die wurden alle

lahm.
Vns hat das glück geführt, dasz wir seÿndt Desertirt, die
freÿhait ist ein schener standt dies haben wir erst rechter kandt,
in Lieben böhmerlandt.
Das ungerechte glü guth, der stoltze übermuth beÿ einen
gaitz. halsz hat gemacht umb geldt umb leüth wir der gebracht,
ein jeder seiner Lacht.
Doch ist uns grosze freÿdt wasz ihr Verursacht leÿdt Wir
nehmen jetzo dienste an, bey der die überwünden kann, weil sie
mit gott fangt an.
Wer auff die eigene macht alleinig ist bedacht undt glaub[e].
Dasz er mit seinen geldt beherschen weil die gantze welt zu
letzten abgrundt fallt
/140'/ Doch wer die tugendt Liebt und sich in selbter ubt diesz
ist die holde Königin die grüszen wir mit hertz undt Sünn, alsz
eine Süngerin etc
Fridericus anagramma Fur diceris.
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/141/ 1745
Januarii 2. Do Kuttny Hory 150 zajatých BrandenburgĤv
kyrysaĜi královští pĜivedli, mezi kterémi mnoho nemocných se
vynacházelo.
Z strany oných kusĤv pruských, do VídnČ odvežených, jest
toto k zaznamenání hodno, že in Septembri jistý scribent v noci,
jenž na koĖským trhu stáli, na nich v þeštini takto jest napsal:
Teresko, ty jsi moje, tyto kusy budou tvoje
a hle, divná vČc, že to, co ten nápis v sobČ obsáhl, po projítí
nČkolik týhodnĤv se doplnilo, že takový kusy JM. královnČ
revera se dostaly.
5. Januarii prostĜedkem krá. rescriptu židé z Prahy do ultima
Januarii, pak z celého království do ultima Junii 1745
rescribírováni jsou, neb na nČ veliká zrada se vyskytla a
schledáno bylo, že s nepĜítelem Prajsem znamenitČ srozumČní
mČli a jej z Prahy táhnoucího revocírovati a k tomu, aby se
zpátkem navrátil, nabízeti se vynasnažovali, že se k nČmu ihned
pĜidají a Pražané mordovati nápomocni býti chtČjí. V krajích
pak židovstvo od místa k místu pass reporty sobČ donášeli a k
onému padnutí do ýech témuž králi pruskému velmi napomáhali
a vejzrady se dopustili, pĜi jehožto armádČ mnoho židovstva
schledáno bylo.
Krá. manifest vypravoval, kterak král pruský proti tractátu
pokoje z gleichu jest vystoupil, kdežto s královnou vČþný pokoj
držeti jest slíbil a proti domu rakouskému žádného sucursu dáti
aniž do alienantí proti ní vejíti a co nejmenšího pĜed sebe bráti
nechce a Slezko sobČ na ten þas zanechané v dobrým stavu
zachovati se zavázal. A ponČvadž od strany své pokoj beze vších
pĜíþin jest protrhl, pak do /141'/ [záhlaví: 1745] [okraj: Januar.]
království þeského zrádnČ se vloudil a svou zuĜivost
nepĜátelskou jest provedl, též hrozné exactí a plundrování pĜed
sebe vzal, Slezko pak nad nejvejš vyhubil a pod hrozný jhlo své
tak uvedl, že žádný otec s jmČním svým vládnouti nemohl,
jejichžto syny za vojáky svý sobČ pĜipsati jest dal a jiné potentiæ
proti domu pĜátel rakouskému nepĜátelským zpĤsobem jest
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popudil, takže JM. krá. armádu z Ĝíše do ýech odvolati a proti
nČmu zbranČ se uchopiti pĜinucena byla. Proþež tím manifestem
zbuzujou se Slezáci ke vší vroucnosti a vČrnosti, že je dotþená
krá. Mt od toho nepĜátelského jhla osvoboditi a je pĜichrániti
ráþí a tak tím témuž králi pruskému vojna se vypovídá.
Vojsko zde einqvartýrující k Slezku se pomalu vstahovati
zaþníná.
JM. krá. cancelláĜ místodržíckou a magistráty zase v pĜedešlý stav introducírovati a je v administratí nejmi. confirmírovati
ráþila.
Regrutírung co nejdĜíve pĜedsevzatý býti má.
7. Ti Brandenburci zajatí, co jich koliv bylo, odtud dálejc
vytáhli, z nichžto mnozí zemĜeli a znemocnČli. P. baron Vražda,
hejtman jich commendírující, s nima odmarchíroval, jemužto
zde zĤstal. Od obce na poruþení kraj. založeno bylo penČz 350
fl.
Zase se naslejchalo, že král pruský od Švejdy 30 tisíc vojska
a artijlerii sobČ koupil, od Francouze a Bavora silný succurs
dostati má a s 80 tisíc do ýech, pak Francous do Sachs padnouti
mínČjí.
/142/ [záhlaví: 1745] Januarii 11. Specificatí outrat a škod
statkĤ obecních v kraji kouĜimským od nepĜátelského vojska
pruského causírovaných, ke 40 tisícĤm se vztahující, byla
pĜednešena.
17. dito. Páni depu. do mČst pražských occasione prošlých
patentĤv z strany enke zusamentkhumšt na hradČ Pražském v
purkrabský zelené svČdnici držaného uþinili relatí, že 15.
ejvsdem držán byl a když jsou J. Exc. nejvy. p. purgkrabímu
complement uþinili, že se tomu obdivoval, kterak k tomu
pĜicházejí. Oznámili, že per patentes k tomu adcitováni byli.
Podal toho tČžkost, Ĝkouc, ponČvadž k takovému actu nikdy
pĜipuštČni nebyli, aby se to státi mČlo a mohlo, o tom
pochyboval, nic však ménČ aby se tam pĜedce najíti dali a budeli
pro nČ místo, že tam taky pĜijíti mohou. I stál pĜed touž svČdnicí
p. syndicus a deputírovaní u hrobu sv. Jana Nepo. oþekávali,
když nejv. pan purgkrabí vzkázal, aby tam taky do téhož
schromáždČní pĜišli. Byli jsou po Pražanech zavoláni a nato od
JM královny decret z strany regrout a landt militze pĜednešen,
by þeská zem 12 tisíc a pČt set hlav zregrotírovala.
JM. královna per patentes oznámila, kterak z Polska khurfišt
a král polský s celým krá. dvorem svým skrze þeskou zem do
Drážćan pojede, by jemu vorspony dány byly, jakž march ruta
krajská ordiníruje.
Králov. rescript magistrátĤv pražským
Maria Theresia von Gottes Gnaden zu Hungarn undt
Behaimb Königin.
Ehren Veste Liebe Getraue, die Hegende Freude undt darbey machende glück wünschung weliche aus Vns Ihr /142'/ [záhlaví: 1745] [okraj: Januar.] wegen der mittelst göttlichen beÿstands
erfolgten befreyung Vnserer Konigl. Prager Städten von denen
feundlicher Preÿszen allerunterthänigst contestiret, stimmet mit
Vnszerer allergnädigster Vohlzufriedenheit gäntzlich Ein, überdie Jenige aufführung welhe ihr nebst der burgerschafft allda
bey der fürgewesten belagerung undt sonsten die Zeithero mit
distinqvirter treÿ an tag geleget habet.
Wüer werden euch dahero auch ohnfergeszen sein euch wies
die weithere umbstende geben werden, Vnsere dieszfahls geschöpfte allerhöchste Vörgniegen mit angedeyhlaszung Einiger
König. gnaden werckthätig erkennen zu machen mit welchen
wür Euch ohnedeme wohl gewogen verbleiben. Geben in
Vnserer König. Stadt Wienn den 29. Monatstag Decembr. 1744
Vnserer Reiche desz Hungarischen undt Böheimbischen in
fünften Jahr.
Maria Theresia
Philip. Com Kinsky, Reg. Boh. Sup. Cancel. ad man. Sac.
Reg. Mjtis p(ro)prium
Rudol. Graff Korzensky, Jos. Frid. Eger
Præs. 10. Janu. A. 1745. Publi. 13. Janu. 1745.
25. dito. Patent naĜizoval, aby všechny místa škody, outraty,
ztráty a vyrabování, co NB kĜivopĜísežný nepĜítel král pruský
causíroval a vyexigíroval, liqvidírovaly.
/143/ [1745] Bellisle, krále francskýho nejvy. marchal, bývalý
pražský commendant, v ěíši od našeho vojska zajatý, o nČm
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píseĖ.
Wie ist es dir geshehen, dasz du es so Versehen
wax fange ich nun an ich armer Verlaszener Hahn
du soltest nun hin raiszen zum König deren Preüszen
umb ihn zu disponiren den Krieg fortzuführen
du solst Ihm was Verlügen und suchen einzuwiegen
Ö! Mon dieu Bellisle
Hast du nicht brauchen, die gold tinctur so augen
der schenden blindt macht ach hüttest dach getracht
mit angefülten händen den ambtmann zu Verblinden
du warest doch sonst so klug, undt hast auch geldt genung
in deszen bliebest sitzen. Lass Sturm Lasz weter blitzen
Ich ruffe in der sstill O mondiu Bellisle
Ö mondiu Bellisle
Dasz dir nicht widerführet was du Vormahls begekert
zu sehen Königin in Ihrer Haubt Stadt Wien
dan solte dies gesehen so wirdt dirs nicht wohl gehen.
Sie wierde rächen sich an dir glaube nur an mich
das macht mir grosze sorgen Von abendt bies an morgen
Ö mondiu Belesle.
So rufft der Frantzen König war meine macht zu wenig
so wast du tag undt nach auff Raüethe nur bedacht
die Teüschen zu betrügen und schaden zu befügen
zum besten meiner Chron ach allerliebster Sohn
jetzt wirst du müssen shwitzen wan du so warm wirst sitzen
Vor shmertzen shweig ich still, o mandieu Beliel
/143'/ 1745 Januarii 26. Bylo jest sem do Kuttny Hory 160
marodi bandurĤv ordinírováno, kterýmžto obec dennČ na mund
portí 6 kr anticipírovati zaþala a další v tom naĜízení neb
zaopatĜení oþekávala.
Z vídeĖských novin se þetlo, že král pruský v Moškvanech
revoltu zpĤsobil, mocí které královna detronisírována býti mČla.
Protož že JM královnČ þeské s 30 tisíc vojska proti témuž králi
pruskému na jaro succurrovati se prohlásila.
28. dito. Na ouĜad kraj. repræsentírováno bylo, kterak zde 1.
einqvartírungk pontonistĤv, 2. landt militze, pak 3. bandurĤv se
vynachází, by se jinam disložírovali a mČstu se polechþilo.
Liqvidace škod outrat a exactí vojska bandenbursk. státi se
mají.
Carolus VII. Romanorum Imperator, Archi Dux Bavariæ
20. Januarii obiit in Dno.
Februa. 5. Patent intimíroval, že termíny právní od 1. Januarii bČžeti mají a pakli kdo pĜedtím odpovČć právní nesložil, že
to jemu škoditi nemá.
2. Actus judiciales sub hoste exerciti za nic a neplatný se
declarírují.
3. Juramenta v þas nepĜátelského vojska extorqvírovaný za
nic se pokládají.
4. Collecta masitá a tabáková jako prve prĤchod svĤj míti
má.
Memoriál errinnerungs na slav. ministerium dvorské strany
passírungku pivního tátze, co pro saské a brandenburské vojsko
zvaĜeno bylo, do VídnČ expedí.
/144/ [horní okraj: PVtabat DVX BaVarIæ VtI Corona CzeChIæ,
TeresIa MVtaVIt. ]
1745 Febru. 10. Ti bandurové, jenž dne 26. sem pĜitáhli,
ordre do Moravi, kde jejich regement se zdržuje, jsou dostali a
téhož dne odmarchírovali a za ty dni na vychování jich od obce
okolo pĤltĜetího sta penČz, mimo jiného vydání, dáno bylo.
Ti bandurové na commendírujícího hejtmane Celestiny zase
do Kuttny Hory pĜimarchírovati mČli a již taky do HabrĤ
zpátkem se navrátili. Však na pĜiþinlivost magistrální zase
zpátkem k Štokám táhli.
Carolus magnus Archidux Austriæ 1. Februarii 1745 se narodil.
O králi pruským z rozliþných míst noviny pĜišly, že mČl býti
od svého officíra zastĜelen. Nebylo pravda.
O králi franc. se spargírovalo, že smrtedlnČ nemocný býti
má a otýká.
Chur printz baborský do VídnČ se oþekává a v aliantí s
Francouzem, jako nebo. p. otec, státi nemíní. Že prej on vícej
submissí, než s (z)braní pĜi JM královnČ uhersko-þeské vyĜídí.
P. arci-biskup pražský Mauritius povšem od dostání Prahy
po vykoĜenČní a vyhnání francouském v Praze neresidíroval a

protož taky JM královnu ani nekorunoval, nýbrž pĜed pĜíjezdem
její z Prahy se reterírovati musel. Byla corunována od biskupa
Holomouc.
Vermögen steüer z capitálĤv od sv. Havla 1744 30 kr per
cento, který pro nepĜátelské pruské vojsko k zaplacení nepĜišel,
v termínu sv.jiĜským 1745 platiti se má. NeménČ fleisch kr i z
tabáku platové se obnovují.
/144'/ [záhlaví: 1745] 16. Februarii jistý Kundrát, rozený Moškvan, na zahradČ Všech svatých, kde vloni in Octobri corpo
gilanovské proti PrušanĤm ku Kolínu campírovalo a tam stromy
posekalo, jeden stĜešĖový paĜez nad zemí lokte vysoký co talíĜ
tlustý sobČ uĢal a domĤ pĜinesl, jej v pĤli rozpoltil a druhou na 4
polínka ro(z)štípl. Vtom znamení kĜíže španČlské blíž jádra
vprostĜed zrostlého na stýblo hluboce do dĜeva jako vkoĜenČného vynalezl, kterýžto kĜíž na obouch polenách jako by švestkového dĜeva barevný byl, se spatĜoval.
Exhibet Hungariæ Cognata Boëmia plantam
qvæ fissa hungaricam monstrat utrinqve crucem
Hungarus applaudat felixqve Boëmia Qværis
Regine hæredes qvod beet illa duos.

[výška kresby 16 cm]

21. Febr. Te Deum lauda. držáno za narozeného printze. S
einzug. táhl p. Bergkman, Præt. D. Erythr. Me. Doct. tractíroval.
/145/ [záhlaví: 1745] [rĤzné verše na kĜíž vrostlý do dĜeva]
Aliud Epigra.
Vincit in hoc Signo unius Crux certa Triumphi est
Constantino augur dum nitet illa colla
ast ubi crux geminatæ tuis Regina ter alma
in Campis Crescit si sinis augur ero
sunt nempe austriacii certa hæc prognostica campis
qvod geminatvs (dent astra) triumphvs erit
Aliud.
Nvveris aurifodinam ternis in montibvs Vrbem
Kuttnensem? noscas hanc reperiisse crucem
Arboris in medio concretam Stipite qværis
tres binam montes cur genuisse crucem?
Tres celsi montes sunt unqvam symbla triumphi
Illis duplex crux arbore lemma struit.
Hoc Signo Vinces cruis imæ jam Omnia qvondam
pina nunc superi plura trophæa dabunt.
Aliud
Moscus adit campum, tunc concomitante Securi
deportat truncum grandia Signa refert
diviso trunco stupuit crux mira videtur
mirantur multi grandia duplica signa crucis.
Kuttna tibi duplex hæc crux dux sit ad astra
invenit hanc Moscus restituitqve tibi
Vniræ virtutis qvis neget esse bonam
Aliud
Tres Cruce Signatos montes fert Hungaræ tellus
tres Kuttnæ montes Alma Libussa canit

Hos inter latuit crux duplex stipite in uno
Hungariæ Similis fædera mira notat
Invideas licet Hungariam junctam esse Boëmis
nunc eadem Fausto munere Signa gerunt
/145'/ Aliud
Est Pater Austriacis Habsburga Gente Rudolphvs
Qvi gessit Sceptro deficiente Crucem
Imperii postqvam conscendit Cæsar honores
Felix Vincendis hostibvs omen erat
Hostes augentvr cumulantur signa triumphi
Hinc monstrant duplam prospera fata crucem
Ty dvČ polínka s tČmi znamením sv. kĜíže na žádost J.
Excel. nejvyš. p. p. purgkrabího hrabČte z Saffkoþího byly do
Prahy ad videndum et recognoscendum odeslané, kterýžto
pĜislíbil je zase navrátiti a odeslati.
Scripturistæ asserunt Similes cruces Sæpius fuisse re partas
et a Divina providentia ad varios eventus posse assumi hinc
apud Japones A. 1611 in Insula Japonensi dum duæ dolarentur
arbores mirabiliter in medio carum nigræ cruces a Deo ad
prodigia et miracula assumebantur.
Bartulus refert A 1589 qvod qvidam Japonensis dum ligna
cidisset in medio arboris mirabilem crucem mirabilites auctore
naturæ elaboratam compererit.
Alanus Copus a tempestate in ligno fracto crucem inventam
testatur A 1559 qvæ multas denotabat jvstorum tribulationes.
Similes cruces a divina providentia miros possunt designare
effectus.
In Anglia A 1559 crux in medio ligni reperta magnas infelicitates denotavit.
In India apparuit Crux in terra qvæ nec pulvere tolli potuit.
Item in aere ignita prodigio hoc effusionem sangvinis demonstravit.
/146/ Ad mortem Imperatoris Romanorum.
Nun wirdt Franckreich. Hochmuth stutzen
Preysz ctuf seine macht nicht trutzen
Spanien gantz klein Lauth Seÿn
Ziehen seine Pfeissen Ein
Philip sich zum lacken Zwingen
Genua miserere Singen
Carlos auf den zehen Schleicken
Heszen wirdt dem Stolz auszweicken
Engelandt die harpfen stimmen
Hollandt auf der sie schwimmen
Saxen seine Passvs machen
Ruslandt in dasz faustigen Lacken
Sardinien dem tegen wetzen
Dage sich in Ball Ergötzen
Eare seine feindt auf suchen
Due Belliisle Calender machen
Broglio recht heimblich lacken
und das Reich zum Rathn gehen
nicht mehr durch die finger sechen
Trier Coln Maintz, gloriren
Sschwoden nicht mehr Reduciren
Dänemarcks sich æqvisziren
Beÿerlandt die augen wischen
Östreich die gartien müschen
Weillen Gott selbst mit im Spiel. /146'/ [záhlaví: 1745]
Kheyszer ist todt Schweitz ist gantz still
Rom sich in dasz miettel legen
Portugal Cruciatvs prägen
Sultan dem Divan anhören
Persien sein Reich Vermöhren.
Ad finem Februarii z mnohých míst dalekých a blízkých se
naslejchalo, kterak král pruský zase potĜetí do ýech vpadnouti a
batalii zde míti míní, pak velmi silnou armádu sobČ zaopatĜuje.
Sedlský lid prognosticíruje, že prej ještČ potĜetí do ýech
(v)padne, pak svou zkázu vezme.
3. Martii židovstvo ze zemí královských vypovČdČno, z Prahy pryþ odešlo.
Všeckné vydání a škody krá. vojska liqvidírovati se mají.
Forot slámy, sena, ovsa vrchnosti þasnČ mají opatĜiti.
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Churfiršt baborský dal vzkázati králi franc., ponČvadž
vojsko jeho více potĜebovati nebude, aby takové z Bavor sobČ
odvolal. Non fuit Verum.
8. Martii. Patent naĜizoval, aby se všecké vydání, outraty a
škody etc na krá. vojsko uhersko-þeské liqvidírovaly. Vermögen
steüer 30 kr per cento a jiné resta zapraviti.
April. 7. Od JM. krá. prošlo poruþení, aby obec ten pivní
tátz, co pro nepĜátelské vojsko léta 1741 piva zvaĜilo a gratis
vydáno bylo, per 16 seth zla. rey. zapraviti hledČla.
/147/ [záhlaví: 1745] Cantvs primo.
Sechel, benevento te Dux gloriose, volo revereri, sum belli
1. Dux galliæ Incola Boemiæ
2. Tibi reddo Princeps, Vrbem Pragenam veniam implorabo
Sed ibo ad galliam, reliqvam Boemiam
3. Ego populum Praga movebo hoc mihi faveto & qvæso pro
solitis rebvs mei militis
4. Sine mora mox ad Gallias vadam mox Vrbe recedam ad
ultimum valete pro gratia peto te
5. Tantum mecum meam vehan annonam supplico demisse
qvæso digneris velle merita extradere
6. nil mali gessi in hoc bello nil concupivr Testis meus est
Bellil ten jest se mnou všudy byl.
Secundo: Lobkowitz
1. Verba hæc sunt mentis malitioasæ debes hic mereri
Sclavus eris Austriæ tu Latro Bohemiæ
2. Verum prius debes reddere pænam illam dare nolo
præcludam tibi viam non videbis Galliam
3. pedibvs nudatis indulgebo sed sine selopeto pileis
depositis omnes domum ibitis
4. Bosej domĤ pĤjdeš, ad paradam nec calligas cedam
místo zbranČ vemte hĤlky tak ven pĤjdete.
5. illam relinqves hic atqve mamonam di do pekla ty pse ty
proklatý Sechelle nehrej ty se mnou déle.
6. jenže jste pokradli, kde co bylo, vytloukal (j)si chlívy, ten
tvĤj kamarád Belyl všeho pĜíþina jest byl.
/147'/ [záhlaví: 1745] April. Churfüršt baborský, pozĤstalý
dČdic, proti domu rakouskému s králem francským se
alieríroval. S Brandenburkem opČte nás strašili, že by na nás
padnouti pĜemejšlel.
Moškvané, že by tenkráte zajistČ na succurs JM. krá.
táhnouti mČli, se jistilo, což na 5 leth slyšáno bylo. [doplnČno:
málo pravda, byly tištČny noviny nepravdivý]
K Slezku naše vojsko se (v)stahovalo a do magazínĤ fuoráže
se dovážela.
17. dito na 6 vozích zajaté brandenburgský vojsko skrze
Kuttnou Horu vezli. Jistý sedlák, jenž skrze Brandenburgky o
všechno pĜišel, velmi opatrnČ jejich magazín (jenž skrze dva
mČsíce celá armáda branden. se vychovati mohla) zapálil.
Naše krá. vojsko v BavoĜích, Slesku i v Ĝíši proti králi
francskýmu šĢas(t)ný progressy þinilo.
Ku konci April. ze všech stran dobré noviny slyšeti bylo,
kterak královna, naše nejmi. paní dČdiþná, šĢas(t)né progressy s
pomocí boží zázraþnČ þiní a jí dobĜe se daĜí.
V kraji þáslavským, kouĜimským a králo-hradeckým od
BrandenburkĤm 4 milliony a pĜes 7 kráte sto tisíc škody se
poþítá.
Maii. O šĢas(t)ných progressích JM královny ze všech stran
mnoho dobrého se slyšelo.
14. Pontony neb mostní šífy, které se na kyrchovČ sv. Panny
Barbory skrze celou zimu spravovaly, k Slezku jsou odváželi, s
6 i 8 koĖmi spĜeženými odtud odjíždČli.
LIXIVIUM LILIJ
/148/ [záhlaví: 1745]
seu recenter fusus gallorum Sangvis
cur expalescitis Gallorum lilia
Vngarvs impeedit capita vesta
timor vos percutit
non palletis sed rubescitis sangvine abluta
ligvore purpurecitis
bellandi pruritu arma Regiæ vos absolvunt et exurent
Sangvine lavant et vestiunt
horretis balneum lugetis lixivium
IVXI ILLVD LILICIDIVM
potum amarissimum
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bibisti Christiani Sangvinis Rex christianissime
epota cum Cyro Tomyris propinante manu proprium
Sangvinem qvi Sitivisti alienum
patrim deplumati in fugamacti Belliducis
gladio Scribe VIDI VI IVVI VI LILIVM VICI
Mars galli mors Gallorum.
Theresiæ preces sunt hostium neces
arma Reginæ vires divinæ
Junii 2. Patent oznamoval, že krá. armáda do Slezka proti
BrandenburkĤm šĢas(t)nČ vtrhla a jim na 42 canony a magazín
pĜejala, pak jich na 800 zajala.
4. Prušané u Švajdnice v Slesku velmi auxiliární saské
vojsko i taky krá. naše ztrátou artijlerie porazili a vítČzství
obdrželi, naþež veliký strach a bázeĖ následoval a pĜedpovídalo
se, že král pruský ze zaþátku sice viktorisírovati a posléz zkažen
bude a tak prej do ýech k záhubČ své (v)padnouti musí.
/148'/ [záhlaví: 1745] [okraj: Junii] Od 4. Junii do 15. ejvsdem
velmi zlý noviny slyšeti bylo, neb Prušané až do Náchodu a
Brounovu k ýechĤm se tlaþili a naše krá. armáda rukovala z
hranic. Panstvo a lid tam odtud s stateþkem odjíždČli.
13. V Sázavi sv. Prokop, milý patron náš, zázraþnČ svaté oþi
své odvíral a na 50kráte zavíral, což veliký strach a bázeĖ nám
ten div zpĤsobil.
Židovstvo vypovČdČné od JM kr. milost jest obdrželo, že ta
jejich emigratí se suspendíruje. [doplnČno: nebylo pravda]
16. Oberšt de Potatcz nad husary, pĜi té onechdejší batali
nešĢas(t)nČ plesírovaný a (od) PreysĤv zajatý, však na parolu
propuštČný, sem pĜijel, kteréhožto husaĜi confugírovali, zde se
curíroval. [okraj: 18 Octob. 1745 odtud odtáhl.] PĜed kteroužto
batalií asi pĜed 2 mČsíci se vypravovala, kterak jistý duch v
zpĤsobu m(n)icha v potoku ve Slezku od mnoho tisíc lidí
koupati a pĜes hlavu vodu krvavou házeti vidČn byl, o þemž se
povídalo, že v Slezku veliké krve prolití znamenati bude.
PĜi kteréžto batalii ztraceného lidu našeho na 9 tisíc a SasĤv
na 5 tisíc a 400 mužĤv, ober a unter officírĤv na 500, štandár na
67 se poþítá, jako i 2 páry bubnĤv a síla kusĤv k zajetí pĜišlo. Od
strany PrussĤv, jenž plac obdrželi, tolikéž ztráta lidu se poþítá.
Kterážto ztráta i mnohem více zase s lidem uherským a saským
dosazena a armáda zase v dobrým stavu postavena se vynachází.
Hned od zaþátku jara mnozí lidé pĜedpovídali a prorokovali,
že Brandenburci ještČ potĜetí a to okolo sv. Jana KĜtitele do
ýech padnouti musí a potom svou zkázu zde v ýechách vezme.
/149/ [záhlaví: 1745] Junii 21. Noviny vypravovaly, že naše
armáda až za KrálĤv Hradec zpátkem rukovala a generál
Naydagský s observans corpo pĜed KrálĤv Hradec na ½ míle jest
stál a Brandenburci na pĜes hranice þeský do ýech vtrhli a všudy
rabovali. Od KrálĤv Hradce lid se sem reteríroval, což nemalý
strach a bázeĖ zpĤsobilo.
Dito generál Taun plesírovaný sem pĜijel. 8. Julii odejel.
22. Pobožnost Mariánská s obvzláštní vroucností skrze 5
sobot se zaþne a pokaždý p(er) 1 str. chleba chudým rozdán
bude.
24. Saský lid a huláni na succurs do Sleska marchírující u
Nového Kolína campíroval. P. generál Taun magistrátu dal
oznámiti, že printz Lottringen jemu odepsal, kterak se zde
bezpeþnČ zdržeti mĤže a že naši pruské vojsko, avangardu, jenž
se od levého kĜídla ztratila, na 11 set jich porazili a 3 sta jich
zajali a jejich armáda do Sleska odtoupila. Nysa od insurgentĤv
uherských ploqvírována se vynachází.
Do ultima Junii rozliþné lživé noviny, dílem dobrý dílem
zlý, se proslejchaly. Lid pĜedČšený vČci domácí ukrývali, do
truhel ukládali a pryþ se salvírovati mínili.
Julii na Jiþín partaj brandenburská padla, na pp. PP.
jesuvitích 12 set zla., na mČstČ 500 fl a na cartouzích nČco taky
vyexigírovala. Nejvyšímu discretí 25 ku. dukátĤv a pyxlu dáti
museli.
7. Kusy z Prahy k krá. armádČ dováželi. Printz Lobkowitz k
armádČ pĜijel a na statích svých lid k pobožnosti (v)zbuzoval.
Židovstvu nátisky nČjaké þiniti ostĜe se zapovídá a naĜizuje,
aby jim nic zlého þinČno nebylo.
/149'/ [záhlaví: 1745] Julii na Rejchenberg banda pruská zase
udeĜila a faráĜe tyranským zpĤsobem svázala a uprala, též
zmrskala, až jim 4000 fl raddní osoby do jednoho domu svázaný

vhodili a ten dĤm zapálili. Když ale 4000 fl schledati a jim dáti
pĜislíbili, tu ocheĖ udusili a je propustili.
15. 17. dito kusy a magazín k Slezku dováželi. Landt militz
odtud odmarchírovala.
Vermögen steür z capitálĤv a ze služeb p(er) 7 krát sto tisíc
od letha 1745 do 1746 sv. JiĜí rozepsán, ze sta 6 per cento 1 fl a
5 p(er) cento 45 kr, též z kol mlynáĜ. placen býti má.
Z kraje boleslav., litomČĜicského pruskému vojsku viveres
pod hrdlem ztracení dodávati se zapovídá.
25. P. Vác. Kegler, mĤj milý strejc, laitenadt pĜi landt-milici
a p. Petr Resler, hejtman, k PodČbradĤm k opatrování krá.
magasínu marchírovali.
Prušané vždy do ýech ze Sleska se tlaþili a vesnice
vyrabovali. Sasové auxiliární s 3000 most pĜes Labe kolínský
osadili.
JM krá. pp. František z Lottringen, concregent náš nejmi., že
by za císaĜe Ĝímsk. zvolený býti mČl, se pĜedpovídalo.
V Praze v nČkolika místech šance podminírovány, an by
batalie se nezdaĜila, k vyhození pĜijíti mají.
Rescript od JM krá. z Prespurgku sub dato 17. Augv. 1745
prošlý nejmi. porouþí, aby na stolici soudní competentĤv vČk
kolik leth jsou doplnili a jak staĜí jsou v zprávČ doloženo bylo.
VnIVersI orbIs CLaVes tenebIt MagnVs DVX LotarIngVs
/150/ [záhlaví: 1745] Brandenburci vždy pĜes hranice þeské
hloubČj vtrhli, kterýmžto naše krá. vojsko ucofovalo, na
pohodlnČjší místa k batalii vylouditi mínilo, zase do Slezka
zpátkem odtáhl, kdežto veliký nedostatek fuoráže trpí a
pĜenáram(n)Č drahota v jejich ležení povstala, takže oni i hovada
hlad zakusili. PĜi naší armádČ všeho dĤstatek mČli a pro velkou
láci znechutilo se nČkterým tam viveres donášeti. Vpadli až k
Krá. Hradci a k JaromČĜi.
8. Augvst. Fouráže pro vojsko polní poĜáde se svážela. Hora
Kuttná s vesnicemi dala a do ýáslavČ odvezla okolo 13 set cen.
sena. Landt militz má se schledati dle reparticí usedlostí. Usedlý
má dáti na mundýrungk 1 fl 18 kr 11/8 den a tak z kraje þáslav.
dáti pĜichází 4397 fl 5 kr.
Saský paqváže a nČkteré vojsko, též huláni k armádČ jeli.
10. March regroutĤv 896 hlav do Kuttné Hory. MČli zde
rosztag. [doplnČno: dva Branden. arcabusírovali]
Kraj þásl. má odeslati 1200 robotíĜĤv k šancování Pardubic.
18. PoĜáde fuoráži k armádČ ze všech míst sváželi a vojsko
na furážírunk až k mČstu dojíždČlo. Kde co dopadli, brali.
Sedlský lid pĜenáram(n)Č sobČ stČžoval. Armády vždy proti sobČ
u Králového Hradce za Labem a pĜed Labem stály.
S electí Ĝímského císaĜe vždy se poodkládalo.
Brandenburci až k PardubicĤm futražírovali a naþ pĜišli,
rabovali.
26. U Nových DvorĤv 6000 vojska [pĜipsáno: saského] státi
mČlo. Odtud 2000 chlebĤv odesláno bylo. Od zemĜelého žida od
pochĜbu kĜesĢanĤm 300 (fl) dáti museli. JM krá. na 15 fl to
limitírovala a co pĜes to dáno bylo, navrátiti se muselo.
P. Vác. Kegler, mĤj milý strejc, laitenand pĜi landt milici, z
Pardubic psal, že se dobĜe vynachází.
/150'/ [záhlaví: 1745] Augvs. 3. Saské auxiliarní vojsko u sv.
KateĜiny 7000 statí svou mČlo, k Velimu a MČlníku marchírovalo, neb brandenburgské vojsko na tĜi colonie se roztrhlo a od Jiþína k MČlníku exactí rozpisovalo, meþem a ohnČm vyhrožovalo. A tak opČt na nás zlé se uvalovalo a strachy nás obkliþovaly.
Ó Bože, raþiž nás od té zuĜivosti nepĜátelské chrániti. Ze všech
stran veliké naĜíkání a bČdování slyšeti bylo.
Brandenburgk na 90 tisíc silný se poþítá.
6. Patent naĜizoval, aby sený maqvasín v ýáslavČ složený do
Krá. Hradce odvežen byl.
Musika pro pezství vždycky zapovČdČna a magistraliter
vyzdvižena jest. [doplnČno: dlouho to netrvalo]
Fouráže ustaviþnČ k armádČ dovážena byla.
18. BandurĤ 16 mužĤv, jenž z gatení brandenburského utekli
(a) za oberštem svým p. baronem Padaticz sem pĜišli, z
milosrdenství nČkterý den vychonáni býti mají.
Z novin nürenbergských.
Die Zeitung aller Zeitung die grosze höchsterwunschte
Zeitu(n)g, dasz Ihro König. Heheit der
Herr Groszzog Franciscvs Lotringen

13. Septembris zum Römischen König glücklich erwehlet
worden.
Auf Teusches Vatter landt, auf treü Verbundne Saaht, der
Himmel gibt uns heüt den besten Kaÿser dar Last an das Heiligthum die goldne Worth schreiben. Dasz die von Oesterreich die
letzten Kaÿszer bleiben, der Crönungs tag ist auf den 4. Octob.
Angesetzt.
Jistý major pruský, byvše od našeho krá. nejvy. leitenanta
Franqviny zajatý, mČl pĜi sobČ peníz s tímto nápisem:
Meiden, leiden, schenken, dencken
kterýžto nápis takto se vykládal: Böhmen will ich meiden
Königin von Ungarn leiden, den Baÿern die unkosten schenken
undt den Sachsen es gedencken. Z toho se myslí, žeĢ se znamená
brzký pokoj býti.
/151/ [záhlaví: 1745] [okraj: Septembr.]
Zweÿ Cronen deine Stirn umbgeben schon zur Zeit
die dritte morgen dir der Himmel zubereit.
An heünt Ein Königin dich deine Länder nennen
morgen Ein Kaÿserin wirdt dich das Reich erkennen
So bleib nun wie du bist das wünschet jedermann
weil deine Hochheit nichtmehr Höher steigen kann.
Fouráže k armádČ poĜáde se dovážela a se jistilo, že
Brandenburgkci do Slezka z ýech vytáhli. Pak od naší krá.
armády sevĜeni býti mají. Jakkoliv rozliþné šarvátky se staly,
však nic jistého se nevČdČlo s jakým progressem.
Trutnov mČsto Brandenburci vypálili a vyrabovali, toliko 4
domy a vČž kostelní, však kupl zhoĜená, zĤstaly. MČšĢanstvo na
chudobu uvedeno.
Septemb. 26. V mČstech pražských slavné Te Deum
laudamvs na podČkování P. Bohu všem. za šĢas(t)né zvolení
Ĝímsk. císaĜe Fran. I. držáno bylo.
JM krá. stavové od zemČ 100 tisíc na cestu do Franckfurtu
jedoucí na cestu offerírovali, pak na coronatí císaĜe 300 tisíc
gratuitum donum uþinili.
Minulého léta 1744. ta na obloze 31. Janu. vidČna cometa
neb jasná ocasatá hvČzda, po nížto pád brandenburgský do
tohoto království þesk. následoval. ěíkával jsem: hvČzda jasná,
naše královna bude paní krásná, nad tou paní krásnou a
nejjasnČjší císaĜovnou Ĝímskou, což pod nebem a na svČtČ
vznešenČjšího býti mĤž.
U(l)t(im)a dito byla bitva u Trutnova, neb nenadále naše
vojsko padlo na Brandenburky, ležení, munici a paqvažní vozy,
jako krále czeldt krigs cassu a kanceláĜ zajali, pĜitom mno(ž)ství
koĜisti a pajtu dostali a BrandenburkĤ na 3000 pobili, 500 zajali,
deserturĤv na 300 se poþítá a plesírovaných 500.
Od strany naše poþítá se zabitých 1500, plesírovaných
tolik(éž), zajatých 200, ztraceno 5 canonĤ, 2 praporce. Ta
brandenburgská ztráta na 7 millionĤv se poþítá. Camrdiner krále
zajatý vypravoval, že králi jeho na nČm toliko košile zĤstala a
tak jak odjel, to na sobČ toliko má.
/151'/ [záhlaví: 1745] Octob. 6. Patent naĜizoval, aby ty místa
likvidírovaly škody, které jsou skrz futražírungk zakusily, že
mají náhrady užíti a to regumentĤm na jich káži se poraziti má.
Popis 12 husarĤv, jenž na pajty, nejvíce ale na židy
dojíždČli, dopadeni, jakožto škĤdcové zjištČni býti mají.
Camerální administratí ve tĜech osobách od JM. krá.
confirmírována a comory raddy v svém titulu do další krá.
resolutí zachovány.
Z Heidelbergu p. don Luis de Villa de Castelo capit. Wuhlbrande., p. strejc, psal, že v ěíši nepĜítele Francouze pĜes Reyn
odehnali a z Frangkfurtu 36 postilionĤ velikému vejvodovi z
Lotringu vysláno bylo, oznamujíce vyslaní, kterak ku potČšení
sv. Ĝím. Ĝíše za krále a císaĜe zvolen jest. Naþež pĜi armádČ z
prken slavná caple vystavČna a okrášlena byla, na které 700 lidu
pracovalo, a tu celá armáda paradírovala. Nato z Heidelbergku
novČ zvolený JM Ĝím. král s celým generalitetem a biskupem z
Speyer pĜijel. Vtom ze 24 velikých kusĤv salve dáno bylo. Nato
následovalo slavné kázání. Thema bylo: Dabo Vobis Regem
qvem elegistis et petiistis, kterého slavné auditorium legáti
cathol. a lutheránští i calvinistæ slzavČ poslouchali a v té Ĝeþi
sobČ oblibovali. Pak Te Deum laud. držáno bylo s vypálením
100 kusĤv a z malých zbraní stĜelba následovala. Vivat Vivat
Fran. I. Romanorum Rex ode všeho lidu kĜiþeno bylo a tak dále
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pro pamČĢ toto psaní tuto pĜiložené. [viz fol. 155 a 156]
18. V TrutnovČ, oném vypáleným mČstČ, až dosaváde
Brandenburci se zdržujou. Nato brzy z ýech jsou odtáhli a k
Moravi, vzláštČ k Holomouci se blížili, odkudž mnozí z mČsta
pryþ se salvírovali.
31. Te Deum laudamus na podČkování P. Bohu za šĢas(t)né
zvolení a korunování Ĝím. císaĜe Francis. I. s einzugem s 4
praporcemi a 2 compagni. mČst., s kterémi jakožto hejtman jsem
táhl a pĜi kostele paradíroval.
/152/ [záhlaví: 1745] 18. Septemb. Z JaromČĜe Brandenburci
vytáhli. Slyšíce v TrutnovČ bubny a jich march, mČšĢanstvo pryþ
se odebralo. Pak 19. dito naše vojsko krá. z Trutnova do Slezka
odtáhlo a jiné vojsko od ýech za Brandenburkem se tlaþí. Z
Pardubic magazín-bekové v JaromČĜi chleby pécti zaþali.
Patent naĜizoval, by z usedlého 1 str. ovsa do Králového
Hradce proti záplatČ 2 fl se lifroval.
Novemb. 12. Jistá zpráva, že brandenburská armáda z ýech
do Sleska odtáhla a naše vojsko za ní se stáhlo. PĜitom se jistilo,
kterak sedlský lid sleský témuž Brandenburku velmi sjednocený
jest.
Však naší krá. armádČ tam se dobĜe nic nedaĜilo. Povšem
onému nepĜíteli odolati a jeho dobrým prospČ(c)hĤm v(s)tĜíc
vkroþiti se nedalo. Když pak naše vojsko na vintrqvartíry již se
odebrati mČlo, naslejchalo se, že JM. královna k tomu svoliti
nechtČla, nýbrž témuž vojsko naĜídila, ponČvadž prej v létČ nic
nedokázali, aby sobČ vintrqvartíry v Slezsku hledali.
in Decembr. Týž vojsko brandenburgské do Sasz vtrhlo,
Krlici, Žitavu opanovalo a k DrážćanĤm táhlo. V Vratislavi
když král pruzský v vniversitatí studia držeti povolil a
studen(t)stvo do schol se sešlo, takový s vojskem obtáhnouti, na
vojnu mocnČjších na 500 osob vzíti dal a z celého Slezka
mládence apatykáĜský, kupecký, sousedy a jiné obyvatele na
vojnu vzíti naĜídil, takže v polích dívky a ženy samy voraly a
role zasívaly.
Khurfiršt saský král polský s paní paní manželkou a s mladými princemi z Drážćan odejedouc, do Prahy pĜijel. Zdaž pĜed
tím nepĜítelem se salvíroval neb ne, o tom se neví. Naslejchá se,
že to nepĜátelské brandenburgské vojsko v Sasících silnČ se
rozmáhá.
/152'/ [záhlaví: 1745] Brandenburgské vojsko v Sasích zle þinilo, z þehož khurfirst a král polský, v Praze residírující s celým
dvorem svým, nad tím nepĜítelem konsternírován se vynachází.
Hle divná a podivná vČc.
Letha 1741 dne 27. Novemb. vojsko saské kterou branou do
Prahy nepĜátelským zpĤsobem vtrhlo a þeskému království zle
þinilo, léta tohoto 1745 týž khurfišt saský touž branou pĜed
nepĜítelem svým do Prahy se salvírovati pĜinucen byl. Divný
BĤch v skutcích svých, divnČ s krá. korunami zahrává.
Olim consolatus nunc desolatvs
qvi Pragam læsit, læditur ille magis.
Drážćany týž nepĜítel dostal a tak celé Sasko opanoval.
Saxo venit Pragam Pragæ gaudebat asilo.
Pontonistové do vintrqvartíru sem pĜitáhli a nČkteré pontony
pĜivezli.
1746 Janua. Brandenburgské vojsko ze saské zemČ odtáhlo.
Khurfiršt saský z Prahy do Drážćan z Prahy šĢasnČ odejel a nato
zavĜen byl pokoj mezi J.M. královnou, králem pruzským a
khurffirštem saským. Paqváže knížete Lotrinka do VídnČ jela a
od ýaslavČ 1 compagn. pČchoty skrz mČsto táhla.
12. 13. Januarii. Regement kollovratský mČl zde rasztag. 14.
k Vídni odmarchíroval. U mnČ byl einqvartírován štáb oberšt p.
Jan Fran. de Aulak.
12. Janu. Ty plátČný pontony, 12 kusĤ držící, odtud odveženy byly.
Vojsko na vintrqvartír do mČsta ordinírováno.
duco tibi Taurum, Taurum sed fronte carentem
qvem tibi Kuttnensis transmittit dextra Senatus
avertas militem venturum Kuttna reqvirit
/153/ [záhlaví: 1746]
Miraris Taurum cur tarde venisse videtur
exspectabatur venturus Phæbus in auro.
9. Februarii vojsko na vintrqvartír zde einqvartírované podle
toho odtud do BudČjovic abmarchírovalo. Ty pak pontonisté
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taky první ordre k abmarschírunku dostali.
14. Patent v zemi publicírován z strany vermögen a khopf
steuru, aby mČsta a sídla fassi do 4 nedČl složily, jak mnoho kde
hlav se vynachází.
3. Martii pontonistæ na vintrqvartír zde einqvartírovaní dle
mi. místodrž. decisí prošlé, že Kuttná Hora jsouc svobodné a
privilegírované mČsto, od einqvartírungku vojansk. osvobozena
býti má, pryþ deložírováni odmarchírovali. Jejich pak pontony
cum apertinentiis zinventírovány, k magistrální ochranČ
odevzdány byly.
16. Vojsko saské skrze þeskou zem marchírovalo k Polsku,
že by Poláci krále pruzskýho detronisírovati a nového krále
Francaze dosaditi, pak od svého krále odpadnouti pĜemejšleli a
se s Francouzem spojiti mČli. Odkudž se praví, že by letos
Theatrum belli v Polsku býti mČlo a protož od naší císaĜ. amády
k Ĝíši vstĜíc FrancousĤm se stahuje.
28. Martii. Vermögen steüer z capitálĤv 6 per cento po 1 fl,
pak 5 per cento 45 kr rozepsán, by takový in termino sv. Georgii
vel in totum neb polovic a druhou polovic in ter(min)o sv. Galli
neb creditor neb debitor pĜi berni zapravil, tolikéž vrchnosti
surrogatum z piva i sládci za 3 léta odvedli.
Kopff steüer pĜi tom.
In Aprili nic dobrého se neslyšelo, nýbrž veĜejná povČst a
strach, že Brandenburgk ještČ potĜetí do ýech padnouti musí a
zkázu svou vezme, což sedlský lid velice pĜedpovídal a zase
nČjakým starým prorocstvím to ubezpeþoval.
In Junio táž povČst dalece a široce se rozmahla a se jistilo,
že Brandenburgk lid vstahuje a silnČ se armíruje, jakoby ze
Slezka do Morovy a ýech neb do Uher padnouti mínil.
/153'/ [záhlaví: 1746] 25. Julii, na den sv. Jakuba apošt. PánČ,
bylo držáno slavné Te Deum Laudamvs za šĢas(t)né obdržení
vítČství ve Vlaších nad ŠpanČli a Francouzi, jenž jich na 15 tisíc
porazili. Aufzug se 4 praporci táhl, hejtman p. Khun, p. Ramhoffský, p. Kubín a p. Joz. Hertl leütenanti, s pĜekrásnou
parádou a veselostí.
11. Septemb. držáno Te Deum Laudamvs za šĢasné obdržení
vítČcství ve Vlaších, že naše vojsko Piacentu obdrželi, odkudž
taky do Genui se dostali a 3 milliony contributí rozepsali. Táhl
hejtman p. Robenštein se 4 praporci, p. Spreng leitenand s p.
Joz. Hertlem.
20. dito. Noviny oznamovaly, kterak ve Vlaších naši victorii
slavnČ obdrželi, pevnost Genui s celou zemí opanovali a našim
se dobrovolnČ vzdali, takže ve Vlaších žádných více FrancousĤv
a ŠpanielĤv se nevynachází, neb dílem po vodČ a dílem po zemi
ešapírovali. Genuenští našim s 7 milliony se vyplatiti a císaĜský
sschmuk v 6 millionĤv zastavený darmo bez vejplaty a k tomu 6
millionĤv brandschac. složiti pĜinuceni byli, o þemž particularia
další se oþekávají.
Židovstvo do Prahy co donášeti a zase z Prahy nČco vynášeti
zapovČdČno má.
In fine Anni císaĜ. krá. vojsko z Genui od zajatých FrancousĤv, jenž se zmocnilo a okolní obyvatelové revoltu zpĤsobili,
hanebnČ s velikou ztrátou vyh(n)áno bylo a tak zase Genua k
ztrátČ pĜišla.
/154/ De Genua dicit scripturista
Genua jam Janua
Surda olim Oranti (1) nec Janua laxa Ferenti
Hispano & Gallo qvæ fuit hæc alia est.
Funibvs Hispanis (2) unplexa & Robore Galli (3)
heu! constricta magis publica res genuit.
Austriaca hos funes vix dum Bellona videbat.
Ense recidendum est (4) qvod meditetur ait.
Janua qvæ Hispanus & Gallis Marte
Germano-Sardis Janua aperta fuits
Austriacusqve sumul victricis Janua famæ (5)
Janua hic Dominæ fit ea Jure recens.
Janua num gossit jam forte Provinciæ (6) ista
Dici? Mars tempus fædera nostia dabunt.
1. Surda sit Oranti tua Janua laxa ferenti Ovid. Amor. 1.8.77
2. ibericis perustæ funibvs Horat. Epod Ode 4.5. funes hi
fortissimi fiunt ex Sparto herba ad Carthaginem in Hispania
copiose crescente Plim. 2 19
3. Robore valent Galli numero Hispani Cic. destrusp. Rens. 19

4. Ovid. 1 Med 90
5. illa actio mihi aures hominum illa Januam famæ pate fiat Plin
Lib. 1 Epis. 18.
6. La Provence cam Vrbem sibi Mithriad. asiæ Januam fore putavit qvâ effracta tota pateret Provincia Cic. pro Murena 33.
/154'/ Novina strašlivá a podivná o porodu dítČte
1745 dne 20. April. v polské zemi JiĜíka Stehlíka manželka
KateĜina v mČstČ KratošínČ porodila dítČ, které v pravé ruce
šipku mČlo a tĜi prsty svinutý jako k pĜísaze pohnutý k nebi
zdvihlo. Na levé pak ruce tureckou šavlici, na bĜíšku máry s
pĜíkrovem co malovaným zpĤsobem vyrostlé se spatĜovaly. Na
pravé noze pistole a na levé karabinu vyrostlou, chodidla nad
kolena srostlé. PĜi narození svém promluvilo s pláþem: Polepšte
se lidé a mnČ nic nelitujte, co tČlo mé nese.
1746. Povšem vĤbec špargírováno bylo, kterak král pruský
do Moravy a do ýech tenkrát a tenkrát padnouti se strojí a
dojista pĜemejšlí.
1747. Kteréžto spargamenta 9. Janua. skrze patenty velice
ostĜe se zapovČdČly a kdo by takové roztrusoval, tČlesnČ trestán
býti má. PĜitom týž patenty oznamovaly, kterak dĤm rakouský s
týmž králem pokoj velmi dobĜe upevnČný má a v dobrém
pĜátelstvu též v pĜízni pozĤstává, odkudž obyvatelové zemČ
dokonce se nic zlého obávati nemají a nemohou. By se z tČch
spargamentĤv nermoutili a niþehož nestrachovali.
ěád a patent tištČny z strany žebrákĤv

/155/ [Listy 155 a 156 jsou tvoĜeny vloženým þtyĜstránkovým
dopisem napsaným na pĜeloženém archu papíru. Výška strany je 225
mm a šíĜka cca 195 mm. PĜepis dopisu je asi za hranicí srozumitelnosti pĜepisoval jej þlovČk neumČjící nČmecky a nemající mnoho zkušeností se
þtením kurentu - tolik na omluvu.]

wohl geborened
Hoch gecostester Herr Vötter undt frau umher
wir wiessen nicht ob sie noch bei leben sein wie auch die frau
wahen in dem wir so lange zeitl Keine nacht vieht von ihnen
haben ich Hoffen doch das sie, den briess welchen ich
geschieben hab die Vergangene Companien an ... wie meine
allerliebste nieder Kommen ist wilt der [poškozeno pĤl Ĝádku]
haben, wie auch ein brieff den Wergangenen januarii wiederun
an sie geschrieben haben wie auch meine auch Keine anwort
unsz geben haben, Wielteicht adression sie die brieff nicht gutt,
sie mussen in der uberschri[…] benennen, in der allierter arme,
als nemplich a M. der. d.l. Capiteinne de wurmbiond h. M. j. et
Royal, dens arme ellie aux paysbas mitt freyden Diche ihnen zu
wichsen die doch die fraute frantzsosen totaliter anst der sehen
oder mehrer geschlasen sein worden, von den Engeländer diese
batail ist mehrer dran gelegen als wom sie zweimalt /155'/ zu land
geschlagen währen wörden, als den dritten hujus ist die
nachtricht nicht tromppeten der gerutzer allerler arme offert
baret worden, den 4 darauff, ist doch te den[…]t der gantzer
arme Celebriret worden, ge[…] frolochen wahre est alhierr da
beschreibe ihnen, den schad[…] dieser batail welche selber bei
dem herzog won Combenod[…] herraus geben ist worden, als
nemplich - - primo 3 grose Krich schieff mitt 224 schwarze stuck
2 dreifachliche Krich seieff beladen mit 162 stuck 10 [poškozeno
pĤl Ĝádku]chafften 4030 gesunte, 300 blessi[…] 440 dohten
welche noch nicht ins wasser geworsten wasse[…] die selbiche
gefangene bekennen auch das sie bies gegent 700 hundert schon
ins wasser geworsten hätten, dieses benentes haben sie
bekommen, aber, was zu grund geschossen ist worden, 9 grosse
Krichschieff undt Wersungken, mitt soldaten undt officiren,
arbeittsleitt Matelotten 8700, wie auch 500 stuck tertio - haben
wiederum erobert 3 Kauffmans schieff genent linie schiff, welche
won der indianischer Compani wassen, beladen gewesen sein,
mitt 10 million in /156/ golt, oder lingo derr genent dies nemliches
was fur den König, Kauffmans wahr ist ostimirt, 3 million dieses
alles wie ich ihnen Specificiren haben unsere allierten erobert.
Da schicke ihnen auch die order de batail, das sie Können
scheen, wie gros unsere arme dieses jahor imfelt steheet, so lang
als Krich ist gewesen, hatt keine solliche arme also briliant
imfelt gestanden den Wergangenen winter, hatt mihr geluck ins
winter quartir waser haus zu Kommen in Luxembourges land,
wir haben unsere Kinder zu Haus gelassen ich ein recht erfreyet
gewesen, das ich hab meine allerlich[…] frau hab können
nacher haus führen, undt das sie doch geschem hatt was […]

einen dott sie undt ihre Kinder zu werhofften haben, ich hab ein
brieff den 3 hujus bekommen, won haus meine machen schriebet
dass die gröste schon den ave maria bettet undt die zweite
anfanget zu gehem, gott der allermächtichte beschutet sie grose
freyd haben wir mitt ihnen hiemitt schliesse, undt recommendire
mich allezeitt ihnen wie auch der frau mahen Werbleiben
hochgecostester herr Wätter
gehosammer diner don Luys de Villa de Castille […]
bei Lihr den 4 junii 1747
meine lasset sich ihnen wie auch der frau mahen empfehlen,
undt wer lasset wie ich auch ann ort ... zu bekommen
/156'/ Monsieur / Monsieur Albert Kegler / Conseillie de
Kuttenberg / a Kuttenberg
P.S. PoníženČ ruku líbám jak váženému panu strejci tak také
paní tetČ a vČdomost dávám, že se zdráv vynacházím. Bude mnČ
tČšit, když se pĜi dobrém zdraví vynacházejí. S tím se do stále
péþe porouþeje zĤstávám.
obh.ji sdist
Na Spejih v Eichstetu dne 8. Juny
V. Kegler, Liet.
/157/ De perfida Genua
Perfida plebs Genuæ qvæ te clementia cepit?
Victane Victores Vincere posse putas
Opprimis Austriacos aliqvot male millia mactas
ut tua nunc linqvant tecta Superba facis
Ach! Sed qvam care tibimet Victoria stabit
qvam tristis reditus qvamqve tremendvs erit
Victa jaces qvámvis vincens & victa jacebis
& Genua inflectes, crede superba genu.
1747. 3. Maii vermögen steuer z capitálĤv, ze mlejnĤv a
služeb publicován.
1749. Tohoto roku ze všech okolostojíþností a conjecturis
znamenati se mĤže, že znamenitá vojna v Polsku, jenž krále
pruzského za krále Poláci míti chtČjí, povstati mĤže, neb se
vojsko moškvanské (jenž na pomoc 30 tisíc k ruce JM krá.
pĜitáhlo a zase z Ĝíše zpátkem se navrátilo[)] až posaváde v
ýechách a Morovi se zdržuje a naslejchati jest, že císaĜovna
carovská 70 tisíc ku pomoci a král francský 30 tisíc lidu králi
po(l)skému na pomoc dáti chce a Prajza ze tĜech stran
attaqvírovati, pak císaĜovna Slesko vybojovati a Petrovi arciknížeti kmotĜíþkovi odevzdati míní. /157'-158'/ [prázdné strany]
/159/ [okraj: Ephyt.] Hic Sepultvs qviescit Michæl unvs ab Estoras
de Hungara & Excellentissima stirpe oriundvs
a sangvine Comes a Galantha
a Virtute Capitanevs inclitæ legionis Principis
Pauli Antonii Esterhasi
Creatvs
a Vitæ exemplaritate Angelvs Deo
& unicuiqve notvs
excrevisset sane inarborem sed inex spectate exaruit
in pugna cum Brandeburgo in Tein
nona OCtobrIs hVJVs annI horIs serotInIs eXorta
eXCepIt ILLe PrVsICo gLobo VULnVs CorDe
& DeXtro poLICe
Ut orbi significaret universo ubi & qvaliter tenebat
pro Regina Hungariæ patria & stirpis honore
Fidelitatem
in Corde qvod illi in vita obtalit et police
qvo Juravit.
Ultimas sanqvinis sub corde guttas exponere voluit
Crovit in vita pre vixit fideliter
mortuus gloriose
ætatis suæ 23 annorum
qvis qvis cs qvi hæcintueris ita Vivere
& mori disce
obiit abiit 9 Octobris 1744 in Tein.
/159'/ Decisí od slav. cancel. místodržíc. z strany vystavČní
nového erbu magistrál. nad portálem sv. Barbaræ.
Besonders Liebe Herren undt Freünde
Wir haben ausz ihren Bericht de præs. 14. S(eptem)bris gegenwärtiges Jahrs das mehreren ersehen, wie nach die Selben in
conformitate eines allergsten Rescripti Occasione des in der
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konig. Bergk Stadt Kuttenberg ober der Kirchenther bey S.
Barbara eingesetzt gewesen, hiernach in A(nn)o 1733 von dem
dahmaligen Rectore des alldortigen S. J. Collegii, P. Rectore
Fabiano Weseli, demolirten, anjetzo aber wiederumb dahien in
pristina forma untehalb des daselbst aufgerichten Kay. Adlers
auf Vnkosten besagten Collegii auf gestelletwerden sollenden
Kuttenberger Stadt wappens ausere Verordnung dem der malligen des berührten Kuttenberger S. JESV Collegii Rectori Henrico Kral, zur deszen gehorsmabster befelung nicht allein so
gleich intimiret, sondern auch darüber dem einberaubten sechs
wohenth. Termin /160/ mit aufstellung des neüen Wappens verzögert, demselben hierzu ex officio anneinnent hätten undt weilen
er P. Rector in seiner an dieselbe erlasenen Antwort. pro sua
exculpatione folgendes angeführet, wie dasz selber zwahr mit
aufrichtung des gerechts zu obnehmung des alten Wappens undt
Stein brechen zum neüen verlänstige Veranstaltung gethan,
nichts destoweniger zumahlen nach genauer der Sache untersuchung von denen in arte peritis befunden werden, dasz unterhalb des nach dem allergsten Rescript auf gericht zu seyn
vermutheten, jedoch bies dato nicht aufgesetzten Kay. Adlers ein
anderes Stadt Wappen in pristina forma aufgestelt werden
känte, es müsste dann das der übero befiendl. Kirchen fenster
vermauret undt schöne alte Kirchen difformiret werden, wo
nach bey allem gleich wohlen der Kay. Adler nicht mehr mit
genungsammer Zierde adaptiret werden känte, alsz hette der
selbe in deszen mit dem die fähligen Bau Bies von der
allerhöchsten gehörde die fernerr undt letzte allergdte
Resolution erfolgen würde zu supersediren für nöthig erachtet
dahero /160'/ dieselben bey uns sich belehrent haben was weither
intuite deszen zuthuen were. Nun ist auch ausz dem anschlus des
mehreren abzunehmen was hiengegen der sschchop(mei)str undt
Rath besagter Königl Stadt Kuttenberg hierorths dar wieder
angebracht habe. Nach dem aber von derley definitivis allerg(nëdig)sten decisis keines recursus weder einnige Exceptiones
nach vorgebliche protelationes gestattet werden können nach
gestattet werden wurden.
Alsz wurden sie H. König. Creys Haubtleüthe eingangs
erwelten Kuttenberger P. Rectori an nach pro superabundanti
einen 14 tägigen Terminum a die intimati zugehorsambster anfehlbahren. Befolgung undt zwahr ad literam der allergsten
befehls einzuraumben auch demselben dasz wann Er diesem
wieder allbeseres Verhoffen nicht nach leben wurde /161/
derselbe ein unanständig undt prostituirliches compelle
unanszbleiblich zugewarten hette scharff ein zubinden übrige es
aber obdeine die gehorsambe folge ada muhein geleistet werden
oder nicht genau zu invigilieren undt so dannach Verflieszung
umberaubter Friest aus über dem erfolg ihren Bericht cum
restitutione Communicati ferder sambst abzustatten wüssen
geben ob dem Konigl. Prager Schlos den 29. Novemb. 1740.
An Fabiane tuvs caput dejecta insignia turbant
dum nova ut imponas Cæsaris Aula jubet
En fateor feci despectum hunc Ebrius Vrbi
ast nunc me & socios dispicit illa meos
Kral Rector Kuttnæ compulsus restituit rem
Weseli qvam Rector nobille cussit opvs.
Druhá decisí.
Wir haben aus Ihren occasione Occasione des Kuttenberger
Stadt Wappens Letzthin untere præs. 18. Janua. gegenwertigen
Jahrs abgestatteten bericht, nebst denen diesfälligen von dem
dasigen Magt sowohl als auch den der mahligen P. Rectore S.J.
Henrico Kral denenselben über reichten defensions schrifften
vertragen lassenen /161'/ undt nach deszen reiffer überlegung
befunden alldiejenige pro fundamento von seithen der Löbl.
König. Böhm. Cammer undt des Patris Rectoris pro et contra
angefürte ein wendungen nicht genugsamb zu länglich zu seyn
das hierinfüllige allerhöchste decisum alteriren zu können,
mithin ein vor allemahl pro ultimato resolviret dasz obmentionirter Kuttenberger P. Rector das ad mentem Clementissimi rescripti in pristina forma publice aufzustellen undt ein zu mauren
habende Kuttenberger Stadt Wappen nunmehro ohne eintziger
Wiederrede oder einwendung umb so weinger einiger
anmassenden überschrifft oder sonsten mindester dem alten
Wappen præjudicírlichen abänderung binen 14 tägen a die
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intimati undt zwahr. Sub pæna præclusi umb so gewieser
alszmann in wiedrigen selbsten ex publico auf deszen unkosten
ein solches herbeyschaffen wurde bewürcken solle.
Solchem nach werde Sie Königl H. Creiszhaubtleute diese
unsere geshöpffte Finial Resolution offt berührten P. Rectori zu
ohngesaumbter gehorsamben befolgung dem daszigen Magt
ober zu seiner nachricht ohn Vershüb. beyzubringen bey nebenst
auch ob dieses binner auszgesetzen friest effective Vollzogen
worden hier auf genau zu invigiliren, da es aber wieder
alebeszeres Verhoffen gleich wohlen nach Verflieszung sothanen
anberaumbten Termin von seithen P. Rectoris nicht ad effectum
gebracht wurde, ein soliches uns so gleich zu Vorkehrung des
weithenen einzuberichten wisen. Prager Schlosz 10. Martii
1741.
/162/ Matrimonium Sacrilegum
Da endlich die hoch aderliche Printzesin Bellgrad. Durch
Liest dem Grosz Vezier als eine zu künfftige Gemahlin angetragen worden hat dieser nicht verweillend sich mit solcher seiner
Vermeinten Brauth in Beykitung des Ertzo. Bathschaffters undt
Gra. von Neüberg, als darzu erbettene Zeüge, zu ihro hoch.
Pabst. Heiligkeits begeben undt von ihren begeheret in optima
forma et facie ecclesiæ copulliret zu werden, über welches
Beyehren Ihro Heiligkeiten (wie leicht zu erachten) gestützet
undt begehret mit der vermeinten Brauth allein zu ffröhen. Als
dieses der Grosz Vezier zu gestandten ist, die Brauth mit ihrer
Grantz. Jungfer in die retirade des Pabstens getreten, worauf
ihro pabst. Heiligkeith die Brauth also angeredet.
Sage mir Liebe tochter undt Printzeschin, Bist du Majoryn?
Rp: neun Ihro Pabst. Heiligkeith dan ich bin 22 Jahr in
denen Christen händen mithin der welt neü gebohren undt nach
denen österreihischen Rechten noch minoren.
/162'/ Interr. ist es dein will undt meinung dich mit dem grosz
Vezier in Eheliche Verbindnis ein zu Laszen.
Rp: Ach neün, ich will Lieber alsz ein Christlichen Jungfrau
sterben.
Interr. ist es vielleicht deines Vatters des Kaysers oder
deiner Muter, der Christ. Kirchen will undt meinung dich zu ver
Ehelichen.
Rp: was mein Mutter angehet so will sie gar nicht weillen
ich ihr zeuth meiner wieder geburth schon über 30 Millionen
gekostet.
Interr.: Was sagt dem dein Vatter darzu.
Rp: er sol durch Betug undt hienterliest an geführter undt
zwar zue einen höchsten Hertzens leyds das Ja worth von sich
gegeben, also zwar dass ich Pfui, wie schämbt es auch dieses vir
Ihro Pabst. Heyligkeith zu reder, nackend undt blosz mit
beraübung aller Kleider über geben werden.
Über welches ihro Pabst. Heiligkeith bitrlich zu weinen
angefangen den Hey. Segen der Printzesin ertheilet undt sie mit
falgenden getröstet /163/ sprähend ausz dieser Mariach wierdt
nichts mein Künd.
Da nun diese abgetreten, der grosz Vesier aber zur audientz
beruffen werde, sagen ihro Pabst. Heiligkeith zum ihm wiset ihr
wasz? Ausz diesten Eüeren Vorhaben wirdt nichts?
1. ist die Brauth nicht Majoren?
2. ist der Vatter mit hienterliest zum ja worth angeführet
worden.
3. Beschweret sich die Mutter höstens wengen so vill
angeigneten geldts.
4. Wäre es zu einer öffentlichen argerund ein so schön
gezirte Brauth nackend an einen falchen Barbarn zu übergeben.
Worauf Ihro Pab. Heiligkaith also gesprochen, ich khan es
nicht thuen undt werde es auch in Ewigkeith nicht thuen dan es
laüffet wieder die kristliche gesetze undt besonders wieder das
Concilium Tridentinum Warüber der grosz Vezier zur Andtworth
gegeben Pasta. können es ihro Heiligkeit nicht nach ihren
Rechts, so kan Vnser Muffti solches gar wohl nach den Mussel
Mamen Rechten Vollziehen. Nahme zu gleich Von Pabsten
abschiedt.
In dem Rukhweeg würden sie Von dem Cardinal Albani
begleith, welcher ausz Kowitz /163'/ dem Hrtzog. gesanten fragte,
wie sie den Ihre Hochzeith anzustellen gedeckten. Da andtworthete er.

Die Music wird der grosz Soltan auszhalten. Die taffel wird
zu Wienn bey H. Graf V. Sintzendorff seyn. Darbey wird H. V.
Werbern dasz Ceremonial führen undt vorschneiden undt Frawn
V. Weebern machet die pasteln, H. V. Pottenstein leget Vor
Vergieszet aber das besaidl Essen Von seine Frau liebste nicht
auf die seite zu legen H. V. Knoor bringet das zeittige Obst undt
desen frau Gemahlin richtet das Confect undt bedien zu letzt die
hochzeit gäst mit gutten Caffé.
Alsz nun Ihro Emineten gedenken wie die anstalten vorkehet
worden, so kostet ungeachet diesen nur allein des grosz Sultans
undt der brauth Elten ihr geldt.
Der grosz Vezir ist brauthigamb Bellgrad brauth die
Vöstung kantzel Jungf. Neuberg, Kuppler Frtz. Batschaffter,
brauthfuhrer Potenstein, Hochzeittlader Weber, referen. Sspilman, Knoor tafflde., Sintzendorff tracteur.
/164/ Epigrama
Über die zwey H. Gene. Wallis undt Neüberg.
Wann Wallis auf Latein um thall genennet wird undt
Neubergk dem Bergen namen führe so siehet Berg undt Thall
ein wunder dieg der Welt, nun mehr Beysamen, seyndt undt
Völlig gleich gestellet Beyde so kunten Vonhero die Ehren Berg
Bestiegen
macht den von Leite gleich in thall der un gluln liegen dem
thall hat von dem Bergk dem fall der Krieg gemacht, hätt in dem
Krozka thall den thall sich nicht gerüben, undt auf dem
Bellgrads Bergk der bergk nichts untenschrielen war thall nach
auf dem berg, undt Berg wänichten thall auch weder Berg nach
thall erlitten solchen fall so liegt dan Berg undt fall thall
begraben ausz dem sie auf zustehen fast innen hoffnung haben.
Zu meesuhen leret nun, wie klein undt schwach ihr jeged
nach dem auch Bergk undt thall Von fallen nicht bestreudt
/164'/ Bellgrad
Nach auf ô Edler Printz erhör doch Vnszer Schreren
Nir rufften all zu dir ach kom thu und befrenen
sich unser Ellender an in dem wir müszen leben
Nir bitten nicht dich auf an dir ist alls gelegen
Eugenius
Ner klogft an meinn sag? wer will mich hier aufwecken
da doch der himel selbst mich thätt so saufft zu decken
da ein so kurtze Zeitsich ruhig hir geschlaffen
kondst ihr so gälling her thut einen lehrmen machen
Bellgrad
Ach Welt bekanter Printz das gschicht nicht ohn ursachen
Werzeig und die kechheit die tranck saal that es machen
Wir lebten 19 Jahr gleich win in Paradeis
jetzt seynd dem türcken hundt all unszer sachen greysz
Eugenivs
Nun merckh ich wer ihr seyndt ihr Kombt Von 100 meihlen
/165/ Vndt mein Verstorbner leib, soll euch zu halffen Eyllen
dasz hatt ich nicht Werhafft, den ihr in wenig fahren
undt nach meinen kurtzen todt solch trieb saal solt ersfahre
Bellgrad
Ach Liebsten H. V. Printz wir seyndt V. Bellgrad konnen
so Euer druh. hat Viell mües undt zeith genohnen
bias den diesz Orth die Christencheist endfangen
Vndt mit dem adler grosz so gloreich thätte Praegen
Eugenius
Nasz sagt ihr V. Bellgrad wie soll dan diesz geshesen
da es ein solche Vöstung ist. Dar gleichen nicht Viel stehen
Ein shlüs. in ein landt wo goldt undt sielben flüst
wan es dem also ist es mich auch todts war drüst
Bellgrad.
O Gott Liebender Printz die Ursach zeugt sich Clar.
Weill graff V. dechen dorff ein feind der Christen war
undt wär der krieg in grich wie wurd er seinen muth
gezeugt haben gewiesz an armen Christen bluth
Eugenivs [text pokraþuje na str. 166' a 167]
/165'/ 1740. V Rokycanech cantor o posvícení na nešpoĜích
opilý schodil z kruchty bassu.
PíseĖ. Zpívá se jako Barboro panenko sv.
PoslechnČte prosím málo, co se v Rakovníku stalo,
neštČstí pĜišlo na bassu, jenž tČšila všecku chasu.
Neb cantor dobĜe napitej, vbČch na kruchtu jak drak litej,

bassu zlostí z kĤru schodil, jí hroznČ na zdraví škodil.
Ta když jest dolĤ padala, satisfactí mít žádala,
totiž by byl za ní schozen, jsa toho tisíckráte hoden.
Pusouny to vidouce tĜi, že cantor bouĜí a vČtĜí,
a bassa se z kruchty bere, troubili jí miserere.
Pak zaznČla trouba polní, Ĝka, nešĢas(t)nej mistĜe školní
tys mnČ tolikrát zarmoutil, kolikráts mi krk zakroutil.
Toliks mi ukrátil vČku, koliks mi nasázel flekĤ,
zarmocený draku litej, když(s) mnČ polámal napitej.
Nato se ozvala gamba, Ĝka, luntaĜi, toĢ jest hamba,
co tak máš s náma zacházet, že chceš všecky z kĤru házet.
/166/ Tu rozhnČvaný bassetl do vlasĤ se mu zapletl,
pČstí mu špuntoval tlamu, proþ mu schodil z kĤru mámu.
Vozvaly se taky housle, jaká to maníra, vosle.
Rok od roku ti sloužíme, tak to sobČ vysloužíme.
Co ale nedokázal cink, rozbČh se, dal mu hrozný flink
až mu nabČhla modĜina, proþ si tak zra(d)þe poþíná.
Ućál svĤj gocht valdthorn, Ĝka, shantz bit jeho schon
dem narejn jaký tu dČlá povyky, místo pobobožné muzyky.
Fagot mu oþi zaprskal, Ĝka, by raþ dČtem Ĝit mrskal,
s instrumenty lípČj zacházel, a jich vČc z kĤru neházel.
Vida to lermo huboje, pustili se s ním do boje,
a pískaly mu do uší, strach, že chlap(a) neohluší.
Vida ten skutek spáchaný, vozvaly se i varhany
a trouby v nich všecky spolu, chtíc schodit buĜiþe dolĤ.
Vlaský bubny nápodobnČ vydaly zvuk trojnásobnČ
a na nČj se oboĜily, proþ je byl tak nezdvoĜilý.
Viola ale di amour v tom povČtĜí pĜišla na kĤr
a vida takový lermo, Ĝka, dnes je s vožralcem darmo.
Když ale se z rauše vyspí, dáme se do nČho všichni
a smČle se mu opĜeme a uši dobĜe natĜeme.
Však jej dohnala flaut racones, že hned udČlal na se overs,
že chce pokojnČ živ býti a jim více neškoditi.
Posléz z koutu ubohej braþ ubíral jest se z kruchty raþ,
že je mu lépej odjíti, než se dolĤ dát schoditi.
[dokonþení textu písnČ, které je zapsáno na konci fol. 167:

Componista z Drážćan Hasze, jak uslyšel o té basse,
componíroval reqviem, pĜi nČmž to hoĜe zapijem.
Bassa pak zabitá pĜedce hodila se mu do pece
a vydala hrozný plamen. MČj se dobĜe basso, amen.]
/166'/ Nahn ist es liebe Leüth und diesz hat Ihn erhoben
dar er an meiner seith gezeug in Reich Viel proben
umb wie Viel mehr hat er sollen den turcken hundt
zu seiner grösten Ehe richten allsier zu grund
Bellgrad
diesz Kunte Leuhtlich seyn wan er dasz erste fahe
die ihm Von Kaysers handt an Vertraute Erings schaar
so man hat auf gebracht mit gröszen mües und Einen
den feind zu wieder stehe hat gsucht zu samb zu Prigen
Evgenius
Verstehe nun die Klay eüch noth triegender Christen
wasz ich beÿ lebens zeits durch grechte süne und lüsten
Viel nachte ohne schlaf euch zu lieb hab angewendt
dies wind bey sonen schein in ketzeis händl Versambl.
Bellegrad
Nied nun wird weitser gehen wollen wird gott bestehlen
er ist der General wind sich ins mittl stellen
Wie ziechen V Bellgrad ins ober hungarn Landt
wie lang Wir da zu bleiben ist die o Gott bebait
/167/ Eugenuius
Erbain thuet ihr mich Walt gere zu hülff komen
allein durch Gottes macht ist mir all störcks benohenen
drumb eüffet all zu dem, wo ich jezund lagen
dasz Er Euch wolle geben die himls Cron danfür
DeCIMa oCtaVa aVgVstI
BeLgraDIVM CaroLo restItVItVr
CoraM BeLgraDo prIVatVr LVna nItore
EVgenIVs CeDIt tVrCaM
[konec textu písnČ zaþínající na fol. 165':]

Componista z Drážćan Hasze, jak uslyšel o té basse,
componíroval reqviem, pĜi nČmž to hoĜe zapijem.
Bassa pak zabitá pĜedce hodila se mu do pece
a vydala hrozný plamen. MČj se dobĜe basso, amen.
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/167'/ Epitaphium
Conjugium Tumulvs tegit hic Annam atqve Ioannem
florida qvæ fuerat stirps Kuttnæ Kodetiana
His genitam Franciscam Uxorem Keglerianam
optimo in ætatis flore hanc subduxit in urnam
Francisca hac natum Franciscum horumqve Nepotem
bis sextum Vitæ qvando vix attigit annum
His ternis vitâ functum sociavit amicis
o Pater o Superum! numen nimium proch tristia fatu!
qvis tantvs mæsto tollet de pectore luctvs
a qvos rosa in spina cunctis odiosa paravit
itlan privs Matri dein fixit Spicla Nepoti
postremoqve Patrem vita miseranda paravit
a: Rosaria Kelskiana qvam duxit mortua Anna D. Kodet
sunc hæc ipsum depauperavit qvia omnia ei amovit
ve. Viator siste gradum & perpende vernum
virentis Iuventæ flosculum
Mortis dextra Succisum
Ingenuum ac probum Adolescentem
Franciscum Nepomu. Kegler
præclarum ornatæ constructionis talentum
decreto Dei dirutum est fundamentum
vade et relinqve omnia
relictis omnibvs omnibvsqve in viam æternitatis
reqvisitis provisvs
o animula blandula
13 annis vixisti qvando Mundo valedixisti
Amice ledor ex charitate hic sincero et pro corde die
Patris unicum solamen reqviescat in pace Amen
abiit obiit 5 Decembris 1739
Epigramma
ad D. Othmarum Abbatem Brzienovi
/168/
Oensem Visitatorem Benedictorums
Othmare dum Xtvs de dæmone morte triumphat
Antistes de te Iusta trophæa canit.
Dum pungis Reliqvos auro tunc prodigus ungis
tunc Neo. Vir plaudit garrulo hirundo canit
Qvid prodest Neo. Vir qvid hirundo qvid ve Crunena?
Retrorsum vadunt dum tua jura cadunt.
Nunqvid legisti? tandem bona causa triumphas
de tabula vacuas. Othmare pone manus.
Discite Iustitiam moniti & non temnere Summor.
Pactores exemplo Othmare disce tuo.
Non Vanus titulus tibi Sit satis ipse cucullus.
ut Vitulum Serves post titulare cave.
Aliud in Eundem.
Ius faciunt nummi mutant Decreta ducati
Illis jura favent qvi dare Semper habent.
Othmare Vicisti Sed Princeps tempore longo
Vexatus fuerat nunc tibi Victor erit.
Fallit enim talem cum qvo fortuna jocatur
te facit hæc humilem qvi nimis altvs eras.
Othmare tu certe nimium Sapuisse volebas
Omne etenim vitium nimium Vertitur in vitium.
/168'/ Pastori tandem Summo Sua jura relinqve
tunc Semper coram Principe Salvus eris.
Aliud de codem magis expensis titulos ambíente
Cur titulvs virtulus parvo discrimine distant
per Virtulos titulos qværere forte licet?
absit id ecce tibi male res hæc Othmare cessit
Perditus est titulus tuqve manes Vitulus.
Aliud ad alusionem, Seu ad tempus latæ sententiæ
Othmare Succumbis Xtus de morte triumphat
dum Xtus Surgit tunc tua causa cadit.
Respicit hic humiles contemnit mente Superbos.
Ut tu igitur Surgas Othmare qvæso cade.
Aliud Ungit ut Victoriam reportet.
Unqventis Vulnus Sanatur Sed tua parce.
Unqventa insliqunt Vulnera Iustitiæ.
Cheu qvid pensas? in Vulnerabilis illa est.
qvis qvis eam lædit læditur ille magis
Consilium promptum est lite ultra lædere non Vis
amplius haud lædas Vulnere Iustitiam./169/
DVM ChrIstVs VInCIt. CaVsâ sVa OthMarVs. CaDIt 1718.
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Aliud de eodem Dno Abbate
Solliciti fumum tituli qvod Prodigus ambis
hæc fabrile incus te docuere Patris
Præfectus fueras Braunensis qvando Culinæ
hos fumos inibi te didicisse reor.
qvod destructa tuæ nunc Cernis Iuscula causæ
apparet multos te tenuisse Cocos.
Dens pro Dente, Oculus pro Oculo de jure dabamtur
Aurum Pro Sumo tu numerare facis.
Vt sis et maneas Generalis in Ordine utroqve
Inspice, numeras aurea dona manu.
Qvid facies? de istis rationes qvando daturus.
Qvid Cæsar dicet? qvid DEVS ipse Scies.
Respondet D. Abbas ratione exprobrationis qvod
Sit fabri filius.
Objicis insipide natales Eoille nostros.
Ex fabro nasci nostra ne culpa fuit?
Stultitiæ proprium est naturæ Carpere factum.
Ipse prius thalamos inspice qvæso fuos.
/169'/ Sim fabri filius soboles ex his mea gloria constat
ipse DEVS fabri filius Ecce fuit.
Viles natales est hinc mea gloria major
qvando ego Fortunæ sum faber ipse meæ
Respondet ad Exprobrationem qvod
Præfectus Culinæ fuerit
Ffa tibi placuit Braunensis forte Culinæ
qvando movit genium nostra culina tuum
Ille Poctarum mos est bona fercula namqve
cum sapidis adamant evacuare Scyphis
deposui officium tarde venientibus ossa
hæc sunt Exuviæ linqva Canina tuæ
Epig.
Kyrie qvi voluit post ha cantabit Elyson
Gallus nam medium nesciit ille tonum
I qvia jam resonat qvatuor Symphonia Vocum
omnis in optata pace qviesat humvs
seu nunc Xte canat seu Kyrie Gallvs at ite
Missa est qvi cecinit clausit alanda mels
alleluja canat felix Evropa resurgit
Maxime nam site Carole Nostræ salvs
[okraj: I lojem neb kalafunou maž letovnici]
Cejnem letovat. VpusĢ cejn s salmiakem a míchej až se
vykouĜí. Dá se chytiti na špic neb letovnici. K letování železo
špic má býti z ocele, hranatá, a se zahĜíti neb rozpáliti, pak
salmiakem dobĜe tĜíti až zabarví, pak cejn posyp salmiakem a tĜi
po tom cejnu tu špic až dobĜe cejn na sebe pĜijme a bude cejn k
letování pĜijímat.
Cejnem železo letovat. Zrašpluj cejn dva loty a 1 lot
salmiaku stluþ a zmích[ej] do hromady co ch(c)eš sletovat, zpiluj
to a namaž olejem, pak to dej na uh[lí], až se to vykouĜí a vyhoĜí.
/170/ Bradavice a jiné kvaksy na tČle pozbýti.
Vem za 3 kr z apatyky oleum vitrilis cerulei neb blauen,
udČlej 5 kuliþek z vosku žlutého co hrách velký, dej to do toho,
pak 6 neb 7 kapek žluþe þerstvé kaprové a abude to v sklenici
fervemtírovati. Zacpej tu skleniþku s voskem, nech den neb dva
dni státi. S tím bradavici neb ten kvoks suptilnČ perem za den
jednou maž, þiĖ to asi pČ(t)kráte a uschne. Když to umrtvené
bude, odlup a to místeþko s lojem mass mazej. Probavi et
successit.
Mášli bolest oþí a mdlý zrak.
Vem z þesneku srdíþko, vytlaþ z nČho zofft, namaž prst a
tkni koutky voka a budou kapat slzy, zrak se zþistí a šátkem
utírej. Stáhne se mázdĜiþka. Omej vodou þistou. Prob. jest na
jedné osobČ, která 7 let nevidČla a prohlídla.
Letovat s mosazí.
Vezmi borax, starou mosaz a dĜevČným olejem pomaž
letová[ní] a dej to na tichý uhlí. Mášli trubku, foukej na to.
Letovat cejn.
Dej 2 díly cejnu a 1 díl mosaze rozpusĢ, s boraxem zasyp,
volejen namaž.
StĜíbro letovat s boraxem.
MČć cejnovat.
SmĤlou namaž, do cejnu dej cibulku a babouka.

Stluþeným sklem železo se sletuje.
Mosaz letovat, borax vypal jako V.G. kamenec, stluþ a
smíchej boraxem šlagklutem, co ch(c)eš sletovat namoþ s vodou,
ten borax s šlegklutem vodou rozdČlej a letování poštrejch[uj] a
/170'/

usuš. Chybujeli co, zase namaž. Když se to vyplní, dej na ocheĖ
a se to sletuje.
Aby mosaz kovat mohl, musí se takto zmČkþit: Když ji
rozpustíš a sleješ, posyp ji sírou. Až se vykouĜí, bude zmČkþena.

Taxa neb posazení všelikého mlynáĜského vaĜení a prodaje.

jáhel
když 1 stry.
Náklad Summa
prosa platí
fl kr
kr
fl kr
1 1 7
1 10
1 17
1 15
1 22
1 21
1 28
1 30
1 37
1 45
1 52
za 2 7
2 7
2 15
2 22
2 30
2 37
2 45
2 52
3 3 7
3 15
3 22
3 30
3 37
/171/
3 45
3 52
4
4 7
4 15
4 22
4 30
4 37
7
4 15
4 52
5
5 7

prodávati se
bude 1 þtvrc.
kr
den
36
8
/217
9
1 11/217
9
4206/217
10
3 51/217
11
3159/217
13
2122/217
14
4146/217
17
1 11/217
18
4168/217
20
3141/217
22
2 84/217
24
1 47/217
26
27
4170/217
29
3123/217
31
2 96/217
33
1 39/217
34
5159/217
36
4152/217

za

když 1 str.
jeþmena za
fl
kr
45
54
1
1
10
1
15
1
21
1
30
1
45
2
2
15

krup tlustých
Summa s
nákladem
fl
kr
52
1
1
1
7
1
17
1
22
1
28
1
37
1
52
2
7
2
22

prodávati se
bude 1 þtvrc.
kr
den
6
535/71
8
1 4/71
8
532/71
10
146/71
11
11
437/71
3
13
/71
1
15
/71
9
17
/71
12
19
/71

2
2
3
3
3
3
4
4
4

2
2
3
3
3
3
4
4
4

21
23
25
27
29
31
33
35
37

30
45
15
30
45
15
30

37
52
7
22
37
52
7
22
37

za

15

/71
/71
21
/71
24
/71
27
/71
30
/71
33
/71
36
/71
39
/71
18

krup drobných
když 1 stry.
Náklad Summa
jeþmena za
fl
kr
kr
fl kr
45
- 52
54
1 1
1
1 7
1
10
1 17
1
15
1 22
1
21
1 28
7
1
30
1 37
1
45
1 52
2
2 7
2
15
2 22

2
2
3
3
3
3
4
4
4

30
45
15
30
45
15
30

7

2
2
3
3
3
3
4
4
4

37
52
7
22
37
52
7
22
37

prodávati se
bude 1 þtvrc.
kr
den
2
410/71
6
4 7/71
7
2 7/71
8
225/71
9
9
339/71
10
336/71
12
131/71
13
526/71
15
325/71

17
18
20
22
23
25
27
28
30

1x/71
511/71
3 6/71
1 1/71
437/71
232/71
24
/71
422/71
217/41

1696. Vypeþeno a vynalezeno z jednoho str. žemliþkového tČsta 111½ lb. Z toho žemle vypeþené vážily 93½ lb, krušinek 22 lb.
Téhož léta pĜi commissí zavĜeno, aby pekaĜi dávali toliko 93½ lb, ostatní jim zanecháno za náklad.
Rozvržení
když 1 str.
pšenice platí za
fl
kr
1
1
10
1
15
1
21
1
30
1
45
2
2
15
2
30
45
/172/ 2
3
3
15
3
30
3
45
4
4
15
4
30
4
45
5
-

/171'/

MlynáĜ

Náklad

7

7

Summa s
nákladem
fl
kr
1
7
1
17
1
22
1
28
1
37
1
52
2
7
2
22
2
37
2
52
3
7
3
22
3
37
3
52
4
7
4
22
4
37
4
52
5
7

Krupice
Prodávati se
bude 1 þtvr.
kr
den
37
6
/71
21
7
/71
7
3??/71
21
8
/71
Po 8
544/71
10
137/71
11
354/71
13
14
217/71
15
434/71
51
17
/71
18
261/71
19
514/71
31
21
/71
22
348/71
23
560/71
25
2 5/71
26
428/71
45
28
/71

N1

Dortový mouky
Prodávati se
bude 1 þtvr.
kr
den
5
113/71
5
526/71
6
2 8/71
6
464/71
Po 7
3 6/71
8
355/71
9
5 4/71
11
19
/71
12
13
161/71
14
324/71
15
424/71
16
421/71
17
550/71
57
19
/71
20
155/71
21
251/71
22
420/71
23
449/71

N2

Šrotový mouky
Prodávati se
bude 1 þtvr.
kr
den
4
134/71
4
516/71
5
113/71
5
313/71
67
Po 6
/71
44
7
/71
25
8
/71
9
9
5 5/71
10
529/71
11
5 8/71
12
418/71
13
437/71
14
416/71
15
366/71
16
335/71
17
324/71
18
3 2/71
19
213/71

N3

Houffní mouky
Prodávati se
bude 1 þtvr.
kr
den
2
211/71
2
419/71
2
523/71
42
3
/71
Po 3
231/71
3
547/71
4
259/71
5
5
312/71
24
6
/71
15
334/71
7
1 7/71
7
3 6/71
8
1 1/71
8
413/71
9
125/71
9
437/71
10
147/71
27
10
/71

N4

Zadní mouky
Prodávati se
bude 1 þtvr.
kr
den
1
235/71
1
4 3/71
1
4 2/71
1
511/71
21
Po 2
/71
2
214/71
2
1 7/71
3
3
164/71
3
353/71
15
550/71
4
142/71
4
336/71
4
524/71
5
122/71
5
226/71
5
5 8/71
6
1 1/71
6
265/71

N5

z 1 str. pšeni. rov. míry dá mouky pČkný 1 str a 2 þt.
z 1 str. žita 1 str. 1 vČdro a votrub 1 vČdro
z 1 str. jeþme. vrcho. míry krup švábst 1 vČdro ½ þt. tluš 2 vČdra 3 þt. krup. jeþ. 2 vČdra 3 þt.
z prosa jahel 2 vČdra špatnČjších 1 þt.

/172'/ Popis velebných panen vrsulinek, do nového k[lášt]era
na Horách Kuttnách 16. Septemb. 1743 introducírovaných

Jména jich
1. Mater Anna Aloisa vrchní
2. M. Maria Ætheria a S. Cordula
3. M. Anna Carolina a S. Xaverio
4. M. Maria Agnes ab. amore Jesu

Rozená
Klusáková z Kostelce
Malovcová z Chejnov a
Wintrberg
Smillovská z Xalmbergu
Menitzká z Rattendorffu.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

M. Maria Petronella a S. Ange
M. Anna Josepha Xave. a S.M. Joach
M. Mar. Augustina a S. Jose.
M. Mar. Angela a Corde Jesu
M. Mar. Felicita a S. Spiritu
M. Mar. Josepha a SS. Sacram
M. Josep. Constantia a Corde Mariæ
M. Anna Nepomucena a Conc. BVM

Degregoriova
Oudrcká z Oudrc
Šmolcinová

}Michnové z Weitzenau
Amasonová z Borownitz
Serynová z Auchenau
Dekertová
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Sshwestr Mar. Gottlibæa a S. Anna
Sshwestr Ma. Anna de Providentia
Sshw. Mar. Johanna ab Om. Sactis
Sshw. Anna Antonia a præse. Mariæ
Sshw. Xaveria a S. Joa. Nepom.
Ssch. Philipina
Johanna Lagknerin
Sshw. Maria a S. Clara
Sshw. Ursula a SS. Trinitate
Sshw. Anna a Passia Dei Xti
Ssch. Wenceslaa a Nati. Deiparæ

Haugvicová z Biskupic
Kolínská z Cebvs
Engbrichtová
Bockovská
z Vlkanova
JestĜibská z Risenbergku

Fricová
Fontanová
Kirchnerová
Berová
Laderová Novitiæ 1743
Maria Mater Teresia a Cruce Christi JistĜibská
rozená Moserová, veleb. matka v
Nov. krá. mČstČ pražském, na té
introductí zde byla.
/173/ [prázdná strana]

Conservandæ Sanitatis Præcepta
Caseus est neqvam concoqvit Omnia se qvam
Ova resentia vina rubentia pinqvia iura
Cum simila pura naturæ Sunt Valitura
Nutrit triticum I impinqvat, lac cascus infans
Vina probantur odore Sapore nitere colore
Sibona vina cupis qvinqve hæc laudatur in illis
Fortia formosa et fragrantia frigida frisca
Allia ruta pyra et raphanvs cum Theria canus
Præstant antidotum contra lethale venenum
Si nocturna tibi noccat potatio Vini
Hoc tu mane bibas iterum et fuerit medicina
Vinum sit clarumqve Vetus Subtile maturum
Ac bene dilutum Saliens moderamine Sumptum
Si fuerit nigrum corpus reddit tibi pigrum
Non acidum Sapiat Cerevisia sit bene clara
Temporibus Veris modicum prandere iubeis
Sed Calor æstatis dapibus nocet immoderatis
Autumni fructus uveas ne sint tibi luctus
Salviæ cum ruta faciunt tibi pocula tuta
Adde rosæ florem minuuntqve potenter amorem
Salvia sal, Vinum Piper allia petroselinum
Ex his fac salsam ne sit commixtio falsa
/174/ Locio post mensam tibi conferet munera bina
Mundificat palmas Ilumina reddit aunta
si sore vis sanus ablue sæpe many.
/173'/

[zbytek strany je prázdný]

Si vis incolumem, Si vis te reddere Sanum
Curas tollas graves iraset crede profanum
Parce mero, Cænato parum non sit tibi Vanum
Surgere post Epulas somnum fuge meridianum
Ne mictum retine nec comprime fortior anum
Hæc bene si serves congo temporo Vives.
Si tibi deficiant Medui, Medici tibi fiant
Hæc tria, mens hilaris, reqvies moderata dieta
Vtere conviviis non tristibus utere amicis
qvos nugæ Q Risus & Ioca falsa juvant
Lumina mane manus Surgens gelida luvet Vnda
hac illat modicum pergat modicum sua membra
Extendat Crines pectat, dentes fricetista
Confortant celebrum confortant Catera membra
Tote cale sta pranse vel i frigesce minute.
Fons speculum gramen hæc dant oculis relevamen
Mani igitur montes sub serum inqvivito fontes
Sit b[…]vis aut nullus tibi somnus meridianus
F[i]bres pigrities capitis dolor atqve catarhus
Hæc tibi provemunt ex somno meridiano
Qvatuor Ex Vento veniunt in Ventre retendo
Spasmus hydrops colica et Vertigo hæc res pro bat iste
Corsica poma pira et lac caseus et caro salsa
Et Caro Cervina et leporiano bovina caprina
Atra hæc bile nocent suntqve infirmi inimica
8. Martii 1719. p. P. Otto Zahrádecký za præláta zvolen.
/174'/

/175/ [7 listĤ z novin (?), velikost listĤ 19,5 x cca 16,5 cm]
Krátká zpráva o rozliþných kométách, kterýho totiž roku
která se ukázala a co po ní následovalo.
Pán BĤh všemohoucí stvoĜitel všeho svČta, jsa dobrotivý a
mnohého milosrdenství, dlouho schovívá nad hĜíchy našimi, a
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þekaje, aby se smiloval nad námi, jako Otec laskavý, prve nežliby
vylil hnČv svĤj, nás ku pokání volati, a nám vejstrahu dávati ráþí.
To pak þiní, ne jenom skrze vnitĜní vnuknutí, a skrze kázání slova
svého svatého, ale také i skrze znamení rozliþná, jako jsou
úkazové ohnivý v povČtĜí, a hrozné kométy, kteréž jsou obvzláštní
pošel Boží hnČv jeho nám oznamující, a tČžkosti mnohé a trápení
pĜedpovídající, na nČž my také obvzláštní pozor míti máme,
ponČvadž se nikdy nadarmo neukazují, tak jak nČkdy zazpíval
latinský veršovec: Nunqvá visus in terris impunè cometes. To jest:
že nikdy nadarmo kométa se nespatĜovala, což aby tím lépe
jeden každý poznati mohl, zdet východ a ukázání rozliþných
komét spolu s následkami od ních znamenými se pĜedkládá.
Léta od stvoĜení svČta 3325. pĜed vybojováním mČsta
Jeruzaléma, a zavedením lidu židovského do Babylonu, prorok
PánČ Jeremiáš vidČl na obloze kométu, nebo tázán jsa od Boha:
co vidíš Jeremiáši? odpovČdČl metlu bdicí já vidím, kterážto metla
bdicí dlé vejkladu rozliþných nic jiného nebyla, nežli kométa
vybojování mČsta Jeruzaléma, a zavedení lidu židovského do
Babylona pĜedcházející, a vyznamenávající tak, jak sám Duch
Svatý vysvČdþuje, dále k témuž Jeremiášovi Ĝkoucí: dobĜe jsi
vidČl metlu bdící, nebo já bdíti budu nad slovem mým, abych je
skutkem vyplnil; bylo pak slovo jeho to, které jest povČdČl, Ĝka:
Zavrhu lid judský od tváĜi své, jakož sem zavrhl lid izrahelský, a
zavrhu i mČsto Jeruzalém, kteréž sem vyvolil, i chrám, o kterémž
sem Ĝekl: bude jméno mé v nČm. Nad tím slovem jest bdČl, až jej
skutkem vyplnil, když poslal Nabuchodonozora krále Babylonskýho k vybojování mČsta Jeruzaléma, a tu vylil hrnec ohnČm
svého vroucí (jakož druhé vidČní témuž Jeremiášovi proroku
ukázané, vyznamenávalo) svolav všecky národy království
pĤlnoþních, kteĜíž chrám boží, dĤm královský, i jiná znamenitá
stavení v mČstČ JeruzalémČ, léta od stvoĜení svČta 3365.
dvanáctýho dne mČsíce srpna zapálili a skazili, neb i zdí okolo
mČsta zboĜili, a zavedli sebou do Babylonu veliké množství ŽidĤ,
kteĜíž tam jsouce zajatí, sedmdesáte let býti museli.
V historiích pohanských zaznamenáno se vynachází, že,
když Xerxes slavný král perský z vysokomyslnosti své, jsa žádostiv marné chvály, sebral lidu desetkrát sto tisíc a proti ěekĤm
bezpotĜebnČ, nemaje žádné slušné pĜíþiny, táhl; pĜednČ slunce se
zatmČlo, a potom kométa velmi hrozná nad vojskem Xerxovým
stála, což roku od stvoĜení svČta poþínaje 3492. se pĜihodilo,
naþež v brzkém þase Xerxes, když s malým poþtem Spartánských se potkal, a Thermopilas dvacet tisíc lidĤ stratil, po druhé
pak u Ostrova Ĝeþeného Salamia, opČt šestnáctýho dne mČsíce
bĜezna pĜemožen, tak že sám ledva na malé loćce utekl. Na
posledy ale Mardonius vĤdce vojska jeho s tČmi, kteĜí ještČ
pozĤstali, /175'/ druhého roku na to tĜetí den mČsíce srpna u mČsta
Platæas poražen a docela shlazen. Jako i on Xerxes od
Služebníka svého ukrutnČ zamordován byl.
Když se psalo od poþátku svČta 3541. léta Slunce se hroznČ
zatmČlo, tak že o polední tma bylo, a hvČzdy se spatĜiti mohly,
potom pak brzo vycházela za 75 dní strašlivá kométa, pĜi þemž
také kámen veliký utržený od skály v vichru prĤtkém vzhĤru
nešen a u Ægos Botamos dolu shozen byl. Toho roku zaþala se
válka mezi Athenskými a Lacedemonskými, kteráž dvaceti sedm
let trvala, až potom Athenští léta od stvoĜení svČta 3567. na tom
místČ, kdež ten kámen byl shozen, jsouce pĜemoženi, a na hlavu
poraženi, své prvnČjší slávy a panování zbaveni byli. Druhý rok
po spatĜení té kométy, hlad a mor neslýchaný byl na mČstČ, a v
okolních krajinách: nebo palþivé jakési nemoci na lidi pĜicházely,
tak že nČkteĜí náhle mĜeli, nČkteĜí se hroznČ trápili, jiní se
smyslem pomíjeli, a sami do studnic skákajíce, a nebo jináþe,
životy své odjímali.
Od stvoĜení svČta 3559. roku zase kométa na pĤlnoþní stranČ
þasu zimního se spatĜovala, pĜitom také zatmČl se mČsíc, a hned
brzy Athenští tČžce v Sicilii poražení byli dvacátého sedmého dne
mČsíce þervence, kdež Nicias muž znamenitý pĜední vĤdce
vojska jejich s mnohými zahynul.
Léta od stvoĜení svČta 3599. kométa veliká a strašlivá za
nČkolik dní se ukazovala, naþež následovalo zemČtĜesení, že
moĜe se daleko rozlilo, a dvČ mČsta jenž sloula Helice a Bara
pozĜelo, a jiným mnohým taková veliká povodeĖ a zemČtĜesení
škody znamenité uþinilo. Po nemnohých létech také bitva byla
mezi Lacedemonskými a Thebanskými, v kteréžto Lacedemonští
velikou škodu vzavše, pĜi mČstČ Leactra poražení byli.
Plinius v kníze 2. kapit. 25. píše, že léta od poþátku svČta
3617. kométa veliká vyšla, jejížto ocas obrátil se v kopí, naþež
ještČ toho roku pro vybojování chrámu Apollinového v Delphys
zaþala se válka, jenž slove svatá, a trvala za deset lét s velkou
škodou obyvatelĤ.
Když se psalo od poþátku svČta 3630. vyšla kométa, a
nČkolik málo dní se ukazovala, naþež se stalo, že, když brzy na to
Timaleon s Karthaginskými bojoval, dvacátého þtvrtého dne
mČsíce dubna bouĜlivý vítr s blýskáním a hromobitím se strhnul, a

na karthaginské se obrátil, od kterého samých mČšĢanĤ tĜi tisíce,
a jiného lidu sedm tisíc zahynulo. Ve þtyrech létech po té válce
athenští Filipovi Macedonskýmu králi se zprotivivše, od nČho jsou
poražení, a zmordovaných mČšĢanĤv Athenských 2000. trvaly
pak tČch lét války ustaviþnČ, až když po zamordování krále Darya
perská monarchie na ěeky pĜenesená byla.
Léta od stvoĜení svČta 3826. kométa okrouhlá jako slunce
veliká, jasnČ svítící, se ukázala, a pomalu míjející, po tĜiceti
dvouch dnech se stratila. Toho roku Karthago mČsto slavné od
Scypiona dobyto, a k Ĝímskýmu panství pĜipojeno bylo, tehdáž
také Korynt a jiná mČsta v Ĝecké zemi k skáze pĜišla.
DĜíve nežli skrze domácí rĤznice mezi Maryem a Syllou v
ěímČ mordováni byli znamenití muží, a potom napoĜád lid obecní
roku od stvoĜení svČta 3886. ukázala se kométa, která Ĝímské
obci mnoho zlého což brzy pĜišlo, pĜedpovídala.
Léta od poþátku svČta 3923. opČt pĜed /176/ domácí válkou a
rĤznicemi, kteréž mezi sebou zaþali Julius Cæsar, a Pompejus,
mČšĢané Ĝímští, ukázala se kométa, kteráž velké krve prolití, a
znamenitou promČnu panování Ĝímského vyznamenávala. Neb
Julius Cæsar Pompeja pĜemohl, spĤsob spravování panství
Ĝímského, kterýž na konšelích záležel, zrušil; a samýmu sobČ
osobil, a tak se zaþala þtvrtá a poslední monarchie.
Když první Ĝímský monarcha Julius Cæsar roku od stvoĜení
svČta 3928. patnáctýho dne mČsíce bĜezna od šedesáti
spuntovaných, kterýmž on mnoho dobrého uþinil, tĜimecítma
ránami zboden jsa, na rathaze zabit byl, maje vČku svýho 56. lét,
brzy po jeho smrti ukázovala se velmi jasná kometa, a sedm nocí
trvala, naþež následovaly v mČstČ ěímČ velké války a rĤznice,
jenž až do narození syna božího s velkou skázou lidĤ
prowozovány byly.
Léta po narození syna božího 55. za panování Klaudya
císaĜe Ĝímského kometa se ukázala na pĤl noci, a jdoucí vždy
vzhĤru k východu, potom zmizela: ta císaĜi Kladyovi smrt, a že po
nČm horší následovati bude, vyznamenávala, což se stalo, nebo
Klaudyus toho roku 13 Ĝíjna umĜel, a Nero hned na místČ jeho za
císaĜe volen.
Léta PánČ 62. Ukázala se kométa, kteréhožto roku svatý
OndĜej apoštol na kĜíž povČšen byl, ukrutný císaĜ Nero také svou
matku zabíti, a vykuchati dal, též církev Boží a lidí pobožné velmi
sužoval, v roce potom totiž 63. Židé zamordovali svatýho Jakuba
apoštola, opČt po roce umĜel jest svatý Marek evangelista PánČ.
Od narození Krista Pána 66. Kométa veliká a jasná se
ukázala v stranČ pĤlnoþní, jdoucí na západ, a uchylující se k stra
nČ polední, a ta trvala za pĤl léta poĜád. Toho roku svatý MatČj
Apoštol od zlých ŽidĤ zamordován jest. Když pak Nero o té
kométČ uslyšel, že by nČkterýmu znamenitýmu pánu smrt
vyznamenávala, chtČje to ze sebe na nČkterého jiného pĜenésti,
mnoho slavných pánĤ, a potom napoĜád jiných lidí velké množství
zmordovati poruþil, neodpustiv ani Lukánovi veršovcovi
vznešenýmu, ani Senekovi Præceptorovi svýmu Muži uþenýmu.
TČch let se zaþala válka, jenž slove židovská, kterouž ěímané
vedli proti ŽidĤm pod správou Flavia Vespasiana: A tehdáž Nero
dva apoštoly svatýho Pavla meþem stíti, a svatýho Petra na kĜíži
hlavou dolĤ obČsiti rozkázal. Léta PánČ 69. Hrozné a neslýchané
zemČtĜesení povstalo, a císaĜ Nero utíkaje a se domnívaje, že se
zemČ pĜed ním otvírá, 30. þervna svým vlastním meþem se zabil,
maje vČku jeden a tĜicet let.
Léta PánČ 71. kométa velmi hrozná a strašlivá jako meþ
krvavČ ohnivý nad mČstem Jeruzalémem pĜes celý rok stála,
naþež Titus Vespasianus 14. dne mČsíce dubna s velkým
vojskem mČsto Jeruzalém oblehl. Sešlo se pak tehdáž do
Jeruzalema lidĤ tĜicetkrát sto tisíc k þasu velikonoþnímu, jenž
obvzláštnČ k spravedlivé pomstČ boží byl ustanoven, mezi
takovým množstvím lidĤ hlad velmi veliký byl v mČstČ, tak že jiní
stĜevíce, pasy, kĤže staré, a otrusky senné, ano i holubí kroužky
jedli, jiní psy, koþky, myši, ano i své vlastní dítky mordovali, a
pekli. To když se v mČstČ dálo, chrám boží od Šalomouna
vystavený, od vojákĤ 10. dne mČsíce srpna zapálen byl a potom
8. záĜí mČsto všecko ohnČm zkaženo, vyplundrováno, a v nic
uvedeno bylo, tak že nezĤstal kámen na kamenu.
/176'/ V sedmi létech po zkáze Jeruzaléma totiž 77. roku po
narození Krista, kométa jako šíp ohnivý pĜedpovídaka hrozný a
neslýchaný mor v mČstČ ěímČ, smrt císaĜe Tita Vespasiana, a
zemČtĜesení, od kteréhožto tĜi mČsta na ostrovČ Cypru náramnČ
se zboĜila.
Od Narození Krista Pána 188. roku hvČzdy ve dne spatĜovány byly, a nČkteré z nich na dýl roztažené, jako kométa v povČtĜí
se ukazovaly. Toho roku hrom zapálil v ěímČ Capitolum, od
kteréhožto ohnČ knihy znamenité v bibliothece, a okolní domy
shoĜely. Druhý rok byl velký hlad v mČstČ ěímČ. Potom léta PánČ
192. skrze oheĖ v ěímČ palác slavný a Chrám pokoje, též velký
díl mČsta vyhoĜel. Léta 194. Commodus Antonius císaĜ Ĝímský v

noci na lĤžku osydlem zaškrcen byl.
Roku PánČ 340. vycházela kométa, naþež smrt Konštantýna
velkýho prvního kĜesĢana z císaĜĤ Ĝímských, a po ní války a nevole mezi syny jeho, též škodné rozdvojení v církví následovaly.
Po té kométČ, která 367. roku se ukázala, umĜel Jovinianus
císaĜ téhož roku také v mČstČ Konštantynopoli kroupy neb
škodnice s kamením smíchané, pršely, skrze což velký poþet lidĤ
pobit byl. Na to následovalo hrozné zemČtĜesení skĤro po všem
svČtČ, od kteréhož moĜe se daleko rozlilo, a na ostrovČ Sicilii též
jinde mnoho mČst podtopilo.
Léta PánČ 402. kométa velmi strašlivá se ukázala, která
papršlky své až k zemi pouštČla. Ta málo málo drobet pĜedešla,
pozdvižení Kajana aneb jak jej jiní jmenují Gaina ouĜedlníka proti
Arkádiovi císaĜi, kteréhož sám Pán BĤh pĜed vojskem Kajanovým
chránil.
Od narození PánČ 454. roku vyšla kométa, a nebe se zdálo
hoĜeti, na nČmž oštípy ohnivé, i mnohá jiná zázraþná znamení se
ukazovala. Toho þasu ukrutnČ lidí mordoval, a hubil krajiny Attila,
kterýž bužík a nebo metla boží nazván byl.
Léta od narození Krysta Pána 541. kométa se ukázala na den
slavný velikonoþní, toho léta Totila vlaskou zemi velmi hubil a léta
546. mČsto ěím dobyv, pĜední stavení a zdi mČstské zboĜil. TČch
let bývaly þasté zemČtĜesení, morové a velké krve prolití.
Léta PánČ 557. kométa na zpĤsob kopí dlouhého se
ukazovala, po kteréžto druhého roku v Konštantynopoli deset dní
a tolik nocí hrozné zemČtĜesení trvalo. Potom pak pĜitáhli do
vlaské zemČ Longobardové s ženami i dČtmi, a v ní se osadili.
Roku 594. kométa za þtyry nedČle poĜád jasnČ svítila. Toho
roku a druhého po nČm hlad veliký byl: nebo sucho neobyþejné
tehdáž bylo, a kobylky pĜiletívše, všecko obilí i což zeleného bylo,
pojedly; tĜetí rok narodil se v Arábii Machomet.
Léta PánČ 603. Kométa se ukázala, naþež Phocus hejtman
hejtman císaĜe Maurycia pozdvíhna se proti Pánu svýmu,
císaĜovnu manželku jeho i s dítkami, ano i jej císaĜe Maurycia
ukrutnČ zamordoval.
Na to léta PánČ 633. Kométa jako meþ ohnivý zase vidíná,
saracenský vpád do království perského vyznamenávala.
Po tý kométČ, která 676. roku se ukázala, druhého roku
kobylky velkými houffy skrze Sýrii a Mezopotámii letČly, naþež
také velký a náhlý mor pĜišel.
Léta PánČ 745. kométa se ukázala v Sýrské zemi, po které
mor velký, a zemČtĜesení hrozné v Sýrii a PalestynČ, v tomto pak
království þeském smrt PĜemysla /177/ prvního knížete þeskýho od
pluhu na trĤn povolanýho následovala.
Od narození Krista Pána 761. léta kométy se ukazovaly toho
roku dvČ, jedna na východ slunce za deset dní, a druhá na západ,
kteráž jedenmecítma dní trvala, na to následovalo veliké sucho:
nebo za osm mČsícĤ zdet v ýechách dýšĢ nepršel, skrze což
taková drahota byla, že mnozí hladem utrápení, mĜeli.
Brzy na to toriž 763. roku opČt na východ slunce kométa za
nČkolik dní se ukazovala. Po ní byla zima náramnČ tuhá, která se
hned 1. Ĝíjna zaþala.
Léta PánČ 814. kométa strašlivá jasnČ svítila, pĜedcházející
smrt slavného a mocného pána, císaĜe Karla Velkýho, kterýž toho
roku 28. ledna umĜel. V pČti letech po té kométČ totiž léta PánČ
819 v ýechách na rozliþných místech bylo veliké blýskání, a
skrze to hrĤza pĜílišná, mezi lidem to pak trvalo za 28. dní. Téhož
léta v PolštČ panoval PopČl a nebo Popilius tĜetí velmi ukrutný,
kterýž své vlastní syny zamordoval, a jiných mnoho pánĤ jedem
otrávil, a je pochovati zbraĖoval. Z jichžto tČl zrodily se myši
veliké, které úprkem na kníže bČžely, a kdež on kolivČk utíkal,
všudy za ním skrze oheĖ i vodu lezly, až jej potom snČdly.
Od narození Krista Pána 838. kométa hrozná vycházela, a
25. dní trvala, ta bez pochyby pĜedpovídala pĜíchod žoldána
Babylonskýho, kterýž toho roku do Vlaské zemČ s velkým
vojskem vtrhl, a mČsta ěíma se zmocniv, je zplundroval, a v
kostele svatých Petra a Pavla konČ své jako v marštali postavil.
Druhýho roku na to totiž 839. vycházející kométa na znamení
skopce, pĜedpovídala smrt císaĜi Ludvíkovi pĜíjmím Pobožnýmu,
kterýž byl syn Karla Velikýho, a umĜel léta PánČ 840.
Kométa jenž léta 842. se ukázala, vyznamenávala velké
rĤznice a války, kteréž povstaly mezi bratĜími syny Ludvíka císaĜe. Potom také brzy Satacenové, Benátþany a Konštantynopolitánské pĜemohli, až se i k ěímu pustili, a tu šĢastnČ od ěímanĤ
poraženi jsou, blízko mČsta jenž slove Hostia.
Léta od narození Krista Pána 882. kométa se ukázala, toho
roku v ýeské zemi povstali ptori knížeti Hostivítovi nČjaký Sukoslav s synem svým Milešem, ale brzy jsou pĜemoženi. Léta PánČ
888. Mstiboj kníže kouĜímské, dvČ vojska z Moravy od krále
Svatopluka do ýech poslaná, porazil, 890. umĜel Hostivít kníže
þeské, na jehožto místo dosedl BoĜivoj, kterýž první z ýechĤ víru
kĜesĢanskou pĜijal, a ji v zemi velice rozmnožoval, lid þeský proti
nČmu se bouĜíc, z knížetství jej vyhnal. Na to ale brzy zase zpátky
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povolán, knížetství dobrovolnČ vzdal SpytihnČvovi synu svýmu, a
po smrti jeho druhýmu synu svýmu Vratislavovi, kterýž byl otec
svatýho Václava, a Boleslava ukrutnýho. TČch let vždy ćábel
pohany vzbuzoval proti kĜesĢanĤm, kteĜíž je ukrutnČ mordovali z
ponukání Drahomíry nešlechetné jezabelkynČ, kteráž léta PánČ
919. dvakrát v Praze bouĜku zpĤsobila, léta 920. svatou Lidmilu
na TetínČ zaškrtiti poruþila, až ji potom léta PánČ 924. hanebnČ
zloĜeþící, s vozem, i s koĖmi zemČ pozĜela.
Když se psalo od narození PánČ 945. kométa veliká ve
Vlaších se ukazovala, a po ní byl hlad a války na mnoha místech.
Léta PánČ 982. kométa se ukazovala, a hlad, mor, i
zemČtĜesení sebou pĜinesla. /177'/ Toho roku v ýechách dály se
hrozní, rozliþní a úkladní mordové od pohanĤ, kteĜíž všelijak o to
usilovali, aby kĜesĢany z té zemČ vyhladiti mohli.
Kométa, která roku 999. þtrnáctýho prasynce vyšla, velké
horko v ýeské zemi, a sucho potom také i mor vyznamenávala.
Druhýho roku na to totiž 1000. ukázala se zase kométa,
naþež v roce slavný císaĜ Otto toho jména tĜetí umĜel. Tehdáž
také Boleslav král polský oblehna Prahu, Boleslava knížete
þeskýho oslepiti dal.
Léta PánČ 1006. kométa se ukázala, která smrti knČžny
þeské Hemmy pozĤstalé vdovy po Boleslavovi milostivým,
neménČ hladu a moru, témČĜ po všem svČtČ pĜedchĤdce byla,
naþež také 1010. zemČtĜesení v Konstantynopoli kostely, a jiná
stavení zboĜilo.
Od narození Krista Pána 1013. léta svČtlost veliká jako
pochodnČ hoĜící, a nebo nČjaká vČže ohnivá každé noci se
ukazovala za tĜicet dní poĜád. Naþež druhýho roku v þeské zemi
byla suchota: nebo od Veliké noci až do StČtí svatýho Jana dýšĢ
nepršel, tak že obilí a trávy uschly, dobytek pomĜel, potokové a
studnice pĜeschly, v jezerách a rybnících vody sesmradly, ryby
mĜely a zemČ se horkem na mnohých místech zapalovala. Biskup
Bohdal vida takové božské dopuštČní, naĜídil v kostelích zpívání
žalmĤ ustaviþné, až potom 28 srpna Pán BĤh jsa v hnČvu svým
ukrocen, dal déšĢ hojný na zem. Potom také léta 1016. V ýeské
zemi velký mor povstal.
Léta PánČ 1025. kométa se ukázala v PolštČ málo pĜed smrtí
Boleslava. Druhýho roku BĜetislav syn OldĜicha, knížete þeskýho
vzal sobČ za manželku Jitku, skrze kterouž potom v ýechách
válka se zaþala. Potom také léta PánČ 1028. mlhy veliké a husté
bývaly, z nichž se zrodily kobylky, housenky a motejli, a potom
smrad, od nČhož lidé i hovada mĜeli.
Od narození Krista Pána 1058., opČt kométa pĜedešla smrt
krále polskýho Kazymíra. Druhýho roku po té kométČ v ýechách
ustaviþnČ pršelo, a velké rozhojnČní vod bylo, tak že se mnoho
vsí potopilo.
Kométu, která 1066. roku se ukázala, druhýho roku z jara
okolo svatýho ěehoĜe smrduté mlhy následovaly, z kterých také
mor pošel, že množství lidĤ pomĜelo.
Od narození Krista Pána 1097. kométa ta spatĜena byla, a ta
pĜedpovídala hrozné roztržitostí, rĤznice a války mezi císaĜem
JindĜichem toho jména þtvrtým, a syny jeho. Na to také léta 1099.
byl hlad a mor v ýechách.
Léta PánČ 1106. kométa vidína o massopĤstČ, a 2. února
hvČzda jasná nedaleko od slunce ve dne za nČkolik hodin
spatĜená, vyznamenávala smrt JindĜicha císaĜe þtvrtýho, na to
také 1111. roku Svatopluk moravské kníže vyhnal z ýeské zemČ
pokojnýho BoĜivoje.
Od narození Krista Pána 1141. léta kométa a jiná rozliþná
znamení ukazovala se þasy noþními v oblacích; naþež i hned
druhýho roku povstala veliká nenadále v ýechách: nebo jiní za
knížete chtČli míti Kunráda moravskýho, a jiní Vladislava, skrze
což i krve prolití bylo, a Kunrád, vida, že Vladislav odjel k císaĜi
pomoci žádati, oblehl zatím Prahu, a ohnivými šípy do mČsta
stĜíleti rozkázal, od nichž se mnohá stavení zapálila a kostel
svatýho Víta na HradČ pražským, a druhý svatýho JiĜí z gruntu
vyhoĜely.
Léta 1211. kométa v království Polském osmnácte dní se
ukazovala, naþež Ta- /178/ tarové do polské zemČ vpadli, a ji
hubili. Též po roce císaĜ Otto þtvrtý umĜel.
Roku PánČ 1264. mČsíce srpna kométa se ukázala, a tĜi
mČsíce trvající, tu noc zmizela, kterou umĜel Urban papež toho
jména þtvrtý, v poþtu ale již dvacátý.
1301. roku hvČzda vlasatá, kteráž kométa slovČ na znamení
štíra se ukázala, papršlky své jednák k východu, jednák k polední
obracující, za jeden mČsíc trvala. Toho roku pĜi konci zaþal se
mor v PolštČ, v MoravČ i v ýechách. Tehdáž se zaþalo a upevnilo
panství turecké, a Othomannus první velký díl Bithiniæ krajiny
sobČ podmanil.
Léta od narození Krista 1305. kométa vycházela, po které
velký mor skoro po vší zemi následoval. Druhý rok na to zahyul
kmen knížat a králĤ þeských, pošlý od PĜemysla prvního.
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Kométa, která 1312. roku za þtrnácte dní se ukazovala, v
tomto království þeském nesmírné sucho, neourodu a hlad
vyznamenávala.
Léta 1337. hvČzda ocasatá, jinak kométa vycházela, každé
noci se ukazovala, trvající za 4. mČsíce, a než ta od svého
vycházení pĜestala, druhá nastala; kteráž za dva mČsíce trvala.
Na to toho roku byl velký nedostatek obilí i vína. Druhýho roku
pĜiletČlo do ýech mnoho kobylek, kterýž v velikých houfích letČly,
jsoucí na sedm mil z dýlí spoĜádané, jedna každá mČla šest
kĜídel, a zuby bílé co perly, kdežkoli pĜipadly, tu zĤstaly, dokudž
všeho obilí, trávy, listí, a cožkoli zeleného bylo, nepojedly; a když
nic jíst nemČly, ráno jakž slunce vyšlo, se zdvíhly, a s velkým
hĜmotem tak zhusta letČly, že i slunce zastínily.
Od narození Krista Pána 1339. kométa se ukázala, naþež
1341. bylo veliké rozvodnČní, a náhlý rozjích, tak že se led lámal,
a kry veliké zastavivše se, u mostu pražskýho, jej oboĜily, kterýž
jak jej Jitka manželka Vladislava prvního krále þeského vystavČti
dala, trval až do oboĜení toho 168. let. Potom císaĜ Karel toho
jména þtvrtý roku PánČ 1358. založil most kamenný, kterýž s
velkým nákladem ve stu þtyrycíti a peti letech totiž léta 1503. dne
22. þervna jest dokonán a posavád stojí. Potom rozvodnČní také
v Ĝíši velké roztržitosti povstaly, nebo volitelové na místČ
zsvrženýho císaĜe Ludvíka 1348. zvolili císaĜe Karla toho jména
þtvrtýho, a brzy potom Edvarda krále englického: A když ten
nechtČl, Fridricha markrabí míšenskýho, a naposledy Gunthera
hrabČte Švarcemburskýho, který ale ponČvadž brzy umĜel, císaĜi
Karlovi samýmu panování zĤstavil.
Léta PánČ 1352. vycházející kométa vyznamenávala velký
nedostatek obilí, ano i hlad v ýechách.
Ta pak kométa jenž 1375. roku se ukázala, byla znamení
smrti slavnýho císaĜe Karla toho jména þtvrtýho.
Léta od narození Krista Pána 1400, 1401, 1402, a 1403.
kométa se ukazovala, a roztržitosti v Ĝíši skrze zschození z
císaĜství krále þeskýho Václava, též rozliþné zle, které skrze
nedbanlivost téhož Václava na království þeské se uvalilo,
znamenala; nebo hned po upálení dvouch kacíĜĤ Jana Husi a
Jeronýma Pražskýho, Žižka s svými kláštery pálil a jiné veliké
škody dČlal. Tehdáž také ustaviþné války v þeské zemi byly a
mnoho krve se vylilo.
Roku 1439. ukázala se kométa, po kteréžto zaþal se mor
veliký, v nČmžto zemĜe- /178'/ lo množství pánĤ, rytíĜĤ a vladyk.
Toho roku 26. srpna císaĜ Albrecht král þeský umĜel.
V pČti létech na to, totiž 1444. roku zase kométa se tĜemi
ocasy rovnými proti polední stranČ se ukázala, a ta nČkdy ve dve,
nČkdy v noci vidína byla. Roku toho Vladislav uherský král, proti
pĜímČĜí, kteréž uþinil s Amurátem císaĜem tureckým, táhl silnČ do
Turek a tu pĜi mČstČ jenž slove Varno s vojskem svým 10
listopadu poražen jest a sám také zahynul. Tehdáž také byla v
ýechách veliká povodeĖ a škody mnoho uþinila. Potom také
pĜišel mor, že mnoho tisíc lidĤ z nakažení morního zemĜelo.
Když se psalo od narození Krista Pána 1456. léta kométa se
ukazovala v zpĤsobu prostĜedním a ta celou noc skoro svítila, za
þtyry nedČle poĜád toho roku Mahomét toho jména druhý turecký
císaĜ, vzav pĜed tím léta PánČ 1453 Costantinopolim a pejchaje z
toho vítČzství, sebral na záhubu kĜesĢanĤ velké množství lidĤ
okolo 150000. a s ním k BČlohradu pĜitáhl, maje oumysl odtud se
dále do krajin kĜesĢanských pustiti, ale Jan neb Jankul gubernátor
na ten þas království uherskýho s vojskem svým mČsta a zámku
toho zmužile a udatnČ hájil, tak že Mahomét v okoranČn jsa, 6.
srpna pĜemožen, s hanbou utécti musel.
Druhý rok no to totiž 1457. zase kométa se ukázala, naþež
toho roku v Praze Ladislav uherský a þeský král syn Albrechta
císaĜe narozený z AlžbČty, kteráž byla dcera Zykmunda císaĜe,
umĜel.
Léta PánČ 461. kométa znamenala povstání vídeĖských proti
císaĜi Fridrichovi, válku mezi kurfiršty v Rejnu a odstoupení
SlezákĤ od krále JiĜího.
Kométa léta PánČ 1458. vycházející, vyznamenávala vpád do
ýech a do Moravy Matyáše krále Uherskýho.
Léta PánČ 1471. a 1472. kométy vycházely, vyznamenávající
nejenom smrt JiĜího krále þeskýho, nýbrž velké tČžkosti, kteréž
skĤro všecku Evropu za tĜi léta poĜád sužovaly, neb brzo potom
povstaly krvavé války ve Frankrejchu, v NČmcích, v UhĜích, v
PolštČ, v ýechách i jinde a turecký císaĜ vida takové nevole a
roztržitosti mezi kĜesĢanskými knížaty, veliké škody þinil netoliko
na moĜi, ale i na pomezí rakouským až skoro do vlašské zemČ a
splundrovav štýrskou krajinu, 50000. lidĤ zajal a odvedl. Na to
léta 1473. bylo velmi veliké sucho, tak že místem Ĝeky a potokové
vyschly, a voda v rybnících a v jezerách se skazila, z þehož
pocházel nepĜíjemný smrad, a tudy moru pĜibývalo. Potom také z
Uher do Rakous a odtud do Moravy i do ýech pĜiletČly veliké
houfy kobylek, kteréžto kde koli pĜipadly, všecko což se zelenalo,
pojedly a usušily.

Léta od narození Krista Pána 1477. kométa blankytné barvy,
a poþernalá spatĜína byla. Toho roku v ýechách skrze ukrutnou
zimu potoky a rybníky vymrzly, pĜi þemž sníh až do bĜich koĖĤm
dosahoval. Tehdáž také ve FlandĜích, v Nyderlandu, a okolních
krajinách po smrti Karla burgundskýho knížete veliké války jsou
povstaly.
Druhýho roku na to totiž 1478. zase kométa se ukázala. Toho
roku po velikém suchu, kteréž tĜi léta trvalo, byla v PolštČ veliká
povodeĖ a Krakov mČsto pohoĜelo. V ýechách také bylo veliké
povČtĜí, kteréž u Hory tĜicet domĤ zboĜilo. Druhého roku obce
pražské zbouĜily se proti [zbytek textu chybí]
/179/ O boji a válce.
Smrtonoš, jenž od pohanských veršovcĤv za boha vojny jest
ustanoven byl, bývá od nČkterých milovaný, od jiných pak
protivníkĤv nenávidČný, kteĜí chléb svĤj skrze vojsko zasloužiti
musejí, velice se tomu tČší, když on své ležení vystavuje, ti však,
kteĜí v pokoji zvykli živi býti, z toho se radují, když on místo
praporcĤ a štandar svobodné pole zralé setí ukazuje. Nyní pak
také pravda jest, že þasem vojna i potĜebná i užiteþná bývá, a že
mnohokráte skrze vojnu pokoj spĤsobený bývá, však nicménČ též
pravda jest, že onen vzáctný pokoj vždy, a daleko vČtší pĜedek
pĜed onou nebezpeþnou vojnou mívá. Scipio Ĝíkával, že on radČj
jednoho mČštČnína zachová, nežliby tisíc nepĜátelĤv zmordoval,
skrze což ukázati chtČl, jak jemu daleko vzáctnČjší jest pokoj nežli
vojna. NápodobnČ onen Cræsus bezpeþnost a užitek, jenž v þas
pokoje se ukazoval, k vyrozumČní dával, když Ĝíkával, že v þas
pokoje, dítky svoje rodiþe, i rodiþové dítky uctivČ pochovati
mohou, kdežto naproti v þas vojny rodiþe musejí dítky své s
velikou bolestí do zemČ zahrabati, není tehdy div, když i my se z
vzáctného pokoje radujeme a nejvyššího Boha za zachování
dalšího pokoje žádáme abychom pĜi tom mohli v jehe nepĜemoženou dobrotu doufajíce vše dobré obdržeti. Kdyby však ten
svrchovaný BĤh mČl dle své spravedlnosti taky na nás vojnu
seslati, tehdy nic více nevinšujeme, než aby spravedlivá zbraĖ
našeho nejosvícenČjšího císaĜe, z výsosti požehnaná byla; neboĢ
mnohé a rozliþné papršlkové hvČzd nebeských letos velice
nebezpeþnými þasy nám pohrozují, ponČvadž na hrozné
vojenské snČmy a raddy na náhlé a smrtedlné pády korunovaných hlav a udatných vojenských vĤdcĤ zmČĜují, pĜiþemž také
veliké roztržitosti v svČtském jednání povstati a nebezpeþné
zrady a krve vylití se vyskytnouti mohli. Jest se také letos co
obávati vražedlnických a zrácovských kouskĤv od ženského
pohlaví pocházejících, jakož i spuštČní všelikých pevných míst a
lstivých prohánČk co strahovati, koneþnČ pak by mohli tento rok
nČkteré znamenité a velmi mrzuté daleko vyhlezející noviny
zavĜíti. ýehožbychom všeho v pĜíštím roce zkusiti mohli.
O ohni a pálení.
Netoliko hnČv lidských srdcí, nýbrž také jejich všeliké náklony
vnitĜnímu plamenu podrobené budou, cožby letos pro divné
spĤsoby a vlastnosti Smrtonoše se pĜihoditi mohlo, neboĢ on letos
nČtoliko mČstám nýbrž také vesnicem, dvorĤm a polím s velikým
nebezpeþenstvím pohrozovati míní, chtíc pĜi tom mnoho
škodného blýskání, hromo- a krupobití zpĤsobiti; ponČvadž pak
pĜedzvČdČná stĜela aspoĖ netolikou škodu, jako nepĜedzvČdČná,
zpĤsobiti mĤže, tehdy bude potĜeba, abychom jestli zcela bychme
toho zlého hosta vypuditi a odvrátiti nemohli, aspoĖ dle naší vší
možnosti a pilnosti hledČi jemu pĜedejíti, cožby tímto prostĜedkem
se státi mohlo: aby totižto vrchnosti, zahaleþných tulákĤv, kterých
letos dosti bude, mínících se loupeží jak na cestách, tak na
silnicích obživiti, a protož i mnohé místa vypáliti, v þas pošlapati
/179'/ dali, je ostĜe examinírovali, a bedlivou stráž nad nimi mČli.
Protož i vy hospodáĜové bućte bdČjící, a opatrní na svČtlo a oheĖ,
byšte sami z nenadále v škodu sebe neuvedli.
Tuto hvČzdáĜ klade, tu loĖského roku laskavému þtenáĜi
pĜipovČzenou Materii, na místo tČch které jednali, o kovích a
rudách, o tČhotných matronách a o prospČchu nČkterých
království a krajin, ponČvádž (prej) oné v kalendáĜích nic pladné a
bez gruntu a prospČchu postavená jsou.
Proþež zaþíná krátký Geographický Discurs,
o nejpĜednČjších dílech a krajích zemČ.
PĜednČ však o pamČti hodných vČcech rozliþných ostrovĤv.
Mnoho ostrovĤv se vynachází, kteĜí náramnČ hluboce leží a s
velikostí moĜskou obklíþené jsou, kteréž pĜedce od vln moĜských
pĜikryté býti nemohou; jako egyptská zemČ jest o mnoho nižší než
þervené moĜe, u kteréhož leží. Jest sice poruþení PánČ, který
zapovČdČl vodČ aby sobČ uložených hranic nepĜestupovala.
Natura pak takových ostrovĤv toho do sebe má, že pĜestupovati
musejí moĜe, a okolo ležící povodnČ: Proþež nic jiného nejsou,
než vystupující dílové zemČ: Aþkoliv se þasto domnívati mĤžem,
jakoby moĜe o mnoho vejše stálo a jakoby takové polknouti chtČlo
nicménČ jest takové jen samotný podvod oþí lidských a pĜíþina

barvy zemské s þernou promíchané, nebo vše co s þernou
barvou se smíchá nízké a zaklopené býti se zdá, což vše nejlépe
malíĜi vČdí, kteĜí hluboké oudolí, tmavé rochle a rozpukliny skal
skrz podobnou barvu obyþejnČ vysvČtlují. 2 Ne všichni ostrovové,
kteĜí posaváde stojejí, od poþátku svČta byly; také jisté jest, že
mnoho jich zmizelo: Totiž skrze veliké vodní pĜívaly a nenadálé
strchnutí oblakĤv, s kteroužto silou a mocí, zemČ þasto jako
promČnČná byla; kdežto od tak náramné síly vod díl takové
odtržen, jiný ale který ještČ zĤstal, od moĜských vln pĜikryt, aneb
dokonce spustl. 3. Také se vynachází, a to dosti þasto, že
semootam v moĜi noví a noví ostrovové vystupují; takové svĤj
poþátek má od zemČ tĜesení, skrz kteréž zemČ ve vodách jako
kyne a se vzhĤru snáší. 4. Jiné ostrovy jmenujem od jich pĜirození
splejvající, protože takové z jisté a špatné materie v hromadu
stržené, jako ku pĜíkladu houby neb patoftové dĜevo a po tichých
vodách v vejšku se zvedají a zplejvají. 5. V EjlendĜích, které se
Fortunatæ nazývají, bývá již mČsíce bĜezna a dubna po žních,
neb tam povČtĜí tak pĜíjemné a plnomocné jest, všechny zrostliny
tak brzy dozralé þiniti. 6. Ostrov Medera, jeden zpĜed jmenovaných, když nalezen, vzdČlán a zaset byl, padesaterý i šedesaterý
užitek z rostlin vynášel; kdežto nyní sotva tĜicátý díl vynáší.
Taková veliká tuþnost zemČ pĜirovnává se k jejímu tak dlouhému
v tiše ležení a nevzdČlání, kdežto nyní, ponČvádž velmi þasto
vzdČlaná a voraná bývá, o mnoho ménČj vynáší. 7. JeštČ o mnoho tento dobrý grund pĜevyšoval ostrov Hyšpanyola, v kterémž/180/ to mČsíce února zaseté obilí, již 30. bĜezna se sklízelo a to sic
v klasích tak veliké, že jeden klas z takových dva tisíce zrnek v
sobČ zavĜených míval. Podobným spĤsobem povídají kronikáĜi,
že všechny zrostliny v þas milosti plného Narození Krista Pána,
již náležitČ vyzrálé byly a trhati se mohli, rovnČ i ty nejsladší vinný
hrozny, což tam nic nového nebývalo; požatá tráva do pátého dne
z koĜínkĤ na pĤl lokte vyhání a vzrĤstá, což vše z dobrého vlévání
hvČzd nebeských pochází. 8. V Tylu na jednom indiánským ostrovČ z žádného stromu listí neopadává, protože takové od deštČ
ustaviþnČ zmáþené, a s vlážnými z studniþných žilek pocházejícími pramínky, jakož také þerstvými potĤþky zaklopené bývají. 9.
V Momonyi v jedný irrlandský krajinČ, jakž Ordelius povídá, jest
jedno moĜe, a v témž ostrov, do kteréhož žádná ženská osoba ani
nČjaké divoké zvíĜe vstoupiti nesmí, leþby umĜíti chtČla. Domnívám se, že to spíš nČjaká povČra, než pravda jest. 10. Podle
ostrovu Zokotora, leží dva jiní ostrĤvkové v kterýchžto, v jednom
mužské a v druhém ženské pokolení samotnČ živo býti mĤže.
Není také mezi nimi žádná tak velká vzdálenost, jen toliko tĜidcet
tisíc krokĤv. Scházejí se v jisté þasy v roce dohromady, z pĜíþiny
rozmnožení; neb þasté spolu se scházení jest jim škodné: že ale
v jednom samé ženské, a v druhém mužské pokolení se zdržovati
mĤže, jest pĜíþinou povČtĜí, které v jednom víc muži, v druhém víc
ženČ slouží. Proþež také se stává když muž, naproti pak i žena
do sobČ zapovČzeného ostrovu vejdou, ne hned sice umírají, ale
táhnou k sobČ potajnu povČtĜí, které asi ve tĜech mČsících se
vyjevuje, a nebezpeþenství smrti pĜedpovídá. 11. V Ormucii jednom nejpĜednČjším ostrovČ v Perside, nevynalézá se žádné
þtvrnohé zvíĜe, tím ménČj nČjaký pták; ponČvadž zemČ velmi
suchá a vČtším dílem ve všech krajích pĜehroznČ slaná jest, tak
že všechny zrostliny lechce stráví a tudy rozliþnému dobytku
stravu odnímá. 12. NicménČ jest v pĜedjménavaném ostrovČ tak
zdravé povČtĜí, že všechny nemoce zachání, þehož pĜíþinou jest
veliké množství sýry, kterážto þastokrát sama od sebe se
zapaluje a celý ostrov v prach obrací; skrz kterýžto prostĜedek
vyþištČn bývá. 13. Itaka v Eylandu žádného zajíce netrpí. A když
tam nČjaký vpuštČn bývá zmizí jako v okamžení, tak píše Aristot.
Hist. animal. l. 8. c. 28. Na ostrovČ Sygaro in Arabia Felici nesmí
žádný pes vstoupiti, jestli pak se tam kdy který vpustí, bČhá jako
vzteklý po bĜehách moĜských a scepení. Plinius l. 6. c. 28. 15. V
zemi Šotlandské žádné vþely se nezdržují, o þemž Sotinus jedná
v k 28. Ostrov Aron žádné myši netrpí, také živa zĤstati nemĤže,
která na ten ostrov vnešená bývá. 16. Jsou také mnozí ostrovové,
v kterýchž se nikdy žádný had ani nČjaká žížala vynalezla, jako je
Ebusus, jeden z Baliarských. 17. V Kandii neb KretČ nemĤže
žádná sova živa býti. A každá tam vnešená scepení. Plinius l. 10.
c 29. 18. Také v témž ostrovČ nevynachází se žádný vlk, ani
liška, ani nedvČd, ani žádné tČm podobné škodné zvíĜe. Toto vše
mĤže se pĜirovnati k naturálním proti sobČ cílícím náchylnostem
zvíĜat a podobným zemČm, neb koĜením, které jim velmi odporné
jsou. A proto také se stává, když do oulu vþe- /180'/ liþek z zemČ
Šottlandské drobet prachu vhodí, i hned takový opouštČjí a pĜiþ
letí. Což posvČþuje Solinus c. 23. Podobným spĤsobem vypuzuje
zemČ z ostrova Atenatos, kamkoliv pĜinešená bývá, všechny
hady. A ponČvadž hadi ze zahrad vychnáni býti mohou s kouĜením cibule, jesenovým stromem, bezovou holí, mravenci s
prachem bílé neb þervené kĜídy; krtkové s þesnekem, kafrem a
cibulí; domácí myšky s vĤní bobkového stromu; proþby tehdy
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nemohli z nad jmenovaných ostrovĤv vychnané býti pĜedjmenované zvíĜata, skrz takové prostĜedky, které jim od natury protivné
jsou? Tak také jest protivné koĜení nazvané amantys lvu: RovnČ
koĜení Apocimum umrtvuje psy a všechna þtver nohá zvíĜata,
když se jim takové do žrádla pĜimíchá: Vlk všechen zdĜevnatí
když malou moĜskou cibulí dotknut bývá, tak jest Rhododaphne
jistá zrostlina s kvČtem skoro rĤži podobná; psĤm nad jed škodná.
Tito a tČm podobní ouþinkové, aþkoliv oné þastokráte, obojedním
(mužskoženským) náturám pĜipsané býti mohou, pĜedce však
svČtlé jest, že takové vČtším dílem všemohoucí BĤh, který skrz
modlitby svatých Božích pohnut bývá, takovým škodlivým zvíĜatĤm, skrz kladbu moc a vztekle ouþinky jejich zamezil. 19. V nad
jmenovaném ostrovČ u hory ráno nespatĜuje se žádných komárĤv, proto že tam takové živí býti nemohou. Vynachází se tam
množství stromĤv a koĜení, které jim protivné jsou a je zachánČjí.
20. Ostrov Ebuso proti ostrovu Kolumbria pro veliké množství
hadĤv tak nazvaný: ponČvádž takový samou schnilou zem v sobČ
obsahuje. 21. Ostrov Sardonya, aþkoli on všech hadĤv a vlkĤv
zbaven jest, pĜedce však co v jiných zemích jedovatí hadi, to v
nČm jisté malé zvíĜátko Solfuga pĤsobí, v zpĤsobu pavouka, které
to vše þehokoliv se tkne, s jedovatou hlízou nakažuje. Nebo
natura to, co z jedné strany tratí, v druhý dví násobnČ vynahražuje. 22. Jest také v tomto ostrovČ jedna studnice, z které když ty
lidi od Solfuga nakažení, pijí, i hned uzdravení bývají. Neb v svČtČ
nic tak škodného není, proti þemu by nČjaký prostĜedek nebyl
vynalezen. 23. V Cpehalonyi nachází se jedna Ĝeka, kdežto v
jedný její stranČ nevypovČditedlné množství kobylek jest vždy
rostoucích a se rozmnožujících, z druhé pak strany žádných se
nevynalézá. Arist. Hist. animal. lib. 8. c. 28. Takové se stává z
pĜíþiny rozdílného povČtĜí a zemČ v tČch dvouch dílech ležící. 24.
Prodosynlena jistou cestou rozdČlená zemČ, kdežto z jedné
strany té cesty velké množství koþek se plemení, v druhé pak
stranČ žádná bydleti nemĤže. Z vejš jmenované pĜíþiny. 25. V
KumánČ v Indii pavouci tak silný pavuþiny pĜedou, že sotva
takové roztrhnouti se mohou. 26. Také v témž ostrovČ vynachází
se mnoho medem oplývajících lesĤv, kterýžto od vþel v tak
velkém množství snešen bývá. Což vše nepochopitedlné množství sladkého koĜení pĤsobí. 27. V ostrovu Indika má se vynalézati jistá pustina, rážto od týchž obyvatelĤv Zebut se nazývá, ta
splozuje jistého ptáka, jménem lagana, kterýžto po ústech velryby
dychtí a od té živý pozdĜen bývá: Tento pták jsouce v životČ té
ryby srdce její rozklubává, skrz kteréžto klubání ryba živobytí
svého zbavená bývá. Tuto mĤžem /181/ považovati nespytatedlnou
velikomocnost Božskou, kterážto v malých vČcech vČtším dílem
se zjevuje a s mdlobou velikou sílu udušuje. 28. V ostrovu Zebut
vzrĤstá jeden strom, kterýžto se Bako jmenuje; jehožto ovotce v
velikost naších melanĤv jest, zdržující v sobČ jistou mastnou
šĢávu, kterážto se potom v olej obrací, takový když se vodou
skropí, v sladkost cukru se obrací, když pak na slunce vystaven
bývá, takovou kyselost k sobČ pĜitahuje jako ocet.
Z jablonČ téhož stromu prejští se veliké množství vod k pití,
kterážto voda v jakoukoliv nádobu schovaná bez porušení na
dlouhý þas zĤstává. V tomto stromu všechny ouþinky jeho natura
sama od sebe stáhla. 29. OstrovČ Kubagna, prejští se jedna
studánka velmi libé chuti, rozlívá se do moĜe, po kterémžto jako
nČjaký olej splejvá na dvanácte vlaských mil: Ta chuĢ a vĤnČ její
pochází z mnoha pramínkĤv a žilek, které svĤj bČh skrz voné a
libé koĜení vedou a konají. 30. MoĜe, které okolo toho ostrova
leží, v jistý þas jako v krvavou barvu se promČĖuje, ponČvádž
austrie rovnČ v ten þas, kterýchž se tam pĜes pĜíliš mnoho
vynachází, svou krev vylévají. 31. Obyvatelé ostrovu Florida, jsou
tak schopní a þerství, že svým bČhem jelena pĜebČhnout mohou.
Což se samé pĜívČtivosti nebeské a všem ouþinkĤm oblohy, pod
kteroužto tento ostrov leží, pĜipisuje, z jejíhožto vlévání natura
lidská opatrnČjší, þerstvČjší, silnČjší, též v jiných zemích uþinČná
bývá: rovnČ stálému þviþení, mírnému jidlu a pití, takových
pokrmĤv pĜirozenostem, které menší a silnČjší životní duchy
zplozují. 32. Železa bez poþtu plodí ostrov Palmosa; však v své
patrii skz oheĖ oþištČnČ býti, ani do caled zlývati se nemĤž, když
pak se do jiné zemČ pĜiveze, i hned ohni se podá; kteréžto
tvrdosti jeho rovnČ povČtĜí téhož ostrova pĜíþina jest. 33. Poþítá
se velmi mnoho ostrovĤ jak EvropČ, ta i v Indii, které, aþkoliv
vodou obklíþené, pĜedci veliké množství ohnČ ze sebe vyvrhují.
Nebo v nich mnoho síry, smolné materie a chmejĜí jest. 34. V
spustlém Molukka léta 1556. oheĖ s tak ukrutným zvukem ze
zemČ ĜmČl, jakoby nejvČtší stĜelba vypalovaná byla; kterýž kusy
stáli jako mlejské kameny ze sebe do povČtĜí vyhazoval. Jakž
Balthasar Diaz: vypisuje: Toho pĜíþinou jest síla tam zavĜeného
povČtĜí, jakož také v skalních rozpuklinách skrytého ohnČ, kteĜížto
spolu východu svého hledali. 35. V ostrovČ Teneryta vznášejí se
jistí vrchové do povČtĜí, kteĜí svČtlostí svou malynáĜĤm cestu
ukazují. Jsou sic ohnivé, ale nepálí nic. Neb jest to toliko jasnost
bez plamene. 36. Jest také podivení hodné, že v nČkterých
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pustinách vystupují dlouhé a široké, též hluboké jezera, které,
aþkoliv skrz tejné prĤduchy zemČ z moĜe svĤj poþátek berou,
pĜedci však nikdy se nerozvodĖují: ponČvádž takové z jedné
strany skrz ty tajné kanály tolik vody k sobČ pĜijímají, jak mnoho jí
druhou stranou od sebe do moĜe pustiti mohou. 37. V ostrovČ
Ombria, žádné vody na polích není; také tam nikdy nepršívá;
žádné studnice se nenalézá, nýbrž s obzvláštní prozĜetedlnosti
božské roste tam jisté pokolení stromu, které každodennČ pĜed
východem slunce, jak z vČtví tak ze štČpu mnoho vo- /181'/ dy
prejští, kteréžto vody obyvatele i hovada pro zachování živobití
jejich spotĜebu mívají. Tento štČp jest skrz na skrz suptylnými
žilkami zdírkovaný, proþež všechnu vlchkost a šĢávu zemskou k
sobČ táhne, kteroužto pĜi východu slunce ze sebe vyplývá. 38.
Mezi šĢastnými neb fortunatys nazvanými ostrovy, má jeden býti,
jménem Nyvosia. Na kterémžto se ustaviþnČ sníh neb mlha
vynachází. ýehož pĜíþinou bývá mnohonásobná zima, s vlchkostí
promíchanou párou. 39. Na ostrovČ Milo každá vykopaná jáma
sama od sebe zarostá, z pĜíþiny té moci jenž v sobČ má, své díly
v hromadu spojovati: neb propíchané díry, novou zemí vyplĖovati:
Což se þastČji pĜitrefuje, v horách, obvzláštnČ kde se železo a sĤl
dobývá. 40. V ostrovČ Bredáno, který, jakž se povídá, od svatého
Bredána posvČcen byl mrtvá tČla lidská se nepochovávají, aniž
h[…]jnou, toliko pod šírým nebem bez poškvrny ležeti zĤstávají. Z
té pĜíþiny, ti lidé své rodiþe dČtky, a matky, i jejich celý rod, stále s
podivením, spatĜovati a poznati mohou, za kteroužto milost a
modlitbu témuž svatému dík vzdávati mohou: Kdež rovnČ BĤh
skrz své svaté také mnoho jiných divĤ pĤsobívá.
BudoucnČ (pokudž Pán BĤh dobrého zdraví popĜíti ráþí) budu
laskavému þtenáĜi s nČjakým jiným, témuž podobným þtením
sloužiti.
Tuto následuje jiné vysvČtlení o dĤmČlé povČtrnosti, a její
promČnČ pĜi rostoucích a vzrĤstajících mČsících skrze celý tento
1732. rok s nČkterými svČlými pĜíhodami.
JANUARIUS,
Leden.
První dnové tohoto nového roku až do první þtvrti pohrozují s
velikou zimou však ale pĜitom mají jasnost. TĜetí den ledna míní
kalné, studené, nestálé a snČžné povČtĜí udČliti.
VČž kĜesĢane v pravdČ spatĜíš,
Jaký ten rok nastane kĜíž.
První þtvrt dne 4. ledna v 6 hod. 57 min. uveþer, pohrozuje
hned první den snČhem a velikou studenou zimou, ostatní pak
dnové chtČjí vČtším dílem s zimou, kalností, a nestálostí vČtĜiti.
VroucnČ pros Boží milosti,
AĢ odvrátí škodné hosti.
Plný mČsíc dne 12. tohoto v 5 hod. 7. min. ráno, zdá se v
první polovici že by zima chtČla popustiti, však nicménČ druhá
zase míní tuhou zimu nám pĜinésti.
Skusíme pĜedivné vČci,
Mars a smrt jsou v jedné peci.
Poslední þtvrt dne 20. dyto v hod. 44 min. ráno mohlaby v
prvních dnech snČžnČ a nebo deštivČ vyhlízeti, prostĜedek však a
konec opČt na studené povČtĜí, dílem s jasností, dílem s
pošmourností schylují.
Bože chraĖ naše krajiny,
Od ohnČ též i od vojny.
Nový únor dne 27. ledna v 1. hod. 46 min. od poledne,
míní ještČ s zimou dodržovati, a pĜitom sebou brzy jasnou, brzy
nestálou sluneþnost pĜinésti.
/182/ [horní okraj: 1695. P. Voj. Kegler v Brandejse, mĤj milý
otec, u[mĜel].
1719. a paní máma taky.]
Letha 1703 mČsíce Julii paní Anna Kegler[ová,] moje paní
bába, mČsíce Augusti a
P. Jan Kegler, p. dČd, téhož léta 12. Septemb. [ži]vot dokonali. PohĜbeni jsou u Matky [Boží] na NámČti proti oltáĜi Panny
Mariæ.
1714. [pĜepsáno: 1734] dostal jsem se za služebníka ouĜ[ed]ního a pojal jsem sobČ za manželku pannu Barboru Erythræjovou. [pĜipsáno: 1716. 10. Ap. p. ŠtČpany radd. †]
1720 in Februario život dokonala.
[pĜipsáno: 1719 pí Apolena. Keglerová, posléz Kvysová, p.
máteĜ moje, umĜela.]
172 [nedopsaný letopoþet] pojal jsem sobČ za manželku pannu
Františku Kodedovou.
172 [nedopsaný letopoþet] Franciscus Kegler narozen. [pĜipsáno: † 173[…]]
Dva synáþkové, totiž Maximilian a Vácslavíþek, zemĜeli.
17 [nedopsaný letopoþet] Paní Francisca, manželka má, život
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dokonala.
1729. Dostal jsem službu ouĜedlnickou mČst.
1732. PáĖátko Josephus Kegler, milý strejþek, do noviciátu
S.J. odejel.
1733. Pojal jsem sobČ za manželku paní Ludmilu ovdo. Sukovou z Belle rozenou Hodovou z Elberodu a to velice šĢastnČ a
dobĜe se mnČ s ní vedlo a daĜilo.
1735. Službu ouĜedlnic. jsem resigníroval
1736. Do raddy jsem se dostal.
/182'/ [173]7. P. Magister Joseph. Kegler S.J. ad professuram
parvæ scholæ do Kuttny Hory se dostal.
[17]38. Panna Katrle Keglerová se vdala
[17]38. 27. April. p. Pater Adalb. Kegler v Brandejse primitias celebríroval a nato do VodĖan za caplana se dostal.
[1]738. na den sv. Víta slavná processí od pp. PP. jesuvitĤv k
sv. Jakuba s zázraþným obrazem panny Mariæ vedena byla.
[17]38. P. Vácslav Hertl, vrbis primator, císaĜskou raddou
byl poctČn.
[1]738. Z tabáku na Kuttnou Horu uloženo jest qvantum
roþnČ pĜes 2000 fl. [pĜipsáno: ta daĖ mnohé tČžkosti pĤsobila]
Toho roku Turek veliký progressy dČlal, takže Ĝímský císaĜ
jeho moci odolati nemohl. Nastaly danČ veliký na krá. mČsta a
vrchnosti, též na duchovenstvo, sládky, mlynáĜe a ze služeb.
[1]738. 12. Octob. p. M. Josephus Kegler na N. MČsto
pražské ad profess. principiorum ordynýrovaný, valedicens z
Kuttny Hory odejel.
Toho roku p. Vácslavíþek Kegler s povoláním božím do
Tovarystva Ježíše na studia rhetorices za svým p. professorem
do Kuttné Hory pĜijel a o Velikonoci odejel.
Stala se repartití na tabák consumenti s executí. Sousedstvo
pro tu daĖ vzalo recurs k pp. stavĤm. Mezitím jak executí tak
pænale bČželo.
[17]39. na den 2. Maii byla okradena Panna Maria u jesuvitĤ
a pes neznámý na krchovČ od psĤv udávený nalezen.
/183/ 1739. Na den sv. Lukáše dvojí ctihodný knČz P.
Igna[tius] Janovka S Jesu, vlastenec, u sv. panny Barbory mČl
primitias, jemužto za diacona assistírova[l] p. P. Petrus Janovka,
vlastní p. bratr, ten þas pro[…] regius philosophiæ.
1739. 2. Novemb. paní Anna Rinnerová, rozená Keg[le]ová,
život svĤj dokonala.
22. Novemb. RP. Franciscus Koded ad beneficium Chotieborzense installatus.
1739. 13. Junii v ýeské ulici k bránČ Kolínské v noci 6
domĤ vyhoĜelo.
1. Septemb. Slavná administratí ouĜadu nejvy. mün[tz]mistr.
magistrát renovírovala.
Primas p. Vác. Hertl, p. Daniel Samuelis, p. Theo. Janovka,
p. Petr Hertl, p. Ign. Hladký, p. Jan Alexius, p. Bern. Erythræy,
p. Vác. Vulteryn, p. Jan Bergkman, p. Jan. Karre, p. Joze. Khun,
p. Ign. Rabenstein, p. V. Šrámek, Voj. Kegler, p. Anto. Christoph, noví p. Vác. Lysander, p. Fr. Fatigat, p. Fra. Spreng.
16. P. oppat Sedlice P. Jan Reychknecht, za generál visitátora Ord. S. Bern. Cister. confirmírován.
4. Septe. Vác. Spurný a Anna máteĜ pro svatokrádeĜ panny
Marie a neĜádné krve splznČní obČšen a upálen, máteĜ sĢata byla.
ěecký BČlehrad, který císaĜ Karel VI. z tureckých rukouch
léta BeLgraDIVM CaroLo restItVItVr & CoraM BeLgraDo
prIVatVr LVna nItore vybojoval a fortificírován byl, Turku jest
postoupen a na vČþnost rasírován.
1740 P. Thad. Hoda, primas poþátecký, p. švagr mĤj milý,
pojal sobČ pannu Claru Plocovou za manželku.
[dolní okraj: Ach cur albam Græcam cur Turcis Carole reddis
fors album Græcum Carole Sexte putas.]
/183'/ [17]33. Na den sv. Ignatia, vyznavaþe PánČ, velebný p.
P. rector Fabian Veselý SJ. na portálu kostela sv. panny a
muþed. Barbory mČst. erb kamený, pĜed 63 lethmy [pokraþuje na
str. 184: s nákladem obce vystavČný, sraziti dal. 1740 J.M.C. […]
decidíroval, aby do 6 nedČl s nákladem colleje dle pĜedešlé[ho]
zpĤsobu [okraj: zase] postaven byl.]
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Matrika vysokostelská 1732 61 (1732. II. 4.): paní Františka
Keglerová, manželka pana VojtČcha Keglera, souseda a horníka, též z
pp. osmisoudcĤv zde na H.K., stáĜí 25 let, pohĜbena k Matce Boží na
krchov.

[17]40. byla pĜehrozná a dlouhá zima, takže místem rybníky,
studnČ pĜemrzly a velký sch snČhy napadly. Roku toho byli jsme
v Poþátkách v lázni.
1738. Don Carlos de Mÿrasthes, vznešený chymicus, v svČtČ
zbČhlý, povČdomý v Ĝeþech rozliþných, znalý v policiji svČta, v
musyce, na kterou pomysliti mohl, a v malování, v tanci, též v
jiných exercitiis, na vodách, moĜi, slovem co vtip lidský
pomysliti mohl znalý, též v rozliþné víĜe svČta, obvzláštnČ
catholické, nejlépe fundírovaný, na pohled 55 let stáĜí, však na
250 let od lidu uznalý a více než nad lidské þlovČþenství držán,
v Poþátkách, když divné chymické mediciny a zlaté tinctury, též
lapidem philosop. laborírovati zaþal a divnČ lid nemocný
curíroval, pak pro adepto od guoverno zemsk. uznán byl, mČvše
obstaven býti, pryþ se salvíroval. Z umČní astromic. divné factí
potentátĤv svČta pĜedpovídal a vyjevoval, též s nČkterýma
potentáti correspondíroval, penČz a zlata hojnost mČl, v hábitČ
augvstiánským se nosil, pak svČtský odČv dĤkladný vzal. Když
tázán byl, co by za þlovČka byl, Rp. že uznají jej þasem a co pro
slávu poþátek uþiní, slavnČ seznají a tak dále [pĜipsáno:
pĜedpovídal, že Francous ve tĜech letech v ýechách potluþen
bude.]
/184/ [dokonþení první zprávy na str. 183': s nákladem obce
vystavČný, sraziti dal. 1740 J.M.C. […] decidíroval, aby do 6
nedČl s nákladem colleje dle pĜedešlé[ho] zpĤsobu [okraj: zase]
postaven byl.]
19. Septemb. 1740. P. MatČj Pelikán, pekaĜ a star. obecn[í],
pohĜben. Starec k 80 let, [okraj: † ZáĜí […] þtvrtího] dva pány
syny církevn[í] a tĜetího radd. pražského, též dvČ paní dcery po
sob[Č] zanechal, s paní manželkou pĜedemĜelou 53 letha byl,
obci húsce skrze 54 léta pekl. Reqv. in pa.
in Octobri 1740 hojnost snČhu vypadlo a mrazĤv udeĜilo.
Vína a ovoce zkázu vzalo. Minulého roku zima od Novembru se
zaþala a 26 nedČl silnČ trvala.
Když jest (se) schledalo, že p. P. rector ten sražený erb in
pristina forma stavČti nedává a pĜedevším vorla vytáhnouti dáti
míní, stala se od kraj. ouĜadu zápovČć, by to in statu qvo
zĤstalo. Vz. magistrát dne 21. Octob. na místodržící se ucházel a
za assistentí, by to opvs zdČláno bylo, se ucházel.
20. Octobris 1740 Carel VI Ĝímský císaĜ a král þeský,
uherský, život svĤj dokonal, 55 let vČku svého.
31. ejusdem skrze patent smrt oznámena a všech království
Terezie Lotringová, rozená princesna Carolina, za královnu
vyhlášena. Dej Bože šĢastný panování.
Prošel nejm. rescript, že JM královna pány pány stavy krá.
þeského poddané vČrnosti animírovati a svou krá. mtí je
consolírovati ráþí.
1. Novemb. P. horní hoffmistr slyšeti dal, že v tČch dnech
vorla nad erb mČst. vytáhnouti a nad portál do okna osaditi dá.
Vidouce to vz. magt na nČjaké præjudicium císaĜ. decisí þeleti,
ucházel se na kraj. ouĜad o to s tím oznámením. Prošlo na to
poruþení, aby p. P. rector ani p. bergkhoffm. ani skrze jiného
pod 100 dukátĤ pokuty, dokud erb magist. in pristina forma
zhotoven nebude, táhnouti dáti se neopovážil.
7. Decemb. 1740 prošlo poruþení od pp. místodržících na p.
P. rectora, aby ten erb do 14 dnĤv in pristina forma postaviti dal.
Videatur decisio in hoc libro suo loco.
/184'/ [1739] a 40. P. Magister Jozeff Kegler v Klatovech na
professuĜe zĤstal.
[17]40. Vácsl. Kegler, mĤj milý strejþek, zaþal juri studírovati. Apprecor ut jus et justitiam cuiqve tribunt, honestem vivat
bonum cuiqve
20. Decemb. HroznČ vČtrná bouĜka s bleskáním noþního
þasu povstala, mnohé stavení a vČže otrhala, z vČže sv. Jakuba
báni s kĜížem dolĤ srazila a velikých škod zpĤsobila.
1741. 3. Janua. prošlo psaní s inclusívou místodrž. od kraj.
ouĜadu na magistrát, kdežto krá. komora þeská dva obrysy erbu
magtho podala a aby takový od P. rectora vystavČn byl, míti
žádala. Naþež magt své obrany dal, že jest contra pristinam
formam a aby decisa definitiva JMC ellusoria nebyly, by pĜi tom
zachován byl, jest imploríroval.
31. Martii na vČži Matky Boží vorel, od vČtrĤv sražený, byl
usazen.
14. Aprilis páni PP. jesuviti erb mČst. 1733 sražený dle
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nejm. rescriptu in pristina forma na portál sv. panny Barbory
vystavČti dali, k þemuž skrze dvoje místodrž. decisum, v této
knize suo loco vypsané, compellírováni byli.
28. Ap. P. Vác. Multzer z Rasenthalu, rytíĜ a nejvy. emeritírovaný rytíĜ, život svĤj dokonal. [okraj: leithna]
6. Junii 1741 na vČži sv. Jakuba báĖ s kĜížem na nový štenýĜ
od vČtru dolĤ shozená, která letha 1698 postavena byla, zase
obnovena k postavení pĜišla. To se stalo za JMP. arcidČkana p.
Vácslava Erythræy.
15. Junii 1741 sleþna Lidmilla Markesonová de Castello, 29
leth vČku svého, šĢas(t)nČ život dokonala.
/185/ 18. Septem. Znamenitý díl kyrchova u Matky Boží na
NámČti proti capli bolestného umuþení PánČ se propadl a voda
se vydejmala až zhĤru žbluĖky, jakoby se vaĜila, vyhazovala.
26. dito. MĤj milý strejc a tetiþka, jmenovitČ p. Václav
Kegler s pannou Františkou sestrou z VídnČ a z Marie Cæli do
Hory Kuttny pĜijeli.
in Octobri páĖátko František Sixta, synek zdejší, do
noviciátu S JESV do Brna se odebral.
12. Novemb. Pí Anna ovdo. Petrašová rozená Erythræjová v
pánu usnula.
30. dito p. Jan Alexius, 14. Decemb. JM. p. z Tritenbachu
život dokonali.
1742. dne 7. Janu. R.P. Wen. Hladký eccles. první mši svatou slavnČ celebríroval.
1679. Jacobvs Ferd. Landskronský arci dČkan kuttno. umĜel
a Zikmundt Hiserle baron de Choda, succedíroval, 1682 umĜel a
Zacharias Kloocar succedíroval.
1741. P. magister Josephus Kegler v Nov. MČstČ pražským
na professuĜe zĤstal.
1742. Dne 1. Aprilis p. Jan ýerný v mládeneckým vČku
pražský synek a pojezdný pivního tátzu též pan Daniel Karre
starší radd. bývalý špitálmistr život svĤj dokonali.
In Martio. P. pater Adalbert Kegler ecclesias. caplan vodĖanský, mĤj milý strejc, z tohoto svČta na vČþnost se odebral.
1742. Dne 2. Maii p. Karel Wiedtmon rychtáĜ mČst. umĜel.
9. Maii. Pí KateĜ. Janovková rozená Hertlová v Pánu usnula.
Reqvi. in sacra pace. Byla matka /185'/ krásného milování a
požehnaná mezi ženami. Požehnán jest plod života jejího.
Matrona velmi pČkných povahĤv, kterážto na tisíce lidu a
duchovenstva nasytila a napojila, též jednomu každému dobĜe
þinila a pĜíkladnČ živa byla. PohĜbena jest na pravici neb. otce
svého p. Petra Hertla v chrámČ PánČ sv. Jakuba pod statuí
B.V.M. s. L. Con., kterýžto 1700 život svĤj dokonal.
30. Junii 1742 paní Anna Janovková rozená Slánská v Pánu
usnula. 6 dítek zanechala a Nový mlejny p. manželu v 7000 fl
odkázala, aby z nich dítČti každému po 1000 (fl) splatil a každý
rok ze mlejna 25 fl na mše s(va)té za rod její a 5 fl almužny
vČþnČ odkázala, by to na þasy budoucí vČþný trvalo.
6. Julii p. Zikmund Brunner za mejtnýho malínsk. resolvírován.
10. dito. PáĖátkovi Theophilkovi Janovkovi nadepsaná pí
máteĜ jeho po smrti své doma kolikeré znamení dala a dnes,
byvše v mlejnČ na rekreatí, když domĤ k 6. hodinČ naveþer
okolo brány Žižkové skrze viniþku šel, ve tĜech místech jemu se
ukázala a na nČj prstem hejbala, by k ní šel a jí se nebál. Žádala
pom[oc] mší s(va)tou, aby jeho sestĜiþky s p. tátou za ni
obČtov[a]ly. 11. dito taková u Panny Marie SJe. þtena byla a on
ministríroval. PĜi sv. evangelium v rubáši se jemu ukázala a pĜi
Sanctvs k nČmu v bílém rouše pĜiklekla a že ji tím odmČnil se
zmizela, a tak do království nebesk. se odebrala. A aby mlynáĜ k
tomu dvČ ¼ lib svíþky obČtoval, naĜídila.
19. Aug. Jan Novotný, sládek kuttnoh., velice mistr dobrý,
umĜel. Na místo jeho resolvírován Swinger, staro-bolesl. mistr.
27. P. Frantz Kelský, cantor, muž velice studírovaný, ingeniosus poeta a ostrovtipný componista, umĜel.
3. Septem. 1742 p. Bernard Daþický, JM. krá. rychtáĜ a
císaĜ. radda, život dokonal. 1721. dne 25. Aug. za krá. rychtáĜe
byl resolvír.
/186/ Luge Kuttna
Regis a consiliis jacet hic Bernardvs ab Heslow
Cæsareus Judex, patriciusqve tuus
Qvi septem decies plus qvam sex vixerat annos
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Serpens September melle paravit iter
Sat satur annorum fuerat fave Kuttna qvietem
patria chara vale vermes salvete recumbit.
1717. P. radd. ŠtČpány, 1742. Octo. 2. p. Jozeff ŠtČpány syn
umĜ.
1742. in Octo. p. mag. Josep. Kegler z Prahy do Brandejsa,
celý vyzáblý a od obležení Prahy zmoĜený až nad ním slzeli, jest
pĜijel.
25. dito do Kuttny Hory sobČ zajel a nás ponavštívil. Pak 26.
dle ordinatí do Uher do Turnavi ad theologiam odejel a po tĜech
létech ut primitians s námi se schledati pĜislíbil. [pĜipsáno: 1.
Octob. 1745 pĜijel a na primit. zval] [okraj: [17]46 [21.] Julii
[Ku]ttnæ [fes]t. conci[on]ator.]
in Novemb. pĜed sv. Martinem p. mla. Janovka, vdovec, se
oženil a p. Hanybal Adler, gloszmistr, umĜel.
1743. ultima Januarii p. Vácslav Wulteryn, star. radd., život
svĤj dokonal.
5. Martii p. Daniel Samuelis, star. radní, život dokonal.
Když léta 1739 magistrální renovatí byla, stalo se, že pĜi te
Deum laudamus v chrámČ sv. Jakuba z oltáĜe na svícnČ hoĜící
svíce spadla (a) na 5 kusĤv se roztloukla. V tom se pĜedpovídalo,
že 5 osob radních zemĜe a to se smrtí ten poþet p. Samuelis
vyplĖuje. Stalo se jiného þasu pĜed tím, že pĜi trachtací po renovatí jeden radní nenadále svou sklenici vinou pĜekotil, kterážto
jiných sklenic po sobČ 5 stojících skatČla a pĜi stole jedna druhou roztloukla. Nato taky z raddy magistrální 5 osob zemĜelo.
1743. dne 15. Maii pan don Ludois de Villa de Castella,
hejtman regemen. Worumbrantovsk., pojal sobČ pannu Františku
Keglerovou, tetu mou, za manželku, kterážto Anno Coronationis
Caroli VI. 1723 se narodila a Annô coronationis Mariæ Teresie
Reginæ Böemiæ se vdala. [pĜipsáno: 1745 dceru porodila.]
30. Maii. Paní Dorota Polexina Daþická, rozená Wiedtm[o]nová, život dokonala.
/186'/ P. Vácslav Hertl, meritírovaný primas, od vysoce slav.
krá. kamerální vídeĖské commissí p(er) decretum za krá.
rychtáĜe na Horách Kuttnách resolvírován a dne 10. Junii 1743
na místo své od p. schöpfmistra p. Janovky install.
P. Frant. Wenceli, ser. consul., eodem die jurament.
vykonal.
1743. dne 14. Augvs. p. doctor Neüman na statku Sudkové,
stáĜí vČku svého 73, život dokonal.
26. Augvsti na místČ p. Vácslava Hertla, inspectora hospodáĜsk., resolvírováni jsou p. Petr Hertl, p. Bergkman, kteĜížto
bez platu to na sebe pĜijali. OuĜedlník pozemský a obroþní jsou
cassírováni.
30. Augvs. 1743. Pí Františka Fatigatová, stáĜí 31 ro.,
umĜela.
1743. P. P. Hendrich Král, rector kuttnohor., in Octobri
odejel a p. P. Sindler na rector. succedíroval.
1744 dne 4. Februa. p. Karel Plotz, poþátecký p. švagr mĤj,
pojal sobČ za manželku pannu Rosarii, pozĤstalou dceru po neb.
p. Janovi Šumpetrovi, kupci mČsta TĜeštČ. [pĜipsáno: 11. Janu.
1749 umĜel]
Panna Anna Hanibal Adlerová pojala sobČ p. ýapka a panna
Jozeffa Hertlová p. Helffra za manžela.
P. Pillati dostal se za syndica a p. Joze. Hertl za subsyndi.
[pĜipsáno: 10. Maii 1745 se oženil]
Paní Petrašová, dĤchod. v Lorci, 24. Septemb. 1744 umĜela.
1744. 14. Octob. PáĖátko Theop. Janovka do Brna do noviciátu Soci. Jesu odejel, kteréhožto JMP. P. Petrus Janovka tam
dovezl.
1744 in Novemb. P. Jan Braunn, apat., život dokonal.
1745 14. Febr. Sleþna Obitecká se vdala.
21. Feb. P. Karásek z Brandejsa pojal sobČ pannu Kharovou.
Byli zde p. bratr, pí a panna teta z Brandejsa.
1745. 9. Apri. Paní hrab. Helena rozená Mulcerová ovdo.
Šterenber. 84 léta stáĜí zemĜela. 66 leth vdovou byla, v 17 letech
se vdala a rok s pánem živa byla.
/187/ 1719. P. Vác. ŠtČpany, mlad. radd., 10. April. umĜel.
1736. P. Šimon Brych, mĤj milý strejc, umĜel 12. Janu.
1736. Feb. 31. paní Anna Kodedová, má tchýnČ, umĜela.
1736. Apr. 1. P. VavĜ. Štamperský senátor umĜel.
P. doc. Ludman pojal sobČ pannu Dorotu Daþickou z Heslo-

va za manželku.
Crux missionis u kostela sv. Jakuba 1736. Apr. 7. byl
postaven.
1736 Octob. 22. Pí Anna StČpánová a veleb. p. P. Anzoli,
faráĜ nebovidský, umĜeli.
1736 Decem. 8. P. Karel Kubín, senátor, umĜel.
1736 Decem. 25. P. Frant. Wayer, bergkhoffmistr, umĜel.
1719 Apr. 28. P. Wohnsidler, bergkhoffm., umĜel.
[pozdČji pĜipsáno: 1769 Jan
1775]
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/189/ RexGalliæ Bavaro misit & promisit spem Ungariæ Moravæ Boemiæ Regnum Adjungere Monachio

[Velikost obrázku: 32 x 25 cm]

Ach Armer Francausz wo seyndt deine Rosz du hast die g[…]szen drum musz die Wergeszen der Hunger wahr grosz

Nach dem Ihro Kön. May. Hung. und Boeh. unserer aller gnedigsten Landes fürstin Königliche Armée die stadt Prag belagert und
Eingeschlossen, so seind wegen Mangel dern Lebens Mitteln die frantzoszen bemüssiget worden ihre Reüttereÿ abzusetzen, und
deroselben Pferde zu schlachten 7625 stück von 1. Julÿ bis 15 Septe. 1742. das fleisch unter denen soldaten verzehret worden die
schlacht war auf so benanden Tumel Platz in der altstadt wie der abrisz weist. Nro. 1. die Reidschul, 2. Portions Comissarii, 3. die
fleischwag, 4. wie sie die pferdt abstechen, 5. wie sie die pferdt auf blaszen das die hauth sich davon losmachet, 6. ein pferdt war umb
ein aÿ. 7 wie sie das ingewaidt in flüs fihren.
/vložený volný list, silnČ poškozený, popsaný z jedné strany/

[…]nii pu(j)þeno 3 fl
[…] Poboreii do Lorce […] styrov. 11 fl 42 kr 3 den
[…] na to má poraženo na stantzích 7 fl 50 kr

qviet.
[…] seyn Einhunderts seihtig fünff gulden Rey. / […] die
hochgebohren frau frau Isabella / […] des hey. Rom. Reichs
Graffin […] / […] weniten gebohren Marqvesin […] Westerh[…]
/ […] 5500 auf dem Belvedere hofftenden / […] won 16 April.
bis 16 octob. A. Jahrs halb / […] werfallen 6 p(er) Cento
Interesse tutorio nomine / […] undt richtig bezahlen haben lasen
/ […]d est 165 fl / Fra. Ant. Shetrer / Cass. […]havíĜ.
[…] J.M.P. Jan Reythknecht Opp. Sedlice [… hodi]ny na vČži

M. Bo. a S. Jakuba posvČtil
[…]ieur Don Luÿs de Villa de Castella Colonel du […]ent de
Warenbrand de S. Mjte Majeste Ungarn et Bœm
[útržek dopisu:] […] nyní mezi þasem a […] službou
zaopatĜe[…]
/vnitĜní strana zadní desky/ Proti stinkám
Vezmi za 2 kr zelenýho kupffer woszer z apatiky a nalej na
to žejd. vody, za 24 hodiny se rozmoþí. A s tím pezlikem vymaž
místa kde se stinky držejí
[cesyHaiden]
Johannes Rechel
1771
d. 2 Januarii
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prout per accidens inventa & reperta, itá Conscripta
inveniuntur.

PamČti VojtČcha Keglera

Starého vína jsem nemiloval, starých penČz nenachoval, ale
starý pamČtČ rád spisoval.

Kniha II.
/1/

Varia Notata Regi[æ &]
[Mont]anæ Vrbis Kuttenberge[nsi]s
pro memoria conscripta
& ex varijs memorabilibus selecta
ab
Adalberto Kegler
/rub pĜední desky/

1744 in Januario byla vidČna cometa na obloze boží, jasná
hvČzda ocasatá, k hodinČ 8 naveþer vycházející, naþež království
þeské velikých nepĜátelských nesnázĤv zakusilo.
Letha 1746 vyhlášen Kopf. a Vermögen Steüer:
Ingrediens intrans perlege Solve caput
Vos qvos Kopf Steüer Solvendo Stricte recenset
Ordine Servato Classis initur iter
Irasci nolite sibi qvi sorte præitis
non Omnes Homines Judicat esse pares
Hinc Opus est Capitum Sic præcedentia fiat
Hinc alias Mundo nulla tenenda Foret
Hoc passu qvamvis rari præcedere malunt
ultimus est potius qvilibet esse cupit.
Impia linqva sile gratis est nec pone qverelas
atqvid Cervicem concutis atqve caput
[…]a distinqvo vel nego Solve caput
[…]na odvedla de Repartití 1173 fl etc.
/titulní strana/

Varia Notata
de Montibvs Cuttnis
Conscipta & Selecta ab
Adalberto Disma Kegler
Qvæ fors Lectoris mentem recreare
poterunt.
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NČkteré Notata králo. horního mČsta na Horách Kuttnách
zbČhlý od letha 1737.

Po smrti p. Františka Weyera, bývalého horního hoffmistra,
byl za administrátora sede vacante od slav. komory þeské
resolvírován p. Václav Mitis, kterýžto za jeho živobytí byl jeho
adjunctus.
3. Decemb. 1737. pĜišla intimatí že týž p. Mitis za horního
hoffmistra jest resolvírován. Byla jemu od vz. magtu skrze p.
syndica aggratulací uþinČna.
PamČĢ, že za své administratí pozĤstalost nebl. Jakuba
Sekerky, bývalého vrátního münce a souseda kuttnohor., od
magtu zapeþetČnou, despotice peþeĢ odtrhl.
Exculpíroval se z toho, že se to více státi nemá, o þemž relatí
písebná sessione 15. Januarii 1738 se vynajde.
1719. P. Wohnsidler, bývalý horní hoffmistr, život svĤj
dokonal. [pĜipsáno: 1747 dČdiþka rest zaplatiti Conde.]
1736. 25. Decemb. P. Vajer, hoffmistr, život dokonal.
1737. 8. Jan. P. Frantz Sixta, primas havíĜský, život svĤj
dokonal.
13. Janua. Kverci pĜeslyšeli relatí horní, kterak vort SS. 3
králĤv se vytápí, a kože sobČ k hnaní zaopatĜiti mají. /2/ Bylo p.
bergkhoffmistrovi vzkázáno a to oznámeno. OdpovČdČl, že
strany koží to do pĜíjezdu JMP. administrátora se zanechá a
druhý zaopatĜiti nepomine.
1738. 27. Janua. JMP. z Lauren, ouĜadu JMC. nejvyš.
müncmistr. k installírování nového p. berghoffmistra ráþil pĜijeti
na Hory Kuttný.
28. hujus byl od vzác. magtu beneventírován skrze deputír.
p. Petra Hertla a p. Janovku.
29. Ráþil vzkázati, aby k nČmu deputírov. byli od vzác.
magtu, že by nČco na pĜednešení bylo. Byli deputír. p. primátor
a p. Bergkman, p. syndicus, aby to, co by jim pĜednešeno bylo,
ad referendum ujali. I pĜednesli
1. že JMP. z Lauren vším možným zpĤsobem dobrou
harmonii s tím novým p. bergkhoffmistr. recommendíruje a ty
pĜedešlé roztržitosti zmístniti vinšuje.
2. PonČvadž to v instructí své doloženo, aby židovstvo do
horních mČst passírováno nebylo, by napotom taky s vČdomostí
horního ouĜadu sem passírováni byli, to pĜitom.
3. Aby vzác. magt spolu supplicando, neinterveniendo
pánĤm pánĤm stavĤm strany nedostatku uhlí /3/ pro hory se
ucházel a kterak pro sklenný huti velice dĜíví se consumíruje a
nedostatek na uhlí se vyskytuje, to repræsentíroval pĜitom.
4. Když by spolu mČšĢan v functí horní pozĤstával, aby pĜi
magtu deputírovaných horní ouĜad taky simultaneè pozĤstalost
peþetil. Na to oznámeno, by prævia Separatione rerum Montanorum a Civicis rebus každý rozdílnČ peþetil.
5. Aby horní þeleć nikdy bez vČdomí p. horního hoffmistra
ku právu adcitována aneb propter delicta arrestírována nebyla.
Na to oznámeno, že když nČkdo propter delictum chycen bude,
že se ne dĜíve než po zajetí osoby jeho vČdČti dá.
6. To strhnutí peþetČ, s kterou pozĤstalost vrátnýho neb.
Sekerky zpeþetČna byla zavĜena byla, více se státi nemá.
7. V vortČ kverkovským té vystupující vodČ že se pomocti
nedá a nemĤže, taková že z tČch deštivých þasĤv pochází a
kdyby kverci pavovati nemohli, že do odpadu té vody zatím by s
pavuĖgkem poodložiti mohli.
8. Kdyby na jiným místČ v.s. u Skalky pavovati chtČli, to že
se jim pĜeje.
9. Strany pomoci na kĤže k horám, že se pozĤstává pĜi
pĜedešlým zpĤsobu, a tak mí- /4/ nČno nebylo, kdežto se ze zlat.
p(er) 1½ kr bere na pomoc.
29. Janua. K installatí deput. starší raddní p. primas p. Petr
Hertl, p. Bergkman, p. Khun. PĜitom k obČdu celý vzác. magt i
taky singulariter v domČ raddní osoby všichni pozváni byli.
P. rychtaĜ mČst. pĜednesl, že vyslaný od JMP. z Lauren jemu
vyĜídil, kterak se jemu porouþí, aby na túž installatí p. berghoffmistra se dostavil. To pĜitom.

30. Janua. Nobilitas, též duchovenstvo a páni deput. ve 4
osobách na Vlaský dvĤr k JMP. installátoru se pouchejlili a JM
pana do kostela sv. Jakuba, 10. hodinu pak do rejtungku vyprovodili. Osoby depu. za nobiliteskou a p. vejbČrþí s p. gegenhandlerem, pak horní ouĜad s þeledí kráþeli. V rejtungku vprostĜed
pĜi stoleþku a nobilitas, též deputírovaní a p. vejbČrþí z obouch
stran po stranČ sedČti ráþili. JMP. installátor pĜednesl, kterak tak
od JMC. ad actum installationis jest deputírován a kterak tak
JMC. p. Václ. Mittisa za bergkhoffmistra proti platu roþnímu
466 fl cum aliis annexis nejmi. resolvírovati jest ráþila, kteréhožto pĜi levé stranČ /5/ když hornímu ouĜadu pĜedstavil, pobožný vinš s pČknou adhortatí uþiniti jest ráþil. Za kteroužto milost
poníženČ se podČkoval. Nato horní, ouĜad sedícímu aggratulatí
jest uþinil, po nČm deputírovaní od vzáct. magtu vyvstali a skrze
p. syndica jemu tolikéž aggratulatí se stala, kteroužto p.
installatus stojící pĜijal a nápodobnČ se pČknČ podČkoval.
Pozvaní ke 12. hodinČ k stolu se scházeli. Hluþný tractament s
musicírováním a v hluku troubení a bubnování následoval. Nový
p. bergkhoffmistr jednomu každému vnitĜ i zevnitĜ pĜízeĖ, lásku,
náchylnost velice contestíroval, z þehož všichni potČšením
nasyceni a naplnČni domĤ se odebrali. Na druhý den JMP.
primátor toho mi. hosta s p. bergkhoffmist. k sobČ jest pozval.
Bože svrchovaný, s požehnáním hor raþ šĢastného a dlouhovČkého regírování popĜíti a tu obnovenou svornost upevniti. [pĜipsáno: NB. Když mnČ páni podáte prst, já podám celou ruku]
1738. 6. Martii paní ovdovČlá bergkhoffmistrová Wayerová,
v nájmČ u KalkusĤ, sama osmá zamordována a obloupena. Pak
dne 13. Martii mordéĜ v BrnČ chycen a nato mČl do Hory Kuttny
dodán býti. /6/ Týž mordéĜ sobČ násilnou smrt uþinil dne 2. Apri.
v brnČnském vČzení, jenž bludnou víru odepĜel a v katolické víĜe
zemĜel. 11. April. tam tČlo jeho exeqvírované na popravním
místČ kolem lámáno a na kolo vloženo bylo, nad kolem stála
vystavČná šibenice s nápisem jeho zloþinosti. Pak dne 30. April.
jeho ortel pĜi zdejším právČ obci vyhlášen byl, kterýžto nápis
tento se vynacházel. [volné 2 Ĝádky]
1739. 11. April. dČdicové od práva declarírovaní ujali pozĤstalost.
30. April. Vort sv. 3 králĤv zatopen, v nČmžto toliko 4
dČlníci pracovali. Šichtmistr kverkovský týhodného platu 36 kr
požíval.
Téhož letha docela týž vort zatopen, dČlníci dČlati pĜestali.
25. Aug. 1738. Byla relatí deputírovaných pánĤv do vortĤv
kverkovských referírována, kteĜížto i waszer kunst prohlídli a
referírovali, že za 1 minutu 8 konví vody vyhazuje, za 24 hodin
864 sudy.
PamČĢ z té sessí, že kverkovstvo nejni povinno pavovati a z
ohledu pavuĖgkĤv /7/ žádného privilegium Hora Kuttná nenabyla
a taky páni administratores žádného privilegia nabytého jmenovati a vykázati nemohou. Privilegium krále Vácslava jenom
repræsalia vyzdvihuje, kteréžto tak zĜ. zem. i s právmi zaopatĜeno jest.
1738. Kverkovstvo ujalo propĤjþku pavuĖku vnovČ sv.
panny Barbory. V 9 nedČlích propavovalo 90 fl 30 kr. Od téhož
pavuĖgku pro ten rest upustilo. Mezitím vody v kverkovském
vortČ opadly a svČtla hoĜeti zaþaly a zase se vydmuly a rychtování hejĜiti poþalo, takže štemble, když na nČ tloukli, jako na
prázdný sud znČly.
12. Novemb. Kverkovstvo od téhož pavuĖgku pĜestalo, až se
nČjaká nadČje jinde dobrého pavuĖgku vyskytne.
15. Decemb. Deput. do Prahy k snČmu uþinili relatí, že panu
præsidentu komory þeské a slavné administratí ouĜadu müncmistr. pĜednesli, kterak kverkovstvo pro nedostatky s pavuĖkem
až do nČjaké nadČje se vyskytující suspendírovati míní. Bylo
odpovČć., že se ví o tČžkostech horních míst. To pĜitom.
/8/ 4. Febr. PonČvadž vort zatopený osychati zaþal a vody
opadaly, jest 6 dČlníkami osazen.
1739. MČsíce Octob. od slavné administratí ouĜadu nejvyš.
müncmistr. prošel decret, aby annexum renovationis, mocí kterého p. mladý ýapek, písaĜ müntzov. za adjuncta urburnímu p.
Františkovi Pelikánovi resolvírován jest. Installírován byl, byli k
tomu actu páni k horám deput. vysláni do rejtunku a ten actus
vykonán byl.
Téhož mČsíce a letha byvše kverkovství na restích

postaveno, od pavuĖgku suspendírovalo.
1740. 27. Janua. Slavná administratí communicírovala stížební spis sousedstva, kterej na pány pány místodržící occasione
reluitionis tabákového qvanti p(er) 2000 fl jest podalo, v nČmžto
puncta byly tyto 1. Aby obec to qvantum z ohledu drahého piva
a požívajících užitkĤv zapravila. 2. Remonstrírujou, že pĜedešlí
inspectores æconomiæ lépej hospodaĜili. PenČz v deposití
mnoho zanechali. 3. Deputáty magistrální víc mají a dluhy
obecní na 160 tisíc pĜedstírají a že pĜedešle mechanici senatores
in meliori flore, než nyní in statu jest, sou administrírovali. /9/ 4.
Škodlivý soudy pĜedstírají, s sousedskou renovatí naĜíkají a aby
oni starší obecní sousedé præsentírovali a na nČ hlas mČli a
slavná administratí je renovírovala. 6. Várky požívali a tak dále
co více proti magistrátu sebrati mohli, všechno odiosos
pĜetcházeli. Též jaká repartice strany tabáku a execuce zaražena
byla, pĜedstírali. Naþež concept se vyhotoví.
1740. 1. Febr. Páni kverci snesli se na tom, aby vort kverkovský zanechán byl, že tam nČkteĜí chtČjí pavovat. A ponČvadž
od horního ouĜadu šachta na Skalce k pavování pánĤm kverkĤm
se offeríruje, má tam býti slezeno a vyšetĜeno, zdaž nadČje
nČjaká jest a potom na to resolutí následovati bude.
P. Thomas, šichtmistr, resigníroval službu svou. Snešeno, že
se ta resignatí pĜijímá a z poþtĤv aby se vyvedl. Když partikuláĜe approbírované budou, má býti comiss. držána strany cupusĤv.
P. horní hoffmistr žádal za comunicírování repartice cupusní
i kverci. Nemá jim to propĤjþeno býti, ale k té comissí, kdo to
míti žádá, má se k spatĜení a nahlídnutí k tomu dostaviti.
/10/ Prorocství Libušino.
Obrátivše se k vejchodu k slunce Ĝka:
Hlećte na onen vrch spanilý tĜí-hĜbetej,
do toho ýechu vČrný NČmcĤm chytrým nedej.
V nČm máte hojnost stĜíbrných kyzĤv, rud bujnost,
zemČ své dĤstojnost.
Z toho mnoho set let živnost míti budete,
ale skrz NČmce chytré té slávy divnČ zbudete,
protož jich do zemČ nepouštČjte
a práva svého cizím nedopouštČjte.
Ta hora tĜíhĜbetá znamenali tĜi vrchové, totiž Kuklík, Sukov
a Špicbergk.
Král Vácslav II. mezi knížaty mČl mČl velkou nenávist, že
Hory Kuttny nad míru hojnost stĜíbra ze sebe vydávaly.
1306. Rudolff, kníže rakouské a král þeský, každého týhodne 1000 hĜiven pouhého stĜíbra z kuttnohorské mince dostával.
Karel IV. Ĝímským legátĤm poklady stĜíbra a zlata ukázavše,
ti legáti nad tím ustrnuli a pravili, že celá Ĝíše takového pokladu
jim dáti nemĤže.
1511. Za krále Vladyslava písaĜi hrudní v registrách zaznamenali, že na Voselském couku prodalo se rud za 12835 hĜiven
44 groš., na KaĖkovským couku prodalo se za 13117 hĜi. 47
groš. HĜivna držela 48 gro. þesk., groš 14 malých penČz.
1523. Nejvyší mintzmistr koupil prennového neb na þisto
pĜepáleného stĜíbra 13498 hĜiven 2 fertony a 3 qve.
HĜivna pĜepáleného stĜíbra vážila 16 lot., ferton ¼ hĜivn.,
qventl þtvrtý díl lotu.
1524. Bylo koupeno stĜíbra pĜepalov. 15997 hĜi. 2 fertony 3
qv.
Za císaĜe a krále Maximiliana kverkĤm do mnohých domĤv
/11/ auszbeity každého ¼ léta na koleþkách se vozívaly. Však
potom za kralování Rudolffa II. toho zboží ubejvalo.
Ta hora že má tĜi hĜbety, v tom pĜedpovČdČno bylo, že to
bohatství tĜikráte sejde a tĜikráte vzejde. První pád horr
kuttenských zbČhl se okolo letha 1278, když král PĜemysl III.
proti Rudolphovi válku vyzdvihl a koĖĤv do 500 seth od horr
vyzdvihl, nimižto z hlubin horních rudy se táhly. Tu kverci na
hory nakládati pĜestali. Na Kuklíku pĜes 300 domkĤv hospodáĜ.
bylo. Ty hory pro vojnu opustili a þeleć se rozehnala. A tak
pusté nČkolik let zĤstaly. Za kralování Vácslava týž Hory k
pĜedešlému kvČtu brzy pĜišly a na nČ silnČ se nakládalo a pĜes
sto leth užitky hojný vydávaly.
1424. Druhý pád téhož léta se stal, když Jan Žižka, zlé
pamČti, Horu Kuttnou s dráby oblehl, mocnČ dobyl a co živého
nalezl, meþem pohubil. PoslednČ celé mČsto v prach a v popel
obrátil. Tu horní nákladníci dílem zhynuli, dílem se do cizích
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krajin odebrali.
1614. TĜetí pád za Mathyáše, císaĜe a krále þeského,
kterýžto por(oz)umČvše, že na Hory Kuttenské mnoho nákladĤ a
outrat z dĤchodu krá. pocházelo a v osmi letech 128 tisíc tolarĤv
pĜeloženo bylo, na ty hory nakládati zapovČdČl. Tu mnozí kverci
taky od pavuĖgku pĜestali.
1615. Stavové na tom se snesli, aby pĜedce ten klenot
zachován byl. Ty hory bohatým lidem na 15 let pronajíti
ustanovili. P. Vilím VĜesovec z VĜesovic, nejv. müntzmistr, léta
1618 ty hory na 15 leth jest najal, však sotva to ¼ léta trvalo,
celá zem, se zbouĜila, neb páni zemský z oken metáni byli. Nejv.
müntzmistr do JihlavČ odejel a na Horách kdo hospodaĜil, ten
hospodaĜil.
1525. Kuttenští obyvatelové k zalíbení JMC. a krá. Ferdynandovi II. týž hory na 10 leth na se vzali a po ty léta se škodou
je zdržovali, neb na nich 100 tisíc prodČlali. V tom [dolní okraj
NB. Stal se nájemní písebný contract, který jest pĜed rukami.]
/12/ vojna saská a potom švédská nastala a ty hory na hlavu porazila a až do letha 1649. témČĜ pusté zĤstaly. Za nynČjší pamČti
léta 1744. skrz nČkolik let víceji se košty nehájily a pavovati
pĜestali.
Mezi všemi doly nejbohatší býval dĤl Králíþek na Rovni, od
nČhožto hromada naveženého berku Kraliþká halda nazvána jest.
Když se králi Vácslavovi II. léta 1289 syn Vácslav narodil,
právČ tenkrát havíĜi ten dĤl zarazili a ku poctivosti toho králíþka
Králíþkem jej nazvali.
1237. Antonín, mnich, knČz kláštera Sedlice, šel na prochásku. V lese sobČ odpoþinul a þetl v žalmích, až zdĜíml. ChtČje
zase jíti do conventu, uzĜel pĜed sebou tĜi proutky stĜíbrný
vyrostlý. Na kolena kleknouc, P. Bohu za tu milost dČkoval,
kápi svou svlékl, ji na témž místČ na znamení nechal, do kláštera
se navrátil a o tom opatu povČdČl. A protož lid horní tý kápČ na
památku užívá.
1276. Kuttná Hora mezi královskými mČsty v ýechách postavena byla. Olim dicebatur Mons Kuttna vel Regia ac Libera
metallica Civitas Cuttenberga.
1424. Od Žižky až do gruntu vypálená byla, kdežto mnoho
slavných památek v popel obráceno bylo.
1622. Velký kus námČtského hĜbitova i s mrtvými tČly do
jednoho dolu jest se propadl.
1741. 18. Septemb. zase veliký kus hĜbitova proti capli Bolestného umuþení PánČ se propadl.
Za oných þasĤv se pĜihodilo, že dČveþky, když pro vodu ke
kašnČ pĜišly, nenadále s nimi zem se propadla a oné i s putnami
do vnitĜ(n)osti zemské se dostaly.
V hospodČ za jedným stolem v síni hosti sedČli a pili. /13/
Ten stĤl i s tím, co na nČm bylo, nenadále se propadl a hosti na
lavicích sedČti zĤstali. Neb Kuttná Hora jest sem a tam podkopána.
PĜi poþátku hor samého lidu horního do 10 tisíc v Kuttné
HoĜe bylo. Mimo toho rozliþných ĜemeslníkĤv, mČšt'anĤ, co
panstva, rytíĜstva, vladyk se nacházelo.
1512. Za krále Matyáše pĜi osmi dolích 805 pacholkĤv, jenž
rudy sekali, a tolik jiných, jenž nasekané rudy na jiná místa
dováželi, jich bylo.
Za starodávna u Kuttné Hory bylo 60 pivovarĤv, kdežto
ustaviþnČ pivo vaĜili a postaþiti nemohli. Proþež pĜespolní piva
sem voziti museli, totiž z Bydžova, Brodu, Chlumce, Chocenic,
ýáslavČ, Jitþína, Jichlavi, KouĜíma, z Kolína, MČstce, též z Prahy i ze Sleska, Svídnice, z Lužice a ŽitavČ. A to sotva postaþiti
mohlo.
Za oných dobrých þasĤv v ýeským BrodČ 52 pivovary
bejvaly a várky na 20 sudĤv mívali. Každý týhoden pĜes 150
sudĤv do Kuttné Hory dovezeno bylo.
1515. Z okolních míst na sta vozĤv chlebĤv pĜiváželi.
1539. Do Hory Kuttny bylo pĜivezeno 62 vozy lískových
oĜechĤv, mimo tČch, co pČší pĜinesli. A ty všechny v malých
hodinách rozprodali.
1300. Kostel TČla Božího, též svaté panny muþedlnice boží
Barbory na Horách Kuttnách byl založen a mČstským nákladem
vyzdvižen. Kterýžto kostel s povolením faráĜe pnČvického, kde
nyní kostel sv. Vácslava a Michala stojí, stavČn byl.
A ponČvadž HorníkĤm užitky se zmizely a šachty bohaté
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léta 1541. vodami se zatunuly, proto ten chrám PánČ dostaven
býti nemohl. Kterémužto kostelu na dýlku 62 loket schází.
Dýlka téhož kostela svČtlosti drží 93 lok., šíĜka 69 lok., vejška
52 lok. Oken širokých a vysokých drží 50.
/14/ Na Horách Kuttnách byl veliký a bohatý rod Ruthardský.
Pána zemČ málo sobČ všímali, neb velikým bohatství(m) pejchali.
Mezi Kuttnou Horou a vČtším mČstem Pražským stala se
smlouva. Kdo by koliv pražským mČšĢa. byl, aby taky práva
kuttnohorsk. ouþasten byl a kdo by v Kuttný HoĜe byl sousedem
podobnČ práva pražského ouþasten byl. Tu smlouvu vide v Posl.
P. Beckov. fol. 518.
1694. Mezi Kuttnou Horou a Plzní stala se transactí o
snČmovní stání, by alternativa zachována byla.
Most pražský léta 1358 byl založen, pak léta 1504. dostaven.
A tak 146 leth se stavČl.
HavíĜi nČkteĜí, vyjdouc z Kuttny Hory, šli do mČsteþka
Malína na posvícení. Vejdouc do hrachu na lusky, malínští z
toho hrachu je vyhánČli. I rozhnČvaje se, do Kuttny Hory šli a
sebou nČkolik seth havíĜĤv zbrojných pĜivedli, kteĜí do toho
hrachu skoþili a tam tancovali, až jej všecek pošlapali. I nemaje
na tom dosti, tož mČsteþko zapálili a kdokoliv ven bČžel, jej
zabili a kdož bČžeti nesmČl, tam uhoĜeti musel. A tak Malín k
své slávČ více nepĜišel.
Kuttnohorští, nechtíce TáborĤv neĜádu povoliti a pod obojí
pĜijímati pĜipustiti, kde jenem kterého z rotty Táborúv dostati
mohli, každého do šachty uvrhli. Mnozí obyvatelové kuttenští ty
táborské bludníky po 1 kp kupovali a za jich knČze 2 kp dávali a
všechny do šachet házeli. Jichžto okolo 5496 uvrženo bylo.
1422. 1. ledna mezi Kuttnou Horou a Kolínem u Nebovid
Žižka se položil. Zykmund císaĜ vida, že mČsto Kuttnou Horu
zdržeti a s nepĜítelem se potýkati nemĤž, ji vypálil a zapálil.
UhĜi pak, co živého v mČstČ bylo, všechno pomordovali.
/15/ Na Horách Kuttnách vynacházelo se nČkolik kostelíþkĤv
dĜevČných, k malínskému kostelu patĜících.
1424. Žižka do Kuttny Hory pĜitáhl a kolik v ní ještČ celých
domĤv nalezl, je zapálil a obyvatele tak rozehnal, že žádného tĜi
mČsíce v ní nebylo.
Žižka byl muž prostĜední postavy, tlustý a silný v ramenách
a v prsích mocný. Hlavu mČl velkou, kulatou a holou, všechen
opucovaný. Fousy hoĜejší na zpĤsob PolákĤv, hubu velkou, nos
hrbatý na zpĤsob jestĜába. PĜes þelo táhla se jedna žíla, jenž
marssova sluje, pĜi nose byly 4 žíly merkuriášovy a jedna na
nose. V tváĜi poþernalý a požloutlý. OdČv polský, zbraĖ palcát a
šavle byla.
Po jeho smrti tČlo od PĜibyslava do Králového Hradce bylo
vezeno a tam v farním kostele pohĜbeno, pak tam odtud do
ýáslavČ pĜivezeno a v velkým kostele pohĜbeno bylo a na hrobČ
kámen položen, na nČm osoba Žižkova vytesána cum inscrip.
Anno D. 1424. die Jovis ante festum Galli vita defunctvs
Joannes Zis Žižka a Calice Rector Rerum publicarum laborantium in nomine & pro nomine Dei hoc templo conditvs est.
Nedaleko hrobu visel na stČnČ palcát, nímž Žižka pĜes 500
duchovních osob zamordoval.
CísaĜ Ferdinand II. po vítČství na Bílý HoĜe tČlo téhož Žižky
žháĜe z hrobu vzaté dal u šibenice spáliti.
1651. Obraz Žižky kuttnohorský rector legátu skrze Kutnou
Horu jedoucímu krále denemarského daroval.
Když císaĜ Ferdin. hrob Žižky spatĜil a jemu oznámeno
bylo, že Žižka tu leží, Ĝekl Pffuj Pffuj, zlý þlovČk, však on mrtvý
po 100 letech ještČ živý dČsí. Z kostela vyšel a z ýáslavČ odejel.
Monstrum horrendum informe Ingens, cui lumen adeptum
& faciem dura sede vacantis habet
Ziska ferox bello sacras populatvs et ædes
Ziska tuo liceat merdas abstergere naso
Sacrilege fumis exsatiare novis.
/16/ Letha 1658. 21. Octob. Páni šephmistĜi a radda na
Horách Kuttnách složili specificatí, co tak v tom 10-letním
contractu o hory pĜi tom pavuĖgku škody a koštĤv a pĜes to
všechno þistého užitku a desátkĤv JMC. do münce odvedeno
bylo od obce, þiní 34979 fl 8.
PĜi postupování horr po vyjití contractu toho na vychování
JM. p.p. commissaĜĤv vynaloženo bylo pĜes 3000 fl.

Na vyzdvižení nové nassavrtský plavby nejmi. JMC.
zalíbení na hotovČ obec kuttnohor. odvedla 2333 fl 20 kr.
Item olova koupeno 100 c. a k ruce JMC. odvedeno za 900 fl.
CupusĤv od vyšího stavu postoupeno 2119 fl.
Od sousedĤv 4054 fl 32.
ýiní suma nákladu a škody pĜi tom pavuĖku 369391 fl 34 kr.
1740. 9. Febr. P. hoffmistr offeríroval kverkĤm, aby sobČ
místo (k) pavování oblíbili v šachtČ Skalecký. A ponČvadž tam
nadČje jest, snesli se na tom, že tam pavovat budou. Má na to
concept memoriálu na slav. komoru þeskou vyhotoven býti a
témuž /17/ p. hornímu hoffmistru repartití cupusĤv ku poĜádnosti
schichtmistru se propĤjþí.
P. Hering za gegenhandlera tátzu extra ord. resolvírován a
installírován.
25. Martii 1740. Na ten den 27. Janua. od slavné administratí comunicírovaný sousedĤm spis jest odeslána odpovČć 1. Že v
tom plnomocenství toliko 35 osob (které obec neþinČjí a nerepræsentírují a to malcontent) podepsaní se vynacházejí, jichžto
znamenitý pĤvod a buĜiþ jest Frant. Werschhauser, jenžto diurna
et nocturna conventicula pĤsobil. 2. Strany dluhĤv obce, kdežto
pĜedhazujou, že 150 tisíc magist. zrĤsti nechal, se odpovídá, že
Janovice za 110 tisíc fl koupil a na nČ 94 tisíc khauffschilingku
dlužen jest a za to in natura obec Janovice má. A pĜed tím
Hradedín za 25 tisíc magt koupil. 3. Strany várek, že sousedstvo
žádné nemívalo, kromČ nČkteĜí nákladníci pšeniþné pivo vaĜívali
a když obstáti nemohli, to zanechali. 4. Magt že toliko jeden
soud strany jurisdictí fundální zarazil a ten victori /18/ a 1718
roce in p(un)cto patronatus s Sedlicí provocatus byl a jej taky,
jako i jiný, ku kterým obes. byl, vyhrál a tak také jejich objectí
se vyvracují a na nich dle prá. mČst. A 40 cum refusione
damnorum satisfactí se pohledává.
28. Martii 1740. P. Frantz Pelikán, mČšĢ. procurátor a urbury na Horách Kuttnách, muž zdravý, silný, navštivČje Václ.
Honszbeka, spolu souseda, na veþer okolo 6. hodiny šlakem poražený ihned umĜel. Jehožto pozĤstalost deput. páni commissaĜi
jak magistrální, tak taky horní prævia separatione rerum montanorum a civicis zpeþetili a kdyby povšem nČjaké vČci pro et
contra smíšeny se vynalezly, conferírovati sobČ pĜislíbili. Paní
manželka s dítkami velice na horní ouĜad žehraly a tu nanadálou
smrt k tomu, že jemu adjunct ut annot. est ad A. 1739 dán byl a
on to velice aprehendíroval, pĜiþítaly a tím na stantí 2 fl ujaly.
1690. Pan Hanibal Wolsstein, nejvyžší müntzmistr, daroval
listem kus místa neb trávníku ke mlejnu Hottmíli, pĜed vraty
ležící, držiteli, jmenovitČ Václavovi Kubínovi, kteréžto místo až
do letha 1722 ladem leželo. P. KateĜina ovdov. /19/ Karl. Kubínová neb Hottmilská posléz Šleichertová dala takové skopati a
zablankovati, též na nČm kĜenovku štípiti. Byla z toho od magtu
stíhána, aby se k tomu possessu legitimírovala. I pĜednesla ten
list. Magt pravil, že tehdejší nejvyžší müntzmistr ani pĜed tím a
pod tím pĤdu neb grunt, aby jí dávati mČl, nikdá práva nemČl a
ta pĤda že jest obecní, aby sobČ na tu zahrádku zápis pĜi magtu
uþinila, že jí takové místo obec daruje z ohledu velkého platu
ouroku z toho mlejna, však tak, aby ten grunt cohærens mlejnu
byl a patĜil. Ta pí vladaĜka toho gruntu uþinila sobČ zápis pĜi
horním ouĜadČ dle toho listu. Magistrát letha 1730 dal decret ku
právu hloušeck. na to místo od obce darované do knČch téhož
práva vtČliti a v tom þase tíž pí Šlejchertová ten grund za vČno
kapli sv. Trojice, kterou ona vystavČla, dala, zapsala a consistoĜi
do knČch fundationis podala. Léta 1739 prodala ten mlejn
VojtČchovi Sokolovi. Magt ten contract stranám navrátil, aby
taky do nČj tu pĤdu neb kĜenovku, jakožto annexum, k mlejnu
do trhu pojali. Prodávající paní pra- /20/ vila Já ten grunt u vČnu
pĜi consistoĜi již upsala a horníma knihami pojistiti dala, já jej
neprodám. Vynesl magt na to dictum a doložil PonČvadž ten
grunt pod jurisdictí magistr(al)ní jest, že se kupujícímu jakožto
annexum k mlejnu pĜisuzuje a pr kupující náklady by meliorírovati neb resercicírovati hledČl. Prodávající zanesla to na krá.
komoru þeskou a tam odtud na ouĜad müntzmistr., pak na horní
ouĜad k dání zprávy, nato potom vydala to komora na fiscální
ouĜad. Dal na to parere své, že jsouc ta vČc judiciální a strany
jurisdictí fundální, že to na appellatí vbíhá. I byla s tím qverulantka na appellatí obeslána a poukázána a tam odtud magst na
zprávu odeslána. 7. Decemb. 1739 magt dadouc svou zprávu na

to, 21. April. 1740 byla qverulantka s tou stížností odmrštČna a
to dictum schváleno a ten grunt pod jurisdictí magistrál. pĜisouzen. Dle þehož se vidí, že horní ouĜad na Horách Kuttnách žádné
jurisdictí fundální nemá.
[okraj: K JKMti recurírovala a žádala, by skrze commissi in
possessione zachována byla. Dle appell. missivy A. 1741, pak
na magistrát 1751. in Novemb. prošlé, decidírováno, ponČvadž
od toho procedere nikdy neappellírovala a to vše in rem
judicatam zrĤsti nechala, že to petitum místa nenalézá.]
13. Sept. 1740. JMP. z Lauren, nejvyžší hor administrátor,
na Hory Kuttny s /21/ p. müncmistrem pražským pĜijeti ráþil a
dne 15. ejusdem pánĤm kverkĤm na Skalce místo k pavování
vykázáno. Pak 16. ejusdem consultírováno bylo, že se má propĤjþka toho pavuĖku požádati s jistejma vejminkami.
19. Novemb. 1740. P. Jozeff ýapek na místo urburního
resolvírován a p. Jakub Sschön za šichtmistra kverkov., též
huttman VojtČch Voda pĜísahu vykonali.
1741. Kverkové zaþali pavovat v Skaleckým dĤlu sv. Eugidius Ĝeþeném, kteréhožto požehnání a posvČcení dne 2. Janu. se
stalo, a nato p. Hladký, sschöpfmistr, slavnou hostinu držel.
Letha 1733. P. rector S.J. Fabián Veselý na den sv. Ignatia,
když mČst. erb na portálu kostela sv. panny Barbory sraziti dal,
neb. p. Wayer, horní hoffmistr, i p. Václav Mitis mnoho nepĜíjemného do toho vdrobil, povšem dle nejmi. decisí a nato od
místodrž. cancel. þeské in pristina forma takový erb vystavČn
býti musel, což se stalo za rectorství p. P. Hendrycha Krále
1741.
1. Aug. P. Václavovi Wohnsiedlerovi, v novČ zvolenému
schichtmistru kverkov., jenž dne 29. Julii pĜísahu /22/ pĜísahu v
rejtungku vykonal, od pa Jakuba Schöna, bývalého schichtmistra, jenž tu službu resigníroval, vort sv. Eugidia s dobrým
umprochem odevzdán byl.
30. Septemb. Týž šichtmistr kverkovský zprávu dal, že ruda
kverkov., která pĜedtím 12 lotĤ držela, 6 lotĤ zadržela a horní
ouĜad že takovou po 16 kr platiti míní. Snešeno bylo, by se na
administratí spis o vČtší plat memoriál vyhotovil.
6. Aug. Kverkovstvo se sneslo, aby druhý cupus na pavuĖgk
sv. Egidii rozepsán byl. A tak ta dvojí sbírka pĜes 600 fl
vynášela.
29. Octob. 1741. Memoriál na slav. komoru þeskou strany
dražejc placení stĜíbra expedír.
In Decemb. Pro (v)pád vojanský do království þeského vzatý
byl früstung pavuĖgku. In Decembri vpadli do ýech Sasové.
1742. in Aprili Francousové a Brandeburci, in Julio královské uherské vojsko, banduĜi, Groaci a Talpaci pĜimarchírovali.
Když bergkhoffmistr umĜe, ponČvadž on forum nesortíruje,
dosti na tom jest, že horní ouĜad jeho pozĤstalost vigore residentiæ peþetí. Facto hoc to magistrální jurisdictí nic nepræjudicíruje. Parere /23/ Doctoris Neüman vide Memora. ad A. 1737. 9.
Januarii Præt. D(omin)o Erythræy. To se stalo occasione mortui
D. Wayer, 1736. in Decemb. mortuus.
1743. dne 23. Augusti. Kverkovstvo zaþalo pavovat a vort
sv. Egidia s tĜemi páry dČlníkami osadili. Za schichmistra p.
Tomáše Kubína sobČ zase vyvolilo.
Toho þasu byli zde comissaĜi od JM. královny k spatĜení
horr vyslaní, kteĜí dobĜe hory prohlídli.
24. Octobr. Byla vynalezena štufka neb smrsk 20 lot stĜíbra
držící.
1744. mČsíce Augusti. Kverkovstvo v témž vortČ na 13 seth
propavovalo. Brandeburgk ze Sleska do ýech k Královému
Hradci vtrhl.
P. Václav MaĜík za šichtmistra resolvírován. Cupus p(ro)
Augusto rozepsán. DČlníci 10 nedČl placeni nebyli.
1738. JMP z Obitec na Klucích za krá. hejtmana kraj. na
místČ JMP z Haugwicz resolví.
1739. JMP. Jozef hrabČ z VČžník, p. na Košeticích za krá.
hejm. kraj. kraje ýáslav. na místČ p. hrabČte z Custos resolvírován.
/24/ 1740. V posledních dnech Janua. život svĤj dokonal a 13.
Janu., mČvše commissí v Kuttný HoĜe strany tabáku, sobČ již na
cathar stČžovati zaþal.
1742. in Junio. JMP z Obitec resigníroval. Pak, když krá.
armáda do ýech vpadla, zase od královny byl confirmír.
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Za Vladislava, krále þeského a uherského, na obnovení
hradu Pražského a na stavČní paláce od letha 1485 až do letha
1511 každý tejden 20 kp gr. þe. z kuttnohorské münce se
vydávalo. Lib. post. P. Peckovský fol. 40.
Popis nejvyších mintzmistrĤv
Hory Kuttny byly letha 1237 od mni(c)ha Antonína
vynalezeny.
Za krále Vácslava II. nejvyší komorník míval hory sobČ
poruþené.
1300. Za krále Vácslava II. byli pĜivedeni ze Vlach
Florentiæ nČkteĜí, jenž o mintzování penČz povČdomost mČli, do
Kuttny Hory, by mintzi dobĜe zĜídili. I byli do Kuttny Hory
vysláni Rainhard Alphardus a Cyno Lombardvs, kteĜížto dĤm
mintzovní stavČti dali a ponČvadž Vlaši byli, odtud stavení tomu
pĜezdČli Vlaský dvĤr, kterýžto až dosaváde tak se nazývá.
Za þasu krále Karla IV. léta 1363 byl za müntzmistra zĜízen
Endrlin Worsucher, kuttnohor. mČštČnín, kterýžto /25/ v potĜebČ
krále s penČzi zakládal.
1403. Za krále Vácslava Lenivého byl nejvy. müntzmistr
Ulrich de Nova domo.
1406. Item Petr Zmrzlík, kterýžto hornímu lidu, jak by živi
bíti mČli, práva horní sepsal.
1420. Petr ze Strenberga, bývalý nejvyší mintzmistr, Žižku
jest zahnal a 63 táborĤv do Kuttny Hory zajatých jest pĜihnal, je
do šachty vházeti dal. HavíĜi Jana Hutku, faráĜe kouĜimského, s
jinými knČžmi, jenž od víry catholic. odpadli, za nimi je do
šachet scházeli.
1422. Za Zykmunda Koributa, krále, Jakub Všerub, mČštČ.
pražský, za nejvy. müntzmistra byl zvolen.
1437. Za nejvyšího müntzmistrství Jana Janovskýho z
Soutic jinak ýabelickýho na Horách Kuttnách divné vČci se
sbČhly. Kterýžto padlé hory pozdvihnouti sliboval, málo ale
dokázal.
1456. Zbynko z SobČslav. Za jeho ouĜadu nejv. mintzmistr.
králík Ladislav na Horách Kuttnách nČkolik mČsícĤv bydlel, v
chrámích PánČ, v raddČ i v veselostech velmi cnostnČ se choval.
1463. Zdenko Kostka z Postupic, když na den sv. VavĜince
v müntzi kuttnohorské pracovati naĜídil, hrom jej udeĜil a opálil.
PohĜben jest v Sedlici.
1467. JiĜí Vranovský.
1473. Beneš z Weitmille. Za nČj Vladislav, král þeský, 5.
Janua. na Hory Kuttny pĜijel a osobnČ magistrát renovíroval,
novou müntzi ustanovil a první groš vlastní rukou jest vyrazil.
Týž nejvyší müntzmistr léta 1475. porovnal krále Vladislava s
Mathyášem králem uherským o nápad dČdiþný.
1497. Jan Holstoffer z Malšic z nejvyšího müntzmistr. byl
složen. Po nČm pak místo obdržel Bohuslav Kostka 1502.
1497. Král Vladislav do Hory pĜijel s 5000 koĖmi, s 3
uherský. biskupi. KonČ zlatem, stĜíbrem, perlami a drahými
kamením fládrovaný vedli, lidé zlatem a aksamitem odČní na
nich sedČli.
/26/ 1508. Bernard z Waldstein. Za niho dĤl Vosel dobĜe šel,
kterýžto do toho dĤlu v havíĜským odČvu taky jest slezl.
1513. Jan Žampach z Potnsteinu. Za jeho nejvyš. müntzmistr. král Vladislav naĜídil každý týhoden 2 kopy groš. þe. chrámu
PánČ sv. panny a muþedl. Barbory z mintze kuttnohorské dávati.
1515. JindĜich Tunkl z Brníþka.
1521. Vilím Kostka z Postupic z mušketu náhodou se
zastĜelil.
1522. JindĜich Tunkl z Brniþka. Za jeho ouĜadu nejvyš.
müntzmistr. Ludvík král s královnou, manželkou svou, na Hory
Kuttny jest pĜijel, jemužto horníci drahé dary obČtovali.
1523. Týž ouĜad zaþastý se mČnil. Toho léta byl dosazen na
týž ouĜad Karel kníže Münsterbergský.
JindĜich Tunkl po tĜetí za nejvy. müntzmistra obrán byl, za
jehožto regírunku krevní písaĜ z mČsta Hory Kuttny vymrskán
byl, protože z þerné knihy nČkteré listy vyĜezal a jiné podstrþil.
1538. Albert hrabČ z Guttensteinu pro velikou horlivost
katholic. od Ferdyn. I. za nejvy. müntzmistra obrán byl. Za jeho
regírunku dĤl Vosel se zatopil a jiní dĤlové stĜíbrný padly
[pĜipsáno: a za nČj ouĜad osmi-soudský na Horách Kuttnách
dosazem byl.]
1543. Šebestyan z Weitmillu naĜídil dĤl Ruthard nazvaný
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pavovat, v nČmžto obec na 11 tisíc groš. þe. propavovala.
1548. Jan z Vitence, za jehožto ouĜadu nejvy. müntzmistr.
dokonáno bylo stavČní sv. panny Barbory.
1561. Petr Hlavsa z LiboslavČ, mČštČ. pražský, za krátký þas
skrze nový zpĤsob šmelcování 55 tisíc prošmelcoval. Horní
officíĜi mnozí byli ze služeb propuštČni.
165 1566. Jan Erazym z Švambergku. Toho léta v Kuttný
HoĜe /27/ jistá žena ševcova najednou porodila 4 dČti a jiná
porodila dítČ s 4 oþima a ušima, s dvoumi nosmi.
Ittem toho léta v dĤlích havíĜi našli roch jednorožce.
1568. Karel z Bibršteinu. Za jeho regírungku císaĜ Maximilian pod ztracení(m) hrdla zapovČdČl židĤm do Hory Kuttny
do(c)házeti. Na Vlask. dvoĜe umĜel 1572.
1575. Zdislav BoĜita z Martinic.
1577. UþinČn byl za nejv. müntzmistra Vilíma Oppersdorff z
Duba. Toho roku v škole sv. panny Barbory byl jistý subcantor
takové síly, že železa 5 centnýĜĤv držící ze zemČ jest vyzdvihl a
na hlavu sobČ posadil a kam chtČl s takovým šel a zase z hlavy
takový železo dolĤ na zem spustil.
1590. Karel z Bibrsteinu. Toho roku na ŠtČdrý den v Kuttný
HoĜe dva štíty z domu Stejšovýho spadly a 24 lidí zasuly. Po
smrti jeho
1593. succedíroval Frydrych Schlik z Pusounu. Po nČm
1601. Krystoff Želinský ze Sebuzína, pak zase
1607. Hannybal z Waldstein
1618. toho léta byly hory pronajaty Vilhelmovi VĜesovicovi
z VĜesovic. OuĜad nejvy. müntzmistr. byl svČĜen od stavĤ království þeského Vácslavovi Chotouchovskýmu, který tehdáž v
Kuttný HoĜe na Hrádku, kde nyní semináĜ S.Jesu jest, bydlel.
Toho roku místo-držící byli z oken na hradČ Pražském do
valĤv scházeni
a on VĜesovitz 1625 spolu byl præsidentem komory þeské
zĜízen.
1628. ŠtČpán Beník. A po nČm
1642. OldĜich Poppl z Lobkowitz následovali a ouĜad nejvyšího müntzmist. drželi. Pak
1665. Mikuláš hrabČ z Schönfeldu.
/28/ 1678. Jan z Reinburgu za nejvy. müntzmistra byl obrán,
kterýžto alchymistou se býti nazýval a že by Lapidem Philosophicum dČlati umČl se honosil. Kterýžto Reinburg za þerstvých
pamČtí zde na Horách Kuttnách skvostnČ sobČ a veliký dvĤr vedl, pĜed nímžto trubaþi, kdykoliv kam jel, troubili. V tom ouĜadČ
velmi se zavedl a velký peníze prošmelcoval a prolaboríroval,
sebe velice zadlužil a když do VídnČ citován byl, na cestČ umĜel
léta 1681. dne 18. Novemb. Po jeho smrti creditores pozĤstalost
jeho ujali a byvše obci za pivo dlužen, v pĜíbČhu vČĜitelĤv tak,
jak (j)se(m) to od pamČtníkĤv slýchal, obec koberec a deky, co v
radd. místČ se užívá, po nČm jest ujala.
1681. Po smrti jeho ten ouĜad byl svČĜen Jannynalovi.
1688. Za nejvyšího müntzmistra byl obrán František PĜehoĜovský svo. pán Kvasejovic, kterýžto za administratí své velmi
se zadlužil, obci kuttnohorské 1000 dlužen zĤstal a mnoho vČrných vČĜitelĤv, kostelĤv a špitálĤv na prázdno vyšlo. Naposledy
v chudém stavu živ byl a v chudobČ umĜel.
1700. Po nČm hrabČ z KokoĜova succedíroval. Pak
1710. František hrabČ z Pötting v Kuttný HoĜe za nejvyšího
müntzmistra installírován. Pak z téhož ouĜadu propuštČn byl.
1744. Týž pan hrabČ z Pötingu pĜijal posvČcení knČžstva a
uþinČn byl benedictynem [pĜipsáno: a u Všech sv. na hra. Praž.
proboštem.]
1717. P. Frant. Laur najal hory proti 24 tisíc fl a uþinČn byl
administrátor ouĜadu nejvy. müntzmistr. p. Philip Krakovský
hrab. z Kolovrat a p. Lipure. P. Laur byl obdarován s
prædicatem z Lauren. Pak ta administratí od (v)pádu vojanského
1740. a p. Textor negotia cameralia administrírovali a camara
cassírována byla.
Laurum Scriptores dicunt a fulmine tutam
Jupiter ex lauro decussit fulmine laurum
in Novembri 1750 obiit in D(omi)no.
/29/ 1745. Ta administratí in cameralibvs od JM královny
Mariæ Theresie confirmírována. Táž administratí za krá. rychtáĜe zĜídila p. Vác. Hertla. Tohož roku in Martio na poruþení
odeslaném stál tento titul provisorio modo bestelten könig.

rychter odkudž se dom(n)ívati jest, že ta administratí definitive
krá. rychtáĜe resolvírovati práva nemČla.
1746. Administratí ouĜadu nejv. müntzmistr. byla vyzdvižena a in politicis & æconomicis J. Excl. p. baronovi Netolickýmu,
toho þasu místodržícímu, nejm. conferírována. 26. Janu. poslal
poruþení v 13 punctech, aby jemu od magtu na nČ pro informatí
status mČsta odpovČć dána byla. PonČvadž magt od králĤv, pak
v nepĜítomnosti od nejvyších müntzmistrĤv renovírován býval,
nyní ale ten ouĜad vyzdvižen jest, bude se o to k J. Mti. Krá.
ucházeti a exercitium æconomiæ a multis sæculis repræsentírovati.
Z þehož patrnČ znáti jest, že toto krá. horní, svobod. a privilegírované mČsto za kamaralní pod jurisdictí svou táhnouti a
actus ouĜadu podkomorské. exercírovati pĜemejšlí, o þemž suo
loco víceji se vynajde.
Directorium nejv. müntzmistrství bylo od Mari. There. královny þeské a uherské, J. Exc. pp. hrabČti Philipo. Khynskýmu
nejmi. conferírováno, tam odtud sschöpfmistrĤm a raddČ sportulæ reformírovány a stantz vymČĜen. NeménČ nový správce p.
Vanþura obrán a odeslán a nový status æconomiæ incroducírován 1748.
1748. In Octobri JMK. administratí ouĜadu nejv. müntzmistr. p. baronovi Mitrovskýmu nejmi. conferírovati jest ráþila.
1750. byl za assessora krá. camerální repræsentatí resolvírován.
1755. in Februa. umĜel. Za jeho regírunku, aby hory dobĜe
šly, nic slyšeti nebylo. [okraj: nejní pravda] Magistrát jednou
renovíroval a v nejmenším puncto žádné præjudicium neuþinil,
nýbrž vše laudabile po sobČ zanechal.
Byl od JKMti jakožto emeritus et jubilatus s pensí roþnČ
4000 fl propuštČn a administratí se dokonala.
J. Exc. p. Frant. Jozeff hrab. Pachta za nejvy. müntzmistra
království þeského resolvírován.
24. Maii 1756 pĜijel na Hory Kuttny z ýáslav. branou, s
slavným auszugem uveden a magistrát renovíroval.
/30/ Z Vlach nČjaký Filip Novavilla, sydonyenský a mutynenský biskup, do Prahy pĜijel, na knČ(ž)ství žáky posvČcoval, však
kacíĜĤm dobĜe pĜál, k Husovému bludu pĜistoupil, lidu a dČtem
pod obojí zpĤsobou podával, z Prahy do Kuttny Hory pĜišel.
Který když umĜel, nejprv v Kuttný HoĜe v kostele sv. Jakuba pohĜben, potom vyzdvižen a do kostela sv. panny Barbory pĜenešen byl.
1626. Když kostel sv. panny Barbory jesuvitĤm se dostal a
hrob téhož biskupa bludného se otevĜel, celý biskupský odČv, v
nČmž pohĜben byl, v tom hrobČ se našel, však z jeho tČla ani
nejmenší kĤstka ani prášek se nevynašel.
1668. Dne 4. února v Vídni od Leopolda, císaĜe Ĝímského,
uherského a þeského krále, sschöpfmistĜi a radda, též obec kuttnohorská onou suspendírovanou a za císaĜe Ferdinan. II. zĤstalou collaturu neboližto jvs patronatvs pĜi kostelích kuttnohorských i s tím, což k tomu od starodávna pĜísluší, by nyní i napotom dČkana faráĜe, osoby však pĜíkladné a zpĤsobné, præsentírovati a za confirmatí jich žádati mohli, z pohnutedlných pĜíþin
(pokudž u víĜe svaté samospasitedlné Ĝímské catholic. upevnČni
setrvají) nejmi. navrácené a postoupené obdrželi.
A aby stavové nad tímto obdaĜením ochran(n)ou ruku drželi
a Horníky náležitČ chránili a vĤbec to intimírovali, týž krá.
rescript nejmi. naĜizuje.
Intimatí stavĤv ku consistoĜi.
Jaké psaní JMC. a Krá., pp. nás všech nejmi., nám pod datum v Vídni 9. února 1668 na poníženou žádost šephmistrĤ,
konšelĤv, starš. obecních i na místČ celé obce mČsta na Horách
Kuttnách v pĜíþinČ té od JMC. slavné pamČti /31/ Ferdinanda II.
na onen þas suspendírované a nyní od JMC. jim kuttnohorským
s tím vším, což k temu od starodávna pĜísluší, zase navrácené a
postoupené cullatury neboližšto juris patronatvs þiniti ráþí, toho
my vám pĜíležitČ hodnovČrný vejpis k obšírnČjšímu vyrozumČní
odsíláme, jménem a na místČ JMC. pĜitom porouþejíce, abyste
to tu kde náleží a za obyþej jest ad notam vzíti naĜídili, ale i nad
tímto JMC. milostivém obdarováním každého þasu ruku ochran(n)ou držeti, je kuttnohorské pĜitom náležitČ chrániti nepomíjeli.
Dán na hradČ Pražském 8. dne mČsíce bĜezna léta PánČ 1668.
N.N. JM Ĝím. císa. uhersk. a þesk. krále J. Benedict Smolík
P. opat Bonifacivs jménem a na místČ celého conventu

sedleckého podal na soud zemský vČþí žalobu proti p(ánĤ)m
sschöpfmistrĤm, raddČ a celé obci in puncto patronatvs a pravil,
že to krá. navrácení neb postoupení ad male narrata &
obreptitiem obec kuttnohorská jest obdržela a že by to jvs
patronatvs klášteru sedleckému podle documentĤv jeho de jure
competíruje, jest namítal. Et qvod impetrata per male narrata
nemini patrocinari debeant sed precator penitvs debeat carere
impetratis. Od kteréžto žaloby páni sschöpfmistĜi, radda a celá
obec kuttnohor. dle prĤvodĤv svých osvobozena byla a to jvs
patronatvs skrze slavnou vejpovČć dne 28. Martii A. 1718 k
adjudicatí jest pĜišlo. Vide fasci. rerum diversa speciem facti &
desuper sententiam.
ýas trvající confiscatí to jvs patronatvs bylo zanechané
consistoĜi pražské. Od poþátku arci-dČkanství od JM krále první
arci-dČkan na Horách Kuttnách byl zĜízen Svatomír. Letha 1508.
uþinil kšafft, v nČmžto praví: já, poctivý knČz Svatomír, první od
JM krá. na Horách Kuttnách /32/ zĜízený arci-dČkan, o mou
pozĤstalost takto kšafftuji etc.
1424. Kostel sv. Jakuba obec kuttnohor. po vypálení žižkovském in ecclesiam matricem parochialem jest erigírovala.
Týž p. opat sedlecký leta 1714, když velký kostel sedlecký
pp. biskupovi Mayerovi vicario gener. & præposito metropolitaneo posvČtiti jest dal, tou pĜíležitostí vzá. magistrát kuttnohorský
téhož pana biskupa jest požádal, aby chrám PánČ sv. Jakuba taky
posvČtil, což se jest stalo. Když ale týž p. biskup ze Sedlice s
týmž p. opatem na Hory Kuttny jest pĜijel a toho dne, jenž bylo
5. Junii, actum consecrationis pĜed sebe vzal, tu vz. magistrát,
starší obecní, osmi-soudcové s 70 starší z obce pĜed chrámem
PánČ sv. Jakuba jest stál, kdežto syndicvs p. Jan Alexivs velmi
pČknou Ĝeþ ku panu consecratoru jest uþinil, kteréžto fragmenta
tyto sobČ jsem zaznamenal:
Sta Reverendissime Advena & Viator gratiosissime. Stat
ante ostia Jacobi magni Senatvs populvsqve Kuttenbergensis qvi
Ecclesiam hanc ut potem Matricem & Archidiaconalem ædificavit, dotavit et ex ruderibvs Zischkianis exvstam restauravit, te ad
nos felicem advenientem gaudemvs & gratiosissimum hospitem
demississima humilitate Veneramur, ut Ecclesiam hanc nostro
Juri Patronatvs subjectam consecrare digneris demmississime
rogamvs. Cedat igitur Consecratio hæc ad gloriam Dei et
honorem S. Jacobi Apostoli Dni omnibusqve animabvs hic in
D(omi)no reqviescentibvs ad Salutem dixi. Hæc dictio non
placuit D(omino). Abbati.
Když po jídle bylo, tu JMP. biskup na arci-dČkanství na
mauzhause do svého ozdobeného pokojíka odešel /33/ a pĜední
raddní osoby k sobČ povolal a mezi klášterem Sedlicí a Kuttnou
Horou z strany collatury nČjakou transactí attentírovati a alternativam præsentationem introducírovati se vynasnažil, což p. Jan
Alexivs syndicvs, maje povČdomost, kterak jvs patronatvs obec
dobĜe zaopatĜené má, velice jest to pĜekazil.
1715. léta týž p. Bonifacivs, opat sedlecký, de jure patronatvs, jak již dotþeno jest, obžaloval a obvinil obec kuttnohorskou
a nato per sententiam dne 28. Martii 1718 to jvs patronatvs obci
pĜisouzeno bylo, od kteréžto vejpovČdi na revisí jest vzal. A tak
ta vČc od té doby in revisorio ležeti zĤstává. On pak na to, by jsa
velmi podagrou obtížen a pĜed tím mnohými soudy s Kuttnou
Horou pĤvodem od své strany poražen, brzy život svĤj dokonal.
O nČm scripturista tento hrobový nápis tuto jest zaznamenal:
Litibvs & podagrâ fractus Bonifacius Abbas
obiit 1718.
Ecclesia Sancti Jacobi
DIe qVInta MensIs JVnIJ ConseCrata
& Sanctæ Barbaræ
tertIa DoMInICa pasChæ
Præsentatí p. Klecara.
NejdĤstojnČjší vysoce osvícené svaté Ĝím. Ĝíše kníže a pane,
pane milostivý.
V. vyso. osví. kníž. mti poníženČ ku pamatování pĜivozujeme. Jakož jsme v nedávních dnĤv skrze naše pokorné psaní
vykroþení z tohoto svČta prostĜedkem šĢas(t)né smrti k životu
vČþnému vyso. urozeného a dĤstojnČ veleb. knČze p. P. Zykmunda Eusebia Hisrle, pána z Chodou, arci-dČkana kuttnohorského, poníženČ intimírovali a pĜitom poslušnČ ubezpeþlivícili,
že dotþenou vacantí arci-dČkanství zdejšího zase jinou /34/
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zpĤsobnou, pĜíkladného života, dobrých mravĤv a pobožnosti
osobou podle práva patronatvs nám a obci kuttnohor. od J. Cí. a
Krá. Mti nejmileji udČleného opatĜiti a ji co nejdĜívČji v.v. osv.
kníž. mti præsentírovati nepomineme. I jsouce nám mezi jinými
obvzláštnČ osoba dĤstojnČ velebn. a vyso. uþeného knČze P.
Zacharyáše Augvst. Klecara z PuþokvČtu, na ten þas sacristiána
a faráĜe od sv. Víta na hradČ Pražském, od horlivé pobožnosti a
pĜíkladného života schválena.
Proþež jej dle dotþeného juris patronatvs na arci-dČkanství
zdejší v.v. osv. kníž. mti poníženČ præsentírujeme a pĜitom pokornČ žádáme, že v.v. osv. kníž. mt nám, jakožto bez duchovního pastýĜe na dlouze býti nemohoucím, nadjmenovaného a již
poníženČ præsentírovaného knČze P. Zacharyáše Augvs. Klecara
na arci-dČkanství zdejší prostĜedkem mi. confirmatí dosaditi a
installírovati dáti sobČ mi. oblíbiti ráþí. Kteréžto mti poníženČ se
tČšíce v.v. dĤst. kní. mt v nejmocnČjší ochranu boží poru(þ)ena
þiníme. Datum na Horách Kuttnách 14. Julii 1682
V. vy. osv. kní. mti ponížení poslušní synové a služební.
JMC. král rychtáĜ, šechmist. a radda, star. obec. i na místČ vší
obce na Horách Kutt.
Præsen. pana Erythræy
Hochwürdigster in Gott Erleuchtester undt Hochgebohrnen
Gnädigster Fürst undt Herr Herr. Ewer Hochfürstlichen gnad.
sollen wir sschöpfmaistere undt Rath der königl. frey. bergk
Stadt Kuttenberg hiermit gehorsambst nicht verhalten, wasz
[pokraþuje na str. 36]
/35/ Lista arci-dČkanĤv na Horách Kuttnách
1500 zaþalo se arci-dČkanství a první arci-dČkan
5
1508 od krále Vladyslav. dosazen byl Svatomír, poctivý knČz.
1626 Arci dČkanství k potvrzení pĜišlo. [volné místo asi 5 ĜádkĤ]
1616 Poctivý knČz P. Vácslav Stephanides Teplický
1623 P. Matyáš Api(a)n z Milezu
1660 P. Martin Kremlich
1663 26. Decem. Pan Jan Krubivs
1673 18. Octob. P. Jakub Landtskronský
1679 5. Novemb. P. Sigismund Hiserle, svob. p. de Chodav
1682 6. Septem. P. Zachariáš Klecar z RĤžokvČtu, zakrystyán a
faráĜ od sv. Víta na hradČ Pražském
1694 7. Septemb. P. Jan Daþický de Heslova
1722 [nedopsáno] Martii P. Vác. Erythræy, Vicarius per partem
Districtvs Czaslaviensis et Canoni. Wiseheradensis, bývalý
dČkan v Chrasti, Dom. Jubilate install. et beneventatvs
dictio in die Jubilate eja Jubilemus & salvum advenire
gaudemus. Die 17. Janua. 1756 ætatis suæ 70 annorum pie
in D(omin)o obiit eadem die.
1756 P. František Samuelis patritius, faráĜ šebetinský, electus et
confirmatus successit 26. Februar. introductus.

[druhá strana listu je prázdná]

maszen Zott der allmächtigr seinem unerforslichen Rath undt
willen nach unsern Lieben Seelsorger undt Ertz Dechandt, weyl
den wohl Ehrwürdigen Priester H. Johann Mathiam Dacziczky
von Heslova (welchen wir zum dieszen Unter Ertzdehäntey in
lengst Uervichenem 1694 Jahr Ervohlt undt præsentiret haben
zue Vnsern Hertzens Laydt den abzu Erdt 26. zu Endt gehenden
Monaths tag Martii mittels des zeitlichen todtes von hinnen in
das Ewige abgefordert.
Vie dann die konigl. Stadt zu Versechen ist undt nun wir
undt die gemaids das Vertraüen zum dem wohl Ehrwürdigen
Priester H. Wentzl Erythræo, der Zeith Dechendten zu Chrast
Vnser Patricio, wegen seiner Uns bekandten frohm undt
sittsambem Lebens arth wie auch in Cura Animarum bereiths
Vielle Jahr hero fruchtbahrlich bezeigenden Priesterlichen
Eyffers gesetzet haben.
Solchemnach dann undt in grafft des Unsz unszer gemaindt
dies tahls petirenden auch in dem Archiv Dero Hoch Lob.
Ertzbisho. Consitorii Lib. Contract. Testam. & Fund. fol. 288.
ingrossirten Juris Patronatvs thuen wir ihme Wohl Erwürdigen
Priester H. Wentzl Erythræy zu der vacirenden Ertz-dechenthey

/36/

5

do vynechaného místa mnohem pozdČji pĜipsáno: Svatomír Mírko
ZrĤbek z Újezda, nČkdejší dČkan u sv. ApolináĜe v Praze. ZemĜel 1508. - Po nČm sledoval knČz Jakub Qvintin, zemĜel 1517
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undt was dar zu gehoret hiermit gehorsambst præsentiren undt
an bey demüttigst bitten Ewer Hoch-fürst. gnaden geruehen
ihme hierüber die confirmation gnädigst zuertheilen alsz dann
auch gewöhnlicher massen installiren zulaszen, wormit Unsz
undt Unsere gemaindt zubeherr. hochfürst. gnaden Empehlen
undt stehens verbleiben.
Ewer hoch fürst. Gnad. gehorsambste Schöpffmeistere undt
Rath auch die gesambte gemeindt zu Kutt.
datum 31. Martii 1722.
/37/ O confirmatí privilegiorum.
1661. 16. Maii. Páni sschöpfmistĜi, radda a starší obecní, na
místČ celé obce na Horách Kuttnách, na JMC. a krá. podali
nejponíže. spis za milostivé potvrzení privilegií, svobod a obdarovaní. Skrze diploma neb majestát nejmi. udČlení toto obdrželi:
SvČcení svátku sv. panny Barbory, muþedlnice boží, na den
4. mČsíce prasince pĜipadající.
Jvs collaturæ neb patronatvs ut supra navrácené, pĜi tom
pozĤstává a dalšího nadaní nepotĜebuje.
Vkupování panských domĤv, když by trhem na prodej
pĜišly, do rukouch mČst., z kterých pošly, pro ztenþení
mČšĢanstva a HorníkĤv a zase do týchž ruk aby pĜišly.
Kdyby ale takový dĤm Ĝeholním osobám darován neb
odkázán byl, z tČch mrtvých ruk do dne a do roka prodán býti
má.
Z strany pĜednosti místa a hlasu pĜi snČmích obecních s
raddou mČsta PlznČ, ponČvadž ta vČc obvzláštního rozeznání
potĜebuje, jinší naĜízení o tom následovati má a bude.
Z strany nČkterých privátních a sousedských gruntĤv, jichž
convent sedlecký mocnČ se ujímá a na nich právo poddanosti
sobČ pokládá, dle obn. zĜ. zem. pokraþováno býti má.
Obnova raddy a ouĜadu sschöpfmistr., konšelského ve tĜech
letech konána býti má.
O osvobození všelikého logírování a gvarnisonu vojan. i
contribucí snČmovních a jiných sbírek zemských, když se to na
JMC. vznese, o to resolvírováno bude etc etc.
Ex Decreto Imperiali Regioq. in Consi. Bohemico Aulico
Viennæ die 16. Januarii A. Dni 1691 etc.
1694. MČsíce dne 4. záĜí stala se transactí mezi Horníky /38/ a
PlzeĖskými o pĜednost, místo a hlas pĜi snČmích zemských
obecních, aby alternative tu pĜednost požívali.
Vide transactionem in fasciculo rerum miscelanearum.
Z listu neb majestátu Leopolda.
Ad Annum 1691. 16. dne ledna
Nadané, udČlené a obnovené privilegia se confirmírujou:
List neb majestát Ferdyn. I., kterýžto nČkteré vČci neb
majestáty skrze pĜeþinČní Kuttnohorských cassíruje a zase
jistým vymČĜením navracuje a potvrzuje.
List téhož císaĜe Ferdinanda potvrzuje majestát krále
Vladyslava na studánku u vsi Bylan k vedení vody do mČsta.
List téhož císaĜe v pĜíþinČ appellatí jisté vymČĜení
List císa. Maximiliána
Item list, mocí kterého hory židĤm se vypovídají.
List Rudolfa II., kterýžto schvaluje nadání Maximiliána.
List téhož Rudolfa na zpĤsob reversu na protržení lesu a
ostrava zádušního veletovskýho pro prĤchod Labe.
List generální confirmatí listĤv Ferd. II.
Resolutí Ferd. III. v pĜíþinČ oumrti.
Ittem o zlepšení erbu mČst.
Hora Kuttná proto se jmenuje svobodný mČsto, že na pĤdČ
svobodný tabulární, kterážto králi zemČ neb komoĜe krá. nikdy
nepatĜila, nýbrž ta pĤda obyvatelĤm a panství jich podrobena
byla, kdežto ještČ mno(ž)ství domĤv a gruntĤv tabulárních se
vynachází, jeji(ch)žto prĤvodové, listy hamfeštní a tabulární
instrumenta jsou, kdežto Horníci okolní místa a sídla, tvrze i
vesnice a dvory (krom dvora kláštera Sedlice v Hlouškách za
mČstem ležícího) skoupili a tak svĤj possess dominium et
proprietatem nabyli.
II. Proto se jmenuje horní, že obec téhož mČsta na ty hory
náklady vedla.
/39/ 1648. dne 4. April. propadl se dĤm Ruthardovský nad
Páchem se vším i s lidmi mezi hodinou 22 kromČ vČže k nČmu
pĜipojené, kterýžto žalostivý pád 20 osob v témž domČ pĜícho-

zích a bydlících zachvátil, z nichžto osob sedum ihned zahynulo,
totiž Maryana nádvornice ze vsi Mezholez s dítČtem 20 nedČl
stáĜí, pak Krystoff LibákĤ s Vácslavem synem 12 leth stáĜí,
Anna PohĤnková, pachole MatČje Ryšavého 3 leth stáĜí, Jan a
Dorota Šindýlková. [okraj: verte 26 folia plura invenies]
RanČných osob vytaženo a z toho sesutého domu vyrumováno bylo devČt, totiž Jíra nádvorník z Mezholez, pacholata tĜi,
totiž MatČj 6 letý, Petr 4 letý, Pavel 2 letý, beze všeho ourazu se
vynašel a Anna, AlžbČta Achabucká, Lidmilla Kryštofova, dČveþka, dcera AlžbČta Ryšova a dČtČ malé Anna z KlukĤ,
Vácslav Ryšavý.
Hora Kuttná svĤj vzrĤst takto vzala.
Když jest se zjevil poklad hojný stĜíbra v té hoĜe a to se po
krajích rozhlásilo, mnohý lid byl žádostiv stĜíbra, na ty hory
najíti se dal, a ponČvadž pĜed deštČm a horkem slunce nikdež se
skrýti nemohl, aby do okolních mČsteþek neb vesnic pĜecházeti
nemusel, pĜi té hoĜe boudky neb domeþky stavČli a sobČ dČlali.
Když se pak hojný pavuĖgk rozmáhal, i pĜistaven byl dĤm k
domku a z toho poĜadí zrĤstly ulice a potom prostran(n)á osada,
posléz jedno veliké prostran(n)é mČsto, že jemu v ýeském království (krom Prahy) roven nebylo. PĜitom zdČlaly se zahrady,
vinice, role, dvory, pivovary, tvrze a sídla rytíĜská, totiž:
Tvrz Žlunice, Štamhaus, Lorec s pivovarem, Cimburgk,
mno(ž)ství kostelĤv od dĜeva a kamene:
Kostel sv. panny Barbory, od HorníkĤv vystavČný, obsahuje
dýlky 93, šíĜky 69, vejšky ke klenutí 52 lok. Oken 50, mimo
malých. [dolní okraj: 1683. VnitĜ byl vybílený a s qvadrem vydláždČný. 1616. Poþet opatrovníka Jana Rozy Chlumeckýho na
rathause v almaĜe osmi soudský složený se vynachází. Klade za
vydání za cathedru a stoleþek do auditorium pro baccaláĜe 27 kr
a za laviþku, též za mísy a talíĜe dĜevČný 8 kr.] /40/ [horní okraj:
Okolo léta 1610 na svČtlo vyšel a léta 1300 založen byl a pĜes
200 let se stavČl.] Ten kostel jest velmi kumštovný ku podivení
spatĜení.
Kostelík Božího TČla.
Kostel sv. JiĜí, nČmec., po vypálení Hory léta 1478 ertzkaufféĜi na svĤj náklad chovali tam caplana, který však podán
byl dČkanovi svato-barborskému.
Colleg. veleb. pp. jesuvitĤv jest fundírována a dotírována od
císaĜĤv Ferdinanda II. a III. Ambit té colleje jest dýlky 270
loktĤv. [okraj: Založena 1667 Dom. Cantate.]
Podle té colleje cesta dláždČná s parapety, na nichž 13 statuí
stojí, na zpĤsob mostu pražského se vynachází, kteréžto [okraj:
1713.] F. Franciscus Baugut S.J. okolo léta 1713 kumstovnČ
vytesal, i taky statui v mČstČ B.V.M. dČlal, za kteroužto práci od
obce nomine honorarii 300 fl skrze mnČ odeslaných jsem
odvedl, kteréžto týž Ĝeholní bratr na dlažbu té cesty u kolleje
obrátil a po sobČ slavnou ty památku zanechal.
PĜi té slavné colleji jest fundírované gymnasium studiosorum.
Tvrz Hrádek nazvaná, která nyní Seminarium sluje, a pĜi ní
kaple sv. Vácslava se vynachází, ta od pana Jana Smíška z
VrchovišĢ vystavČna byla. Takovou tvrz držívali páni hrabata z
Kollovrat, takovou kteroužto potom obec k žádosti veleb. pp.
PP. jesuvitĤv prodala.
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Kostel sv. Jakuba byl vystavČn od jednoho Horníka neb
mČšĢ. kuttnohorsk., který skrze pavuĖgk do chudoby uveden
byl, s pomocí ale sv. Jakuba zbohatný na podČkování týž kostel
stavČti dal. Cuple téhož kostela plechem pobitá stavena byla
letha 1698. Letha 1358 již vystavČný stál.
1462. PĜed žižkovským ohnČm na témž chrámČ PánČ byla
jedna vížka olovem pĜikrytá, z nichžto olova ohnČm slito a
sebráno, na jiné potĜeby obráceno bylo.
1500. Zaþalo se arci-dČkanství, 1626 k potvrzení pĜišlo.
/41/ PĜi tom kostele jest arci-dČkanství a škola i taky pĜi
kostele sv. panny Barbory bývalo, v nichžto se philosophitské
umČní od rectorĤv tČch kostelĤv, magistrĤ a baccaláĜĤv (dokudž
se uþení veleb. pp. PP. jesuvitĤv nezaþalo()) tradírováno a disputace veĜejné bývaly.
Kostel farní byl Matky Boží u NámČti. Ten kostel má
vysokou od samého kvádru vČž s protesávanými kranclemi neb
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parapety. V témž kostele bývaly okna z þistého benátsk. skla.
[pĜipsáno: Na tom místČ býval rudní trch z prodaje handt-stány
do váhy. A z toho jest vystavČn.] [odkaz na poznámku na horním
okraji str. 42, která zní: 1755. 56. za mého opatrovnicství byl
zvenku obnoven a cesta kĜížová založena a štukatorou mou
rukou ozdobené. Nápis na vČži pod krantzlemi jest tento nápis:
A. Dom. Millesimo CCCC XC finita est hæc turris ad laudem
Dei et B Mar] [okraj: 1709 vČž obnovena s kuplí, plechem pobita
u sv. Bartholo.]
Kostel farní byl sv. BartholomČje, kteréžto kostelové mají
pĜekrásný zvony a u sv. Jakuba jest jeden zvonec zvuþný, takže
jeho hlas, když tiché povČtĜí jest, na míli se slyší a jmenuje se
Sedmerník, protože s ním v 7 hodinČ þeské na havíĜe každý
(v)šední den se zvoní. [pĜipsáno: ýechové jej vystavČli a od nich
ýeská ulice nazvána]
Kostel NejsvČtČjší Trojice Boží za mČstem, od pana Jana
Smíška letha 1490 dostaven byl a od biskupa Sidonského jest
posvČcen. [pĜipsáno: 1728. nová kuple na vČž postavena 737 fl 4
kr za opatrov. p. Vác. Hertla]
Kostel sv. Martina, podle kterého na couku Grayffským jsou
hluboký šachty, do kterýchžto horníci pro víru catholic. z
vroucnosti knČže a secretáĜe táborský za živa schodili.
Kostel Všech Svatých po založení horr od horníkĤv založen
byl, na kterémžto místČ stĜíbrný hory se zaþaly a tam stĜíbrné
pruty jsou vyrostly. [pĜipsáno: 1747. nový oltáĜe zpĤsobeny.]
Kostel sv. VavĜince na KaĖku, na kterém hory mČdČný
slouly, od kaĖkovských nákladníkĤv s pomocí obce.
[dolní okraj: Špitál sv. KĜíže a Lazara vychovává 30 osob
chudých, 25 osob s provisionem.]
/42/ Kostel sv. MáĜí-Magdaleny na Turkanku z kukusĤv téhož
bergkwergku vystavČn.
Kostel sv. KĜíže a Lazara pĜi mČst. špitále p(r)o chudý jest
fundírován.
Kostel sv. apoštolĤv PánČ Petra a Pavla na Rovni.
Kostel sv. Vácslava na Rovni ležící farní bývalý a osada
mČst. PnČvice nazvaná se vynacházela.
KnČz Condrat, faráĜ malínský, za mČstem i v mČstČ dotud,
dokud chrám PánČ sv. Jakuba za farní a matriculární kostel (ku
kterému po žiškovským ohni ty všechny kostelíkové k pĜipojení
pĜišli) uþinČn nebyl, jest administríroval. [pĜipsáno: kterýžto
kostel jak jsem umČl tak jsem prací mou okrášlil]
Kostel založení sv. Jana a dr na Dolejším mČstČ a druhý sv.
OndĜeje na KouĜim. branou na Holtzmarcku stával, ale kde, na
kterým místČ, se neví.
1503. Král Vladyslav na Horách Kuttnách a v PodČbradech
dal havíĜe pro buĜictví exeqvírovati.
1300 V Kuttný HoĜe vynacházely se rynkové olovČnej,
obilnej, vlnČnej, ovocnej, solnej, masnej, zvČĜinej, kurnej, rudnej, dĜevnej, rybnej, uhelnej, chlebnej, vinnej, sejrnej, tandlmarþní, koĖskej, psí, chmelnej, proutČnej, kde proutí na pletení košĤv prodávali. Item niedrlag kupecského zboží a všelijaké boudy
pro koláþnice, oplateþnice, plátenice, pernikáĜi, perkytláĜe etc.
Waszerkunst pod zemí 372 loket hloubky má, z nČhožto z
tČch nejhlubších šachet vody nahorĤ se pumpujou, kterýžto obec
zdržovala a roþnČ na zachování téhož waszerkunstu 900 fl
dávala. V tČchto ale vojnách léta 1741. 42., když hory chudČ šly,
pĜestala dávati. [pĜipsáno na dolním okraji: Na ten waszerkhunst
Elias Kynter z potoku Páchu pod Horou Kuttnou z hlubokého
oudolí pĜes vrchy vodu že jest vyvedl, od HorníkĤv velké chvály
nabyl.]
Za císaĜe Rudolffa II. a Mathiáše horního lidu pĜi horách /43/
pracujícího do 10 tisíc se vynacházelo, mimo obecního lidu a
þeledi. PĜed outokem nepĜátelským dicky sami bez pomoci
vojska se bránili a hájili a protož od všech daní osvobozeni byli.
1300. Müntze na Horách Kuttnách založena byla. Letha
1726 zdvižena, cassírována a do Prahy pĜenešena byla a to prej
pro lepší užitek krá.
1726. Na Horách Kuttnách blíž KouĜimské brány vyšel od
zámeþníka v Lexovským domČ v noci oheĖ a 14 domĤv vyhoĜelo. U HavíĜ. domu byl šĢas(t)nČ pĜetržen. Od chmourĤv sem a
tam vČtrem zanešených i kostel sv. Jakuba, rathaus a nČkteré
domy zahoĜovati poþaly, však mocí boží skrze deštíþek se zalily
a uhasly.

mnohem pozdČji pĜipsáno: BoĜislav z Košic r. 1304.
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1727. Za rectorátství p. patera Norberta Sstrera od coleje
S.Jesu ambit až do kostela neb zakrystye sv. panny muþed.
Barbory pĜistaven byl. Tu pak, kde vČž s zvon neb zvonice jest,
velmi vysoký vrch byl, na kterémžto zvonice dĜevČná stávala.
Ten k rozvožení pĜišel.
Téhož léta dle camerálního poruþení kverkĤm 1 lot stĜíbra
po 21 kr se platil.
1728. JMP. Šmerovský z Litkovitz dĤkladný dĤm jest vystavil, kterýžto jej na 7000 fl koštoval. [pĜipsáno: † 1748. in Sept. v
Praze umĜel. ]
A(nn)o eodem 16. Julii pan Jan Braun, když právČ toho dne
frontispicium domu svého vystavČl a na þisto dopucovati dal, až
do gruntu takové se (se)sulo a zboĜilo.
1728. in Augvs. Po oumrtí p. Bohuslava Lysandra, bývalého
špitálmistra, sešel se vz. magistrát na rathaus a zvolil na místČ
jeho pana Vác. Hertla a pĜitom p. Janovka, mlad. spolu špitálmistr 21 leth bejvalý, byl propuštČn. I vedl sobČ stížnost, že beze
vší pĜíþiny a mimo renovatí svržen jest. Byla ta jeho stížnost vz.
magistrátu commu. a aby se z toho vymČĜil, jakým právem se to
stalo. Bylo odepsáno, že jure dominicali et titulo jurisdictionis,
že toties qvotives se zlíbí takový špi- /44/ tálmistry jakožto patronus propustiti a dosaditi moc a právo má. ZĤstalo to pĜi tom.
1731. Pp. generál kapucínský Hartmannus Brixiicensis Tirolensis na Hory Kuttny jest pĜijel, pro kteréhožto do Kolína pĜíležitost odeslána byla. V bránČ Kolínský byl beneventírován a
skrze mČsto pČšky do domu p. Kubína otce kapucín. uveden,
kdežto požehnání lidu udČlil.
1731. R.P. Fabianvs Veselý na rectorátství se dostal. Velmi
s magistrátem bouĜil: 1. Cestu u starých schol zavĜel a zatarasil,
2. pĜekrásný tĜi vČže na kostele sv. panny Barbory demolírovati
a neforemný krov postaviti dal, pak 3. erb magistrální na portálu
kostelním na den sv. Ignatia despotice sraziti naĜídil. Po nČmžto
nejsvČtČjší památka pobožnosti maryánské ustanovená zrĤst svĤj
vzala a kostelní pyramidy napraveny byly.
PĜi horním ouĜadČ protocolla rozliþných jednání od léta
1546 založené a až do letha 1745 od pana Jozeffa ýapka bergckschreibra horní archivium velmi pČknČ a pracovitČ spoĜádaný se
vynachází.
17262. Povstala controversiæ mezi horním ouĜadem a
magistrátem z strany jurisdictí a præcedentí.
1645. Mintze kuttnohorská, mČvše býti do Prahy pĜednešena, na interventí magistrátu zĤstala in suo statu.
1593. P. Karel z Bibrštejna, nejv. müntzmistr, dal zprávu na
komoru þeskou, že KaĖk s obyvateli ne za nČjakou rozdílnou
obec od Kuttné Hory, ale za oud s poslušností držán býti má a
ne celého práva opatrovati a koncovati mĤže, od jich vejpovČdi
pĜed raddu kuttnohorskou a vrchnost svou appellatí bere, pĜi
nížto jejich ochrana pozĤstává.
Excessus civiles, causas criminales, pacem publicam turbantes stavČti mohou, capitales causas criminales radda kuttnohorská v moc(i) má.
1714. KaĖkovští pĜijímaþi a zlodČjové pĜi magtČ ortelováni
byli.
/45/ 1680. Král Rudolff II. sschöpffmistrĤm a raddČ vyslal
list, aby oni práva horní k pĜehlídnutí odeslali tak, aby k stvrzení
svému pĜišly.
1673. Michal Šultc, obyvatel kaĖkovský, vzal odvolání své
k raddČ kutnohorský strany krávy, že se salytrnové vody napila,
jsa k pokutČ odsouzen.
1490. Vladyslav, král þeský, poslal list sschöpffmistrĤm o
pozdvižení havéĜĤv proti bergkmistrĤm a dČkuje z pilnosti a
práce a žádá, aby proti po(v)stávajícím rĤznicím se zastávali, že
to litovati nebudou.
1532. Ferdinand, král þeský, poslal list sschöpffmistrĤm o
pozdvižení havéĜĤv, aby vyvolati dali, aby pod ztracením mti na
vojnu od horr neodcházeli.
Od letha 1717. až do letha 1727. kverci na hory poĜáde
cupusovali a mnoho tisíc a tak dále až do letha 1745.
propavovali a malých užitkĤv mČli.
1727. Slav. krá. komora þeská žádala magistrát, aby rudolfovský horní práva reformírované s krá. peþetí a podpisem
oného krále k pĜepsání commu., z þehož znáti bylo, že nejvy.
mintzmistĜi authenti. nemČli.
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Kterážto práva na hradČ Pražském letha 16(tistého) þtvrtého a
království Ĝímského 99. uherského 32. a þeského též 99. Arti 50
Dom. Jubi. podepsána byla a mimo tČch žádný jiné neplatČjí. A
které jeho rukou podepsané a krá. peþetí stvrzené nejsou,
žádných jiných nevydal.
Kdyby se ale vČcí hrdelních dotýkalo, mají ouĜedlníci
takového pĜestupníka ku právu mČst. vydati. Art. 50.
1727. Mlejn JMC. na Baštách s poruþením komorním byl
prodán Jakubovi Mazouchovi, kterýžto jej z gruntu od kamene
dĤkladnČ vystavČl pod ourok do mintze 100 fl a s jinými vejminkami. [okraj: za 2700 fl]
/46/ 1588. Radda pergkwerku kaĖkovského JMC. žádali, aby
statky pozemský kupovati a sobČ do desk zem. vkládati dáti
mohli, protože KaĖk vždycky s mČstem Horou Kuttnou za jedno
byly a od Hory Kuttny a Hora Kuttná od KaĖku se nedČlily a v
vČcech mČst. k sschöpfmistrĤm a obci se utíkali a že taky pĜes
pĤl druhého sta leth starší a konšelé od sschöpfmistrĤv potvrzeni
a sazeni byli a vedle toho jako oud a práv jejich živi byli. Causas
criminales k sschöpfmistrĤm souditi podávali a appellatí pĜed nČ
brali. A k tomu taky privilegia a nadání žádných nemČli, toliko
kterých Hora Kuttná má, s nimi se tČšejí. Co jsou nČkdy
sschöpfmistĜi pro zvelebení horr užili a od králĤv obdrželi, to že
i jim obdrželi. PĜiþemž žádali JMC., že je ještČ za oud obce
kuttnoh., jak od založení KaĖku bylo, zĤstaviti ráþí.
XCIII. Komora þeské naĜídila sschöpfmistrĤm, aby na to své
parere neb zdání dobré dali, zdaliž ta supplika KaĖkovských
proti jejich svobodám a nadáním nejni.
1538. ěád o sazení raddy kaĖkov. vide Lib. rub. decret. B1.
1583. Lib. Memor. nachází se renovatí starších nad havéĜi
horr stĜíbr. a KaĖku.
1728. 21. Janu. byla od sschöpfmistrĤv ouĜadu hornímu odeslána Ĝezaná cedule z strany uþinČného zápisu a adití na mlejn
Mathyášov. pod sv. P. Barborou, aby se k té local-fundamental.
jurisdictí legitimíroval a ten zápis vymaszal. Jest ten mlejn pĜi
soudu zem. vČtším pod jurisdictí magistrální s ourokem pĜisouzen. ZĤstává to na revisí.
Když nebo. p. Jan Alexius, emritírovaný syndicvs, archivium pĜehledával a ukládal, z vynalezených krá. zašlapaných
psaní toto jsem sobČ vypsal:
/47/ Že sschöpfmistĜi OndĜeje Plíška, havéĜe, z mČsta pro jeho
zlé chování z mČsta vypovČdČli, kterýžto králi Vladyslavovi o
milost se ucházel a o zastání žádal. I odepsal král sschöpfmistrĤm toto: I nechtíce my proti vĤli vaší tu nic uþiniti, zdáli se
vám slušnČ zase zda jeho pro dobrý horr pĜijíti, to stĤj pĜi vaší
vĤli.
Týž král Vladyslav v psaní svém toto dokládá: VČrní, milí
sschöpfmistĜi. Jsme dlužni nČkterý dluch urozenému Samuelovi
z Hrádku. Protož žádáme vás s pilností i vČĜíme vám, že vy nám
to k vĤli uþiníte a se obejdete a zjednáte dvČ neb tĜi sta kop groš.
a dáte témuž Samuelovi na dluhu našem odvedete. O tom
nepochybujem, že vy v tom z pilnosti své nás neopustíte.
Rudolff, král þeský, v psaní svém toto dokládá: My jsme vás
podle jiných mČst za rukojmČ dostaviti poruþiti ráþili. Protož vás
mi. žádati a napomínati ráþíme, aby jste k nám peþeĢ mČst.
podle naší pĜitiskli a za nás se v rukojemství poddanČ postavili.
My vás z toho rukojemství beze škody vyvadČti ráþíme.
Psaní od komory þeské: Službu svou vám vzkazujeme,
poctiví páni, pĜátelé milí. Zprávu toho máme, že urburéĜe a
písaĜe mintze pro potĜeby mČstské na rathauze zdržujete, jenžto
skrze to potĜeba krá. a horní obmeškána bývá. Žádáme vás,
abyste téhož urberéĜe a písaĜe mince nezdržovali. [okraj: xxwÿ]
Krále Vladyslava psaní zní: Milí sschöpfmistĜi. Svadbu zde
míti budeme pĜi þasu sv. BartholomČje. I chtíce my, abyste
sschöpfmistĜi a raddo pĜi tom byli, zuveme vás k té svadbČ,
abyste nČkterý osoby vyberouc sem k tomu þasu se vypravili a
vesele nám i k sobČ ke cti byli.
Item vyslal psaní: VČrní milí sschöpfmistĜi. Vysíláme vám
OldĜi(c)ha, našeho /48/ milého vrátnýho, a oznamujeme vám, že
naši nejmi. paní manželku a vaši nejmilostivČj. královnu P.
BĤch všemohoucí pĜekrásným synáþkem obdaĜiti jest ráþil, aby
jste se z toho radovali a s námi veselili. Oznamtež taky to jiným
osobám, aby se z toho radovaly.
Psaní téhož krále Vladyslava: Jakož Petr Veltruba, spolu-

soused váš, z rozkázání vašeho nČkteré peníze pĜed vámi složiti
má. Protož žádáme vás i vČĜíme vám, že vy o tom milost uþiníte
a s ním mi. uþiníte, jakož o vás žádné pochybnosti nemáme.
Tento list prstenem naším na hradČ Pražském zpeþetČn.
Item psaní téhož krále: VČrní milí sschöpfmistĜi a raddo.
Jakož jest Ondráþek Plíšek, havéĜ, vČc neslušnou uþinil a jednoho zabil a potom jste jemu rozkázali, aby od mČsta šel. Znamenáme, že by se k horám hodil, nás za pĜímluvu žádal. Pamatujíce
na to, jak jste nás prosili, abychom se za takový proti právĤm
více nepĜimlouvali, inu nechceme proti vĤli vaší tu nic þiniti.
Než zdá se nám slušnČ jeho zas pĜijíti. To stĤj pĜi vaší vĤli, tím
se umČjte spraviti a Ĝíditi.
Item psaní téhož krále: VČrní milí sschöpf. a raddo. VČdČti
vám dáváme, že jsme dlužni dluch urozenému Samuelovi z
Hrádku, ale beze lsti pro nČkteré jiné potĜeby naši tomu nic
uþiniti nemĤžeme. Protož žádáme vás z pilnosti i vČĜíme vám,
že vy nám to k vĤli uþiníte a v tom všecku pilnost a péþi míti
budete a kdežkoliv budete moci, že si obejdete dvČ neb tĜi sta
kop groš. a dáte témuž Samuelovi z Hrádku. My se tak míti
budeme, žeĢ vykážeme úĜedníkovi mintze, aby vám to zase
navrátil.
Psaní Rudolffa, krále þeského: /49/ VČrní milí sschöpfmistĜi a
raddo. Žádáme vás a mi. porouþeti ráþíme, aby jste se k této
jistotČ naší peþeĢ mČstskou vaši podle naší pĜitiskli a za nás se v
rukojemství postavili. My vás z takového rukojemství bezeškodny vyvádČti a na vás mi. (v)zpomenouti ráþíme.
Mnoho jiných nápodobných krá. psaní in archivio uložených
(kteréž jsem tehdáž pĜeþetl) se vynachází, jako i Matyáše krále,
kdežto žádá, aby sschöpfmistĜi jemu na Psím rynku, kdežto o
trhu rozliþné psi se prodávají, nČkteré psy, jenž by se k hombČ
šikovali, zaþ koliv koupili a odeslali, že je rád zaplatí. Za
odeslané a jemu darované takový psy dČkuje a sobČ je schvaluje.
Vladyslav, král, z Budína sschöpfmistrĤm dČkuje, že se
dotazujou, jak se jemu daĜí a jak se vynachází, že o sobČ na 6
nedČl vČdČti nedal, a oznamuje svĤj pĜíjezd na Hory Kuttny, kdy
se s nima sch(l)edá. Když na Hory Kuttny pĜijel a pĜivítán byl,
že jsou jemu sschöpfmistĜi sud piva darovali, podČkoval. A co
více vydáno bylo, v registĜíku takto zaznamenáno stojí: HudcĤm
od hudby, jenž JMKrá. obveselili, dáno jim tolik grošĤv þesk.,
JM. králi páni sschöpfmistĜi o turnaji do hry darovali 3 kp groš.
þe. a více vydáno bylo od správy krá. cnĤstek tolik bílých penČz
a halíĜĤv, též prtáku od pĜišití prtĤv krá. obuje tolik. A když jeho
syn, králík, na Vlaském dvoĜe se roz(s)tonal a jemu hutné jídlo,
Ĝepu, poskytli, že dobĜe šmakovala sobČ obliboval, žeĢ je se s ní
posílil a uzdravil.
Jiné psaní krá. dosvČ(d)þujou, kterak králové žádávali, aby
jim sschöpfmistĜi a radda z obce nČkterý osoby, které by se za
bergk-mistry k horám hodily, obrali a jim præsentírovali, pro nČ
pĜísahy a instructí vydali.
/50/ Za oných þasĤv sschöpfmistĜi v rejtunkách præsidírovali
a bez nich žádný reytungk držán nebýval. Též mintzi krá. pod
inspectí mívali.
1723. Na JMCí. Karle VI. poslán magistrální errinnerungs
memoriál z strany præcedentí a jurisdictí nad horním lidem, do
kteréžto neb. p. František Wayer, bývalý horní hoffmistr, vtíral,
kdežto a No 1. usq. ad No 38. documenta se provozují a kterak
sschöpfmistĜi bergk-mistra pro spáchané cizolo(ž)ství k planýĜi k
stání s meþem, pak krá. schuchtmistra, jenž particuláĜe radíroval
a falšoval, k utČtí pravé ruky ortelovali a jiný actus civiles et
criminales exercírovali, jsou dokázali a nČkdy neb. Krohovi,
Wohnsidlerovi i Wayerovi, bývalým horním hoffmistrĤm, honoris gratia pravou ruku neb stranu in actibvs publicis dávali, remonstrírovali.
Qvo ad jurisdictionem oni páni sschöpfmistĜi in possessorio,
qvo ad præcedentiam in petitorio pozĤstávají.
1667. 29. Martii páni sschöpfmistĜi pĜi krá. komoĜe þeské,
jenž tam povoláni byli, na waszerkhunst 900 fl roþnČ pomoci
dáti svolili, však s vejminkou nešĢasný pĜíhody.
A tak od téhož letha 1667 až do letha 1728 obec kuttnohorská titulem hujvs subsidii gratuiti vydala 46000, aby ten klíþ pro
pavuĖgk horr zachován byl.
Za mého pak þasu z dĤchodu obec. mČstského na vychování
invalidĤv na 4000 fl vydáno bylo.

Jiné krá. psaní in archivio kuttenbergensi v latinČ sepsané
sschöpfmistĜi titulírujou: Vos Cultores protectores et curatores
ac Inspectores nostrorum regiorum montium et fodinarum.
Ex deductis in puncto præcedentiæ & jurisdictionis znáti
jest, že páni sschöpfmistĜi habita ratione officii et causa
monticulturæ ex ipsa natura loci et territorii té præcedentí
zbaveni býti nemohou, neb to officium mere honorarium pĜináší,
kdežto za spoluoud do 4. stavĤv tohoto krá. þeského se poþítá a
samého krále vrchnost repræsentírují, lid regíruje a vČþí ohled a
authoritatí, než lid horní, repræsentírujej. OuĜad pak horní stálý
nejni. Pereant, /51/ perit officium a jako müntze pĜenešena byla i
ten horní ouĜad na jiné místo pĜenešen býti mĤže a povšem,
když mČsto od nepĜátel v prach a popel uvedeno bylo, dicky
zĤstalo a vČþnČ zĤstane a ten, kdo je turbíruje a do jich jurisdictí
se tlaþí, službu mercionární z platu tantum in æconomico
montano vede a z pavuĖgku mČstsk. intrády i z ertzkaufu
accidentí požívá.
A medle, když Žižka zlé pamČti Horu Kuttnou dobyl,
meþem vyhubil, v prach obrátil a Sasové a Švejdové ji na hlavu
zkazili, by(l)li je pak horní ouĜad a takyli pak ty padlé hory
vyzdvihl, že se tak nad vrchnost magistrální vyzdvihovati
pĜemejšlí.
Popis dvorĤv krá. mČsta Hory Kuttny.
1. MČstský za Kolínskou branou. 2. HoĜanský. 3. Manþický.
4. Lošanecký. 5. Zibohlavský. 6. HradČnínský. 7. Lomecký. 8.
Štipoklasský. 9. Janovický. 10. Oujezdský. 10. Petrovický. 11.
ZhoĜský.
Præter propter. Osívá se pšenice 439 str, naklizeno bývá
plus minus 65 kop, žitta 898 str, 103 kopy, jeþmena 739 str,
ovsa 600 str, hrachu 44 str.
1694. PĜi müntzi kuttnohorské byla promČnČna práce v
müntzování penČz, který prve bili dČlali, tlaþiti zaþali.
1441. 1477. 1485. Na Horách Kuttnách byli snČmové držáni.
Letha 1626.
PĜijeli na Hory Kuttny tĜi patres So. Jesu a byli uvedeni k sv.
pannČ BarboĜe od knČze Matouše Apiana, arci-dČkana kuttnohorského a dČkana z Mladý BoleslavČ, jakožto naĜízených
comissaĜ. Z nich byl za rectora usazen P. Joannes Dakazat,
druhý byl P. Drahovský, tĜetí Frater Martinus. Po uvedení
následovala stĜelba a dobré hodování, kdežto sobČ pĜipíjeli.
Vivant Jesuvitæ, Docti Patres, qvi venerunt Kuttenbergam tres,
propter Juventutem Charam, ducti Sunt ad S. Barbaram.
/52/ O sraženém erbu mČstském na portálu
sv. panny muþedlnice Barbory
Páni patres Jesuvitæ velmi dlouho pĜemejšleli, kterak by ten
erb mČst. (jenž je velmi mrzel) k demolírování a na to místo
jejich znamení IHS pĜijíti mohlo. Stalo se za rectoratství P.
Fabiana Veselýho, že [okraj: Léta 1733] na den sv. Ignatia
vyznavaþe PánČ, jenž dle obyþeje magistrát a horní ouĜad etc k
obČdu pozval, však z magistrálních osob (jenž ten oumysl jeho
se vyzradil) málo kdo pĜišel. Téhož dne o 8. hodinČ na veþer s
assitentí horních officírĤv za berkhoffmistra p. Frant. Wayera a
havíĜstva z refectáĜe vyjdouc, ten erb potloucti, statui sv. panny
Barbory hlavu sraziti, též postran(n)ý statuæ Víru a NadČji
potloucti naĜídil a tak ty fragmenta na zemi ležeti zanechali. Na
ráno jdouc lid na služby boží takové rozebral. A ponČvadž toho
þasu krá. páni hejtmané kraj. právČ tu in commissione z strany
usedlostí s klášterem Sedlec. povstalé controversie residírovali i
vyžádal magistrát k témuž místu o stluþení toho erbu commissí.
PĜednesl týž P. rector pĜíþinu toho, jsouc prej jim týž kostel od
Ferdinanda III. darován a ta donatí od Karla VI. confirmírována,
že na místo toho erbu mČst. vorla zavČsiti dáti chce. Vz(n)esl jest
magistrát stížebný spis na cancelláĜ místodrž. s repræsentatí toho
despotického zpĤsobu a procedere, repræsentando, kterak týž
chrám PánČ od HorníkĤv vystavČn byl, 2. že tam ex jure
patronatvs nČkdy faráĜe præsentíroval, 3. že ten chrám PánČ
císaĜ Ferdinand III. faventibvs votis communitatis (jakž za
varhanami nápis dosvČdþuje), jim darován a postoupen byl a 4.
týž erb pĜed 63 lety, jenžto pĜedkové S.J. míti chtČli a o nČj se
tak namluvili, s nákladem obce tam postaven byl. I byla jest
magistrální žádost, aby ten erb zase in pristina forma postaven
byl, neménČ i taky ten vorel, jenž tomu místo pohodlné jest,
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kteréhožto obojího obris a delineatí od strany své magistrát
vyhotoviti dal.
/53/ Odkudž ten magistrální stížebný spis místodržíc. cancelláĜ na krá. cancelláĜ do VídnČ odeslala. Nato prošel krá. rescript,
aby magistrát se prohlásil, jakou satisfactí míti žádá. Ex benignitate sua inhæríroval petito suo tantum pristinam formam, což
p(ánĤ)m PP. jesuvitĤm k libosti snad nebylo, protože oni s ponutknutím horního ouĜadu místo NadČje a Víry podali nový
krásný obrys, aby havíĜi s kahancemi stáli. To interveniens petitum a ten obrys byl od cancelláĜe krá. magistrátu k vyrozumČní
commu., od kteréžto strany bylo repræsentírováno, že k tomu
dopustiti nemĤž pro velikou hambu a mČsta potupu, též pro uvarování nČjakých paschqvilĤv, že Hora Kuttná místo tČch c(t)ností, NadČje a Víry, havíĜe a to fures corporis proprii postaviti
anebo do bergkytlí neb ad cuculos oblécti dala. Deducendo, že
havíĜ nic jiného nejni a neznamenává, než nádeník neb dČlník.
2. ŽeĢ oni pro zlé skutky, když nČco vrchnosti zavedou neb
proviní, od vrchnosti zbČchnou a taký [pĜipsáno: a takoví] lidé
pro nepravost svou aby trestáni neb na vojno dáváni nebyli, k
horám se táhnou a tak proprii corporis fures slušnČ se nazývati
mohou.
V tom pak þase od strany pp. PP. jesuvitĤv všelijaké causæ
incidentales atentírovány byly a præjudicia se þinily, až letha
1740. od kraj. ouĜadu poruþení došlo, by pod pokutou 100 dukátĤv contra pristinam formam nic neþinili, neb se v tom procedere
i taky krá. komora interponírovala a dva obrysy magistrátu
podala. [okraj: 1741]
PĜednesouce magistrát své obrany, aby JMC. definitiva
resolutio illudírována nebyla, že pĜi tom zachován býti žádá.
Epyg.: Locô Spei & Fidei interposito Officio Montano
intendebat duos fossores imponere
Fossor Spem, Rector Fidem Si Surripuerit
qvid tibi Sic tandem Patria Kuttna manet
Carl
/54/ [vlepený dopis]
Liebe Getrewe. Auf Eweren aller gehorsambst abgestattenen
quettachtlichen Bericht v. 19. xbris des 1738 Jahrs, haben wier
zue resolviren gnädigst befunden: das von dem Collegio Soc.
JESV in Vnserer königl. Berg Stadt Kuttenberg anstatt des aber
der vor hin vermauert gewesen vor denen Kirchen thür bey St.
Barbara eingesetzte, so dann in anno 1733 von dem damahligen
Patre Rectore Fabiano Wesely demolirten Stadt-Wappens Ein
anderes in pristina forma unterhalb des daszelbst aufgerichteten
Kay. Adlers binnen denen nächsten 6 Wochen undt zwar auf
eigene unkosten vorberührten Collegii Soc. Jesu verfertigter
publice wiederumb aufgestellet undt eingamauget werden solle.
Ihr werdet dahero, wie unszeren allergnädigsten Befehl
hiermit ist, diesze unsere gnädigste Resolu(ti)on vorberührten
Collegio S.J. zu Kuttemberg alsogleich behörig intimiren undt
auf derselben unnachbleiblihen gehorsambster Befolgung durch
das Königl. Kreysz-Ambt invigiliren undt obsicht tragen laszen.
Hiran Laxenburg d. 25. Maii A. 1740.
Carl
An die König. Statthalterey zu Prag.
An Fabiane caput dejecta insignia turbant
dum nova ut imponas Cæsaris Aula jubet.
Rp En fateor, feci, despectum hunc ebrius urbi
ast nunc me & socios despicit illa meos.
Ex templo Vile Fecit Fabianus ovile.
/55/ A jakkoliv od JMC. tak definitive nejm. resolvírováno
bylo, aby ten erb in pristina forma postaven byl, povšem skrze
dvojí místodrží. poruþení oni pp. patres jesuvitæ compellírováni
byli.
PoslednČ pak pod datum 29. Novemb. 1740. od místodržíc(í)ch decidírováno, ponČvadž a definitivis et decisis žádný
recurssvs ani nČjaké exceptiones neb protestationes místa míti
nemají a nemohou, pokudž by do 14 dnĤv a die intimatí tak
poslušnČ ad literam se nezachovali a podle toho tak živi nebyli,
že veliké(h)o a prostituirucího compelle k oþekávání mají, naþež
páni kraj. hejtmané invigilírovati budou. Videatur rescript. suo
loco.
Vtom následovaly mrazovitý þasy a tak ten erb s týmž
vorlem 14. Aprilis 1741 k svému vystavČní pĜišel a to od letha
1733 téhož roku se skonþilo. To pak ohyzdné factum (za které
se pp. PP. jesuvitæ velmi stydČli) po ten þas veĜejnČ se
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spatĜívalo.
An Fabiane caput dejecta Insignia turbant
dum nova ut imponas Cæsaris Aula jubet.
En fateor feci despectum hunc Ebrius Urbi
ast nunc me & Socios despicit illa meos.
Hendri. Král Rector Kuttnæ compulsvs restituit rem
Wesely qvam Rector nobille cussit opvs.
ad turres S. Barbaræ qvas contra pristinam et Vetustam
formam restaurari fecit A. 1732
Qvod pietas Veterum Struxit tibi Barbara Kuttnæ
deturpat Weseli Barbarus illud opvs.
tempore extractæ aqvilæ intermediæ turris
præsentibvs Commissariis a Camara deputatis D(omin)o
Hartlib et Lipure
Aqvila cum plausu, Sine plausu Ignativs ivit
qvam lepvs et durus concomitatur amor.
attamen aplausum tuba Polona fecit
actu Venientes poloni cum tubis et Vrsis.
/56/ Poþátek fundatí špitála sv. KĜíže a sv. Lazara
Letha 1324. ŠtČpán Pirknar, soused a horník na Horách
Kuttnách, zpĤsobiti se snažoval špitál pro chudé za zdí mČst. a
ýáslav. branou založiti, správu pak jeho Mistru VoldĜichovi,
faráĜi malínskému, odevzdal a odvedl. Však tak, aby potomci
Pirknarští jeho knČze k vzdČlání jednoho spasení lidského
dosazovati a Mistr VoldĜich druhého k posluhování chudým a
nemocným mohl a ti dva knČží pod pĜísahou zavázáni byli
almužny, odkazy a dĤchody pĜijímati, polovic ŠtČpánovi Pirknarovi a druhou polovic VoldĜichovi faráĜi odvozovali a oni z
toho jak chudé, tak taky ty knČží vychovávali. I jsouce Mistr
VoldĜich þlovČk duchovní a smrtedlný, potomkĤ žádných po
sobČ zanechati nemĤž, oppatu Frydrychovi a klášteru Sedlic. to
odkázal, aby podle své plné moci dle své vĤle vládnouti, Ĝíditi a
šafovati mohl.
1363. Vzešla rozepĜe mezi Horníky, faráĜem malín. a Vácslavem oppatem kláštera Sedlice z strany spravování špitála.
Jan, biskup olomoucký, pokojitel té rozepĜe, mezi nimi toto
porovnání uþinil: aby oppat sedlice plné právo mČl špitála horského qvo ad spiritualia knČží do nČho dosazovati, nepobožné
lidi shazovati a svátostmi posluhovati, qvo ad temporalia aby
mČšĢané osoby dobrý, zachovalý za ouĜedlníky a správce voleni
a dosazeni byli, Mistra pak neb správce do Hory Kuttny aby
žádnej dosazovati nemohl, krom faráĜové malínští, pod pokutou
2000 zla. þe. stĜí. To obČ strany svolily a peþeti své k tomu
pĜitiskly.
1472. Vácslav Svatba z Truchotic, Horník na Horách Kuttnách, odevzdal k špitálu 140 kp gro. þe. k skoupení platu dČdiþného, za kteréžto peníze nemoha páni šepfmistĜ. žádného platu
na zboží pozemském koupiti, postoupili ve vsi Zybohlavech 10
kp gro. þ., /57/ aby za nČ platu roþního sukna koupeno a po sv.
MartimČ na šaty chudým rozkrájeno bylo, pod spasením duše to
þiniti se zavázali. Antiq. Hæred. Lib. P 34.
1473. Mikuláš Libák z PozedČ odkázal 220 zla. uher. na to,
aby kostelík sv. Lazara pĜed stínadly vystavČn a domek, jak za
starodávna byl, zase k napravení pĜišel, kdyby který chudý v
špitále pro své nezdraví trpČn býti nemohl, aby tak tam opatĜen
byl. A co penČz zbyde, aby dČdinu koupili a s vČdomím p(ánĤ)v
šöpmistrĤv v dsky zem. vložiti dali.
Téhož léta po smrti jeho koupili Lipolticko od p. Jaroslava z
Choltic za 2000 zla. bez 60 zla. a ponČvadž se nadepsaný
summy nedostalo, KateĜina, vdova po neb. Prokopovi Alderovi
z Lošan, odkázala 216 zl, aby z téhož koupeného zboží lampa
vČþná v špitále pĜed Božím TČlem hoĜela a co zbyde na chudý
špitál. obraceno bylo. Dle kšafftu P 23, 28 et 30.
1436. CísaĜ Zikmund majestátem svým zapsal Mikulášovi
DivĤþkovi z Kladrub ves Veletov s luky, jezerem ve 200 kp gr.
þe. na ten zpĤsob, když by ¼ letha král napĜed vČdČti dal, aby ji
zase proti oplacení té summy postoupil.
1446. Týž Mikuláš DivĤþek postoupil toho majestátu dobrou
vĤlí knČzi JetĜichovi z Strážnice s knČz JetĜich Janovi z
Trojanovitz.
1465. Král JiĜí majestátem svým pĜipsal jest 200 kp gro. þe.
na též vsi VeletovČ Janovi z Trojanovic tím zpĤsobem, když by
král neb ten, komuž by vejplata náležela, vyplatiti chtČl, aby 400

kp g. složil a jemu postoupena byla. Léta
1473. král Vladislav majestátem témuž Janovi z Trojanovic
/58/ na vsi VeletovČ s vejplatou 200 kp gro.
1480. Zase král Vladislav pĜipsal na též vsi VeletovČ 270 kp
g. a tak vyneslo vší summy zapsané a pojištČné 870 kop gr.
1481. Jan z Trojanovitz s dobrými volemi túž ves Veletov
zapsanou postoupil listem svým šepfmistrĤm a raddČ i jich
špitálu sv. KĜíže.
1515. Král Vladislav majestátem svým pod datum na BudínČ povolil, aby Horníci ke špitálu sv. KĜíže a Lazara za 3000 kp
g. platu stálého zboží zem. koupiti mohli.
1550. Stala se smČna s Antonínem oppatem a sschöpfmistry
na Horách Kuttnách o ves Veletov a dČdiny Gruntlík pod
Špicbergkem ležící. ChtČje oppat ves Veletov, od kláštera nČkdy
zastavenou, vyplatiti a k klášteru pĜipojiti, sschöpfmistĜi se na
odpor postavili a hájili, ponČvadž tím daným majestátem žádná
vejplata místa nemá, že se to státi nemĤž. Na to oppat od vsi
Veletova upustil.
Náležely jsou ty dČdiny ke dvoru Gruntlíku kláštera Sedlice,
od oppata Zedoka Prokopovi Alderovi odprodané byly. Aby ale
o ves Veletov zaneprázd(n)Ční nebylo, zase ty grunty
sschöpfmistĜi klášteru Sedlic. postoupili a on oppat vsi Veletova
potom k ustaviþné possessí jim odstoupil, pĜislíbíce obČ strany
na takové grunty se více nepotahovati.
Taková pak smlouva byla obnovena letha 1557. Za Jakuba
oppata s povolením krále Ferdi. I. vložena v dsky zem. letha
1561 do qvater. trho. nového bílého sub lit. L 23.
1589. Rudolph II., Ĝí. císaĜ, se pĜiznal pĜed ouĜedlníky
pražskými, že dČdiny, kteráž jest na J. Mt Krá. po Lidmile,
sirotku a dceĜi Magdaleny Judopové jinak Vorlové, kuttnohorské sousedy, odoumrtí pĜipadly, pĜi Páchu kláštera Mat. Boží
Sedlice ležící, lán dČdiþný vorný s lukami a 3 rybníþky
sschöpmistrĤm Horr Kutten k záduší špitála sv. KĜíže a Lazara
/59/ prodati a postoupiti jest ráþil, tak aby to oni jako jiní
obyvatelé beze vší pĜekážky užívali. V qvaternu sivém letha
1589 pod lit. B [neþitelné]. O þemž vynachází se fasciculvs suo
loco in archivio kuttenb. uložený.
Tato gruntovní zpráva o fundatí špitála sv. KĜíže a Lazara
jest podána na comoru þeskou 5. Februa. A. 1685.
Poþátek milosrdných skutkĤv na Horách Kuttnách
1583. Kašpar Fyfek, soused a horník na Horách Kuttnách,
ten z lásky kĜesĢanské na skutky milosrdné lidem chudým
odkázal dvĤr svĤj svobodný za ýáslavskou branou na Kholmarce ležící se vším obilím a osením, s rolmi 10 kp 53½ záhonĤv,
na kterémžto dvoru dČdicĤm a budoucím svým žádného práva a
spravedlnosti nepozĤstavil, a to na tento zpĤsob: ZĜídil ihned v
kšafftČ svém dva poruþníky nad tím statkem, kteĜížto i budoucí
jich moci a práva nemají k zdlužení neb prodaji tČch gruntĤv. Ti
poruþníci, jeden neb oba, mají ty pole na poloviþní obilí zdČlávati aneb nČkomu pronajíti a cokoliv P. BĤch ourody nadČliti
ráþí, tu polovici prodají a co by penČz mimo správu dvoru
zĤstalo, takový lidem chudým, potĜ(e)bným a spracovaným neb
nemocným i taky chudým ĜemeslníkĤm rozdají.
Sláma z té polovice od mlácení poruþníkĤm zĤstává. Na to
za sebou poĜádný registra neb poþet míti mají. Každého roku
pĜed pány sschöpfmistry poþet skládati povinni jsou.
/60/ Týž poruþníci jeden druhého, þlovČka mČst., s mČstem
trpícího, zĜíditi moc a právo mají, kdyby pak smrtí zachvácen
byl, tehdy druhý živý poruþník jiného sobČ obrati a voliti má bez
pĜekážky koliv koho. Za takovou jich práci každého roku po 1½
kp gr. þe. se vymČĜuje. Stalo se letha 1583. Lib. Oblig. Mem.
Elem. B 25.
1584. Rudolff, císaĜ a král, dal od sebe revers, mocí kterého
aby se záduší veletovskýmu od strany Labe škoda nedála, bĜehy
pažiti a opatrovati se zavazuje.
Týž Kašpar Fifek byl kožešník, k pČti vdovám se pĜiženil a
od pavuĖgku horr zbohatČl, Benya(mi)novi Kutovci z Prahy, zeti
svému, poruþil 60 tisíc Ĝí. tolla., kteréžto s plesáním srdce svého,
až oþi slzely, jest pĜijal.
I mnozí jiní z horr zbohatli a ztuþnČli. Ruthardové tak slavnČ
sobČ vedli, jakoby hrabata byly. Trouffali sílu lidu vojansk.
zverbovati a na svĤj náklad jej vychovati a z ýech nepĜítele
vypuditi.

Mikuláš Elbl domy a troje huti a 1182 hĜiven stĜíbra po sobČ
zanechal.
Prokeš ertzkaufféĜ zanechal po sobČ velký dva domy, dvoje
huti, na zlatČ a stĜíbĜe mno(ž)st(v)í, též klenoty, stĜíbrné nádobí,
mČdi 40 ct.
Jošt ertzkaufféĜ mimo penČz hotových u pĜítele svého 1200
zla. uhersk., 1000 kp groš. ukrytých mimo gruntĤ zanechal.
1540. Jakub, kramáĜ chudobný, z hor zbohatl. Po smrti jeho
vynašlo se krom klenotĤv, svrškĤ a statku na hotovosti 3211 kp
gro. þe.
Vác. Pokuš nevČstČ 15 set kp mí. na ruku položil a k tomu
tisíc zla. uhersk. zapsal.
/61/ 1440. Jan Guttenberger, rodiþ z Štrospurku, vymyslil
zpĤsob tlaþení knČch, o nČmž toto pro pamČĢ zaznamenáno jest:
O! Germania, muneris inventrix, qvo nil utilius dedit Vetustas
Libros Scribere qvæ doces premendo
1380. Bartulvs Niger, mnich nČmec., ruþnice na záhubu
lidskou vymyslil, kterého Vácslav, král Ĝímský a þeský, letha
1389 utratiti dal. Virgi.
O! Germania, machinæ repertrix, qva nil Sævivs audit Vetustas
fulmen mittere qvæ doces tonando…
1696. V þas zpívané mše sv. v chrámČ P. sv. Jakuba po
pozdvihování veleb. svátosti na oltáĜi svíce sama od sebe zhasla
a po ní druhá po malé chvíli. Ta první zase rozsvícena jsouc, po
druhý zhasla. Nato brzy umĜel p. JiĜí Ramchoffský, téhož
chrámu PánČ opatrovník. V témž chrámČ PánČ v sklípku novém
první jest pochován.
1473. Král Vladislav þeský sadil sám osobnČ raddu na
Horách Kuttn. a dal téhož roku bíti novou minci za mintzmistra
Beneše z Weitmille.
1422. CísaĜ Zykmund Horu Kuttnou vypálil, slyšíc, že naĖ
Pražané s Žižkou táhnou. Zjímal starší Horníky, k vozĤm je s
provazy pĜivázati dal a k Brodu NČmec. s nima odejel.
1627. Soldáti Kollardovský pĜitáhli k Kutný HoĜe a s branou
ýáslav. do mČsta vrazili a excessy provozovali.
1643. JM arci-knížete Leopolda pĜitáhla leib qvardia. Leželi
tu v mČstČ 10 dní. Na vychování jich od obce vydáno bylo
4000 fl.
1546. Martin Luther v Wittemberce umĜel. Reqviescat in
pice.
1688. Boží posel udeĜil do domu Cassa nazvaného. Mnoho
7
vazby roztĜískal.
1667. V noci JMC. hutech zĖalo se uhlí. Osoby, jenž bránily, od toho zahoĜení mnozí to odleželi a o sobČ nic nevČdČli. Po
nČkolika hodinách zase k sobČ pĜišli.
1639. PĜitáhlo vojsko švejdské na Hory Kuttny. Žádali
rancion 50000 Ĝí. tolla. pod ohnČm a meþem. Bylo schledáno a
vydáno 15000 a 200 koní.
1643. Boží posel udeĜil do kostela sv. P. Barbory.
/62/ 1643. PĜitáhlo 36 tisíc švejdského vojska do Hory Kuttny. Po dva dni mČsto rabovali.
1602. Dom. Omnes Gentes, když se mČla opravovat šibenice
za branou ýáslav., tento Ĝad šel k ní: JMC. pan rychtáĜ ěehoĜ
Vodiþka, páni sschöpfmistĜi, starší obecní, osmi-soudcové,
pĜedmČst. rychtáĜové, cechové, s troubami, hudbou, bubeníci,
kejdaĜi.
1605. Dom. Omnes Gentes v outerý páni sschöpfmistĜi byli
v vČzení v Praze v Bílý vČži, protože nedali publicovati naĜízení
o Ĝemeslnících. Vymlouvali se s jahrmarkem a p. müntzmistrem.
SedČli tam až do soboty, jmenovitČ p. JindĜich Labuška, p. Elias
Knour a p. Jan Piscis.
1696. JMCí. Leop. I. ráþil jest odeslati do Hory Kuttny jeden
praporec s tuplovanou šavlí, turecký, po nejv. müntzmistrovi p.
Františ. PĜehoĜovským, kterýžto praporec na památku
obdrženého vítČzství nad Turkem v kĤru literá. chrámu P. sv.
Jakuba zavČšen jest.
1679. P. Christ. Bergkman, JMC. rychtáĜ na Horách Kuttn.,
umĜel. [pĜipsáno: 1749. ult(im)a Maii vnuk p. Jan Bergkm. radd.
umĜel.]
Tu mihi cui vixi tu qvem moriendo vocavi
da reqviem in regnis Rex pie Christe tuis
7
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1639. Po tom švejdským o(d)tažením tož vojsko sousedĤm
na dobytku, suknách a kupeckým zboží, též na pivČ, vínČ, soli,
chleba, obuvi uþinilo škody 13663 fl 30.
Témuž vojsku nepĜátelskému do PodČbrad, dokud se nehnul,
contribuce odvedeno 1170 fl.
1640. Na vychování armády cí. knížeti Leopoldovi Vilhelmovi, když na Hory Kuttny pĜitáhl a okolo mČsta ložíroval,
vydáno bylo 30000 fl.
1641. 42. CísaĜ. regementĤm skrz mČsto marchírujícím na
profivanti d(áno) 1325 fl 21 kr.
/63/ 1643. Generál Durstenson s armádou švejdskou pĜitáhl
do Kuttny Hory, mČsto po dva dni plundroval a raboval, sousedstvo o jmČní pĜivedl a až do nahoty obral, rathaus violíroval.
Škod se vynašlo do 100 tisíc fl.
1644. Zase Kuttná Hora regementu Engelfurskýmu, v ýáslavi logírujícímu, na poruþení krá. ouĜadu kraj. odvedla 500 fl.
1645. Zase rozdílným regementĤm, generál vachtmistrĤm a
commissaĜĤm 3112 fl.
Téhož léta po bitvČ jankovské tĜem nejvyším armády Dorstensonovi, Butlerovi, pro jich regementy 6750 fl. QvartýrmistrĤm na Lipnici tractament geldt 234 fl.
1646. Dle ordinatí hrab. z Colerede nejvyšímu Dewang 450
fl. Item rozdílným regementĤm 1641 fl. Outraty na regementy
Littycha, když se do mČsta logíroval, vynášely 10459 fl.
1646. Generál cejgkmeistrovi Wittenbergovi, který do mČsta
s rejthary vpadl, mimo jeho paytu dáno 1500 fl.
Ittem na assignatí generál commissaĜe švejdského do JihlavČ
nejv. Osterlengkovi furáže dáno per 2187 fl.
1647. Dle naĜízení kraj. ouĜadu regementĤm contribuce
dáno 23398 fl.
1648. Zase penČz odvedeno 1455 fl.
Ittem. Do Brandejsa a do pole pĜed Prahou témuž nepĜíteli
ležícímu mimo obilí d(áno) 120 fl.
Hrab. de Laorade vedle švejd. repartití 798 fl.
Rittmistrovi švejd. od nejvy. Millera do mČsta ložírujícímu,
který plundrováním hrozil, 300 fl.
/64/ Po odtrhnutí armády švejdské od Prahy, když generál
Stoby, leitenandti, rittmistĜi, capitáni etc do Hory Kuttny se
logírovali a armáda vĤkol mČsta se položila, od 9. Novemb. do
9. Decemb. zĤstala, vydáno dle seþtení 46848 fl.
Více dle register lorec. officírĤm na penČzích, vínČ a pivČ,
též viveres odvedeno 3061 fl 11 kr.
1649. Vedle kraj. naĜízení JMC. regementu 2210 fl.
1650. RegementĤm Galašovským 173 fl 15.
Summa škod a outrat vojanských 251958 fl 19 kr 3. To
magistrát ad annum 1658 tak vysvČdþil.
V tom vojanským švejdským pádu, když mČsto rantion
schledati nemohlo, byl zlatý kalich s patenou generálovi švejdskému skrze p. Fatigata, tehdáž raddního písaĜe neb senátora,
vyslán, aby se s tím kalichem, co by se na ten rantion nedostávala, upokojiti dal. Kterýžto generálu pochnutedlnou Ĝeþ uþinil,
kterak mČsto více schledati nemĤž, že tuto nádobu Bohu
odevzdanou a posvČcenou k doplnČní toho nedostatku pĜináší a
jemu ji odevzdává. Naþež general ustrnul a pochnut jsa, odpovČdČl: Vím z sv. evangelium, že to, co božího jest, dáno býti má
Bohu, aniž já tuto nádobu, pro þest boží Bohu odevzdanou,
neberu. Protož vem to zase sebou a navraĢ to kam náleží.
Kterýžto kalich pro památku v deposití raddní se zachovává a na
8
slavnosti ke mšem svatým se propuþuje a vyzdvihuje.
1644. 12. záĜí po vyplundrování Hory Kuttny dali páni
ssöpfmistĜi skrze p. arci-dČkana svČdnici raddní posvČtiti a téhož
dne na raddu zasedli.
1745. Do raddní svČtnice nové kamna postaveny byly. Za
pamČti mé to jsou þtvrté kamna.
/65/ O poþátku velebných pannen tovarystva sv. panny a
muþedlnice Voršily.
1712. Velebný panny ursulinky do Hory Kuttny byly
introducírovány a to do domu kláštera sedleckého blíž kaple,
kde nyní stojí sv. Trojice.
PĜednesouce císaĜ. krá. diploma, mocí kterého v krá. mČstČ,
8
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kde by se jim zlíbilo, se logírovati nejm. povoleno jest, jakkoliv
dielem od obce zde je pĜijíti se dificultírovalo, protože oné
statkĤv pozemských míti a possedírovati nemohou, odkudž by
snadno trhy zdraženy býti mohly a nČkdy by se týž panny
rozmnožiti a zbohatnouti mohly, ne potentiores oprimant debiliores, ob evitanda multa incommoda, nehrubČ nad tím obec potČšena byla. Povšem mnoho pĜejících sobČ vyzejskaly a vz. recommendatí vyhledaly, kteréžto panny ursulinky z prvopoþátku
toliko tĜi osoby sleþna Eleonora z hrabČcího rodu Trautendorffského fundírovala.
I daly jsou od strany své magistrátu a obci revers et alias
stipulationes ex vinculo regio o zastoupení bĜemen mČst. a za
incolát magtu laudemium 300 fl, cancelláĜi raddní 150 fl a
ouĜadní 50 fl.
Skrze nČkolik leth, kde by sobČ klášter vystavČti a se
locírovati mČly, dokonale se resolvírovati nemohly, neb první
místo proti semenáĜi Hrádku až na KoĖský trch sobČ vynalezly,
což když páni PP. jesuvitæ to vyzvČdČli, kterak to pĜi dvoĜe krá.
míti žádají, /66/ proti tomu jsou protestírovali a magistrát, by v
tom interveníroval, pohnuli.
I byla ta situatio loci od mČĜiþe zemského v mapu i taky celé
mČsto uvedena. Od strany magistrální se repræsentírovalo: I.
publicum scandalum, II. tumultvs studiosorum et continuæ rixæ
s dČvþaty, když by ze školy šly, III. vicinitas seminarii, IIII.
slavnosti kostelní & vicinitas collegii etc.
Na takové deducta i upustily týž panny ursulinky od toho
místa a obraly sobČ
Druhé místo na KoĖským trhu k stranČ sv. JiĜí. I to páni PP.
jesovitæ schváliti a s nimi nČjakého sousedství míti neradi
chtČli.
TĜetí místo bylo jim od mČsta offerírováno u Kamenýho
domu, ten tract k sv. BartholomČji.
ýtvrté místo od šlachtaty blíž brány Klášterský, ten celý
tract k ěeznický ulici.
ýtvrtej tu, kde residírovati zaþaly a introducírované byly.
PoslednČ
Pátý místo to, kde nyní klášter nový vystavČný jest, sobČ
oblíbily, ku kterémužto pohodlí proti vejplatČ znamenitý díl
mČstsk. zdi obec postoupila. Od toho léta 1712 až do léta 1741
oné panny ursulinky velikých nesnází zpĤsobily, piva cicí pokradmo sobČ dovážeti daly, præstanda onera civilia præstírovati
odporné byly, Ĝemeslníky cizí dílem fedrovaly, slovem, v þom
se reversírovaly, dokonce nic neplnily. Magistrátu neuctivé
pošty vzkazovaly, z tČch zkoupených domĤv mČst., kde jich
klášter stojí, do letha 1741. 615 fl contribuce dle repartití nadržely a tak dále.
1742. Z téhož nového kláštera pĜes ulici štolu neb c(l)oacu
do /67/ štoly mČst. k bránČ Klášterské proti propĤ(j)þce a vĤli
magistrální, též zápovČdi, sobČ zarazily a založily, kterážto jim
právní mocí rozkotána a rozbourána byla. Pak
Okolo kláštera dlažbu vyzdvihnouti a ji tak vyvejšiti daly, že
možná nebylo s dvouma vozy projeti a jeden druhému se vyhnouti, kteroužto dlažbu s nemalým nákladem obec vyzdvihnouti a rozvážeti dáti pĜinucena byla.
1742. Tok vody neb crkot co hrách od obce jest propĤ(j)þen
proti ouroku 2 kp.
16. Septemb. týž velebné panny uršulinky skrze consistoriálního canclíĜe p. Vokouna do nového kláštera processionaliter
cum Tubis et timpanis & Sanctissimmo Sacramento introducírované byly.
Od letha 1712 téhož kláštera vrchní mater Anna Aloisa rozená Klusáková z Kostelce s 23 osobami Ĝeholníma residírovala.
V þas tČch nesnází povstaly i také nesnáze za rectorátství p.
P. Veselýho a za oppatství p. prælata Jana Reichknechta, odkudž
rþeno bylo: Škubají obec krkavci, straky i sýkorky.
1748. dne 18. Junii stala se dokonalá námluva neb nomine
reluitionis pro re tributoria 3100 fl offerírovaly.
/68/ 1737. Kapli Svaté Trojice vystavČla paní KateĜina Šlejchertová, bývalá Kubínová jinak Hotmilská rozená Daþická z
Heslova, kterážto kaplana fundírovala a præsentatí caplana in
perpetuum klášteru pannenskému ursulinskému per speciale
instrumentum consistoriale zadala a upsala.
1734. Maii 16. Kaple sv. Jana Nepomuckého grunty byly

založeny a od p. arci-dČkana P. Vácslava Erythræy posvČceny. Z
obvzláštní vroucnosti a lásky pro vystavČní té kaple p. Jozeff
Khun, raddní, postoupil to místo narození svého, kdežto dĤm
jeho stál a skrze nenadálý oheĖ odjinud vzniklý, jenž letha 1726
od KouĜimské brány 14 domĤ strávil, vyhoĜel, a vČnem
zaopatĜil. Kterážto kaple výborný poþátek a zrĤst svĤj od. p.
Vácslava Ticháþka, kostelníka chrámu PánČ sv. Jakuba, jest
vzala z almužen dobrodincĤv a z concurrentí jiných záduší
stavČti se zaþala. A obec kuttnohorská s materiáliemi hojnČ taky
pĜispČla.
Hic aliqvando Domus Khuniana stetit veneranda
a vero Cultore suo Sancta Capella refluxit
1746 in Janu. Hora Kuttná byvše s wintrqvartírem pontonĤv
a vojskem prægravírována, od J. vysoce hrab. Excel. a Mtí p.p.
krá. místodržících mi. decisí consolírována byla, by jakožto
mČsto horní a svobodné, též privilegírované, na budoucí þasy od
všech einqvartírungkĤv a vojanských marschĤv ušanována byla
a ten einqvartírung jinam transferírován byl. Ta favorabl
expedití zasloužila dobré odplaty.
Duco tibi Taurum, Taurum sed fronte carentem
qvem tibi transmittit Kuttnensis dextra Senatus
avertas Militem Venturum Kuttna reqvirit
miraris Taurum cur tarde venisse videtur
exspectabatur venturus Phæbvs in auro.
/69/ 1746. Když ouĜad nejvy. müntzmistr. k vyzdvižení pĜišel
a JCKrá. Mt J. Exc. p. baronovi Netolickýmu administratí krá.
horních a vČnných mČst nejmi. conferírovati jest ráþila, poslal
poruþení na pány sschöpfmistry a raddu ve 13 punctech, aby
podle toho status Kuttné Hory jemu vypsaný odeslán byl, z
þehož znáti bylo, že on sobČ administratí æconomicam a
politicam, pod jurisdictí svou pĜináležezící, míti pĜemejšlí.
PĜíležitostí tou
8. Febru. na J. Cí. Krá. Mt podal vz. magt nejponí. spis a
repræsentíroval, kterak a multis sæculis in his passibvs pod
komorou nikdy nedependíroval a vždycky in qvieta possessione
draze nabytých privilegií pozĤstával.
2. Od samých králĤv, pak v nepĜítomnosti jich od nejvy.
mintzmistrĤv renovírován býval.
3. Poþty hospodáĜ. od králĤv schválené nikam neskládal.
4. Jus patronatvs od králĤv nabyté i také per sententiam
soudu zemsk. vČþího léta 1718 pĜisouzené nabyl.
5. A mezi jinými krá. horníma mČsty prærogativam požívá,
totiž sezení a hlas in dieta má, do 4. stavu mČst. Hora Kuttná
potažena se vynachází. A krále do zemČ vyta pĜijíždČjícího vítati
má. A jsouc tabulární a velice privilegírovaný
in petito žádost jest, by v þas tento vyzdviženého ouĜadu
nejvyšího müntzmistr. pĜíkladem krá. horního mČsta BudČjovi.
salvis privilegiis renovírován a in qvieta possessione svých
nadání zachován byl.
ZpĤsob renovatí mČsta BudČjovic jest tento
Toties qvoties subjecta magistralia scházejí, vyvolejí sobČ
renovanta jednoho z pp. místodržících, na sobČ ouĜad zemský
mající. Ten když to na sebe vezme, oznámČjí to pĜi /70/ [okraj:
1746] slavné krá. cancelláĜi þeské a žádají, aby ten renovant s
JC. Krá. Mtí nejmi. vĤli actum renovationis vykonati mohl.
Kterýžto renovant, když nejm. decretem podČlen jest, to magtu
oznámí a den pĜíjezdu svého vyjeví. Podle toho pĜijedou
deputírovaní k renovantu do Prahy a s kejm se jemu zlíbí, po
poštČ jej do BudČjovic sebou pĜivezou, beneventatí složejí, pak
na druhý den dá magistrát do domu radd. obec povolati a tu z
obce 6 volencĤv sobČ zvolí a jim pĜísahu deferíruje. Nato p.
renova(n)ta do místa radd. uvedou a ti volencové na raddní
subjecta votírujou. Podle jich hlasĤv p. renovant zavĜe, subjecta,
magistrát a obec do místa radd. povolati dá, zvolené subjecta
publicírovati naĜídí. Tím actus renovationis se vykoná a druhý
den p. renovant odjíždí.
Podle þehož candidátĤm nČco spendírovati neb nČjakých
patronĤv vyhledávati ani se præsentírovati potĜeba nejní. Naþež
se od JC. Krá. Mti nejmi. resolutí oþekává.
19. Febru. Z VídnČ od týž krá. cancelláĜe þeské vyslaný posel pĜinesl recognití, kterak ten spis cum suis allegatis in puncto
renovantis & modi renovationis, juris patronatvs & exercitæ
possessionis æconomiæ ac privilegiorum et aliorum jurium

competentivum na svá místa složený a introducírovaný jest. PĜitom p. agent dokládá, že petitum provisorium, aby vČc in statu
qvo do další nejmi. resolutí zĤstala, solicitírovati nepomine.
Sub dato eodem missiva od ouĜadu podkomorského J. Exc.
pana Netolickýho prošlá byla pĜednešena, v nížto stojí, že ten
nejm. recurs k JMC. hemován býti nemĤž, aby jemu do 14 dnĤv
recognití s authentic. odpovČdí dána byla a 2. žeĢ on tu vi officii
in præjudicium privilegiorum & jurium nic pĜed se bráti nemíní.
Povšem vz. magistrát v nejmenším puntíku pod tuž administratí podkomorní se nesubmittíroval, anobrž tu v(ž)dy suam
causam integram se zachovati se vynasnažil.
/71/ 1746. 7. Martii prošlo psaní od J. Exc. p. Netolickýho,
podkomoĜího, na magistrát znČjící, kdežto intimíruje, kterak krá.
horní mČsto Hora Kuttná od canc. místodrž. od einqvartýrungku
se osvobozuje a modelisatí z strany kopfsteüru od JC. Krá. Mti
prošla, kdy prej to mČsto v tom aggravírované bylo, by se k
nČmu magistrát u(c)házel, že to se vší assistentí hájiti a brániti
bude.
PonČvadž magistrát pĜedtím i nyní in militaribvs na
cancelláĜ místodrží. recurríroval a vždy recurríruje a in Janua. A.
curr. sám takovou mi. decisí od J. Exc. a Mti pp. místodržících
bez jeho assistentí obdržel i taky ta modelisatí o kopff(st)eüer
per patentes intimírována jest a on J. Exc. p. podkomoĜí durante
recursu k JMC. podkomoĜskou jurisdictí exercírovati míní, jest
to mlþením opominuto a žádná odpovČć odeslána nebyla.
23. dito zase dvoje psaní prošlo, kdežto se intimíruje, že
magistrátové titulum mensæ žádnému bez vČdomí ouĜadu
podkomoĜského conferírovati se nemá, 2. že se od vzdČlání
dluhĤv varovati a žádných bez jeho consensu zdČlávati nemají,
3. in casu aperturæ krá. rychtáĜe na týž ouĜad podkomor.
supplicando poukazuje a takové suppliky s parere na JMKrá.
fedrovati se mají a resolvírování oþekávati budou.
Bylo odepsáno, že dle pĜedešlých zpĤsobĤv qvo ad militaria
vz. magistrát na slav. krá. cancelláĜ místodržíc. i qvo ad passvs
politicos recurrírovává a r(es)olutí skrze ouĜad kraj. nabývá, aby
ale vše in statu qvo do nejmi. císaĜ. krá. decisí pozĤstaveno bylo,
iterato se žádalo.
Ty pak troje missivy prošlé in authentica copia p. agentu
Formandlovi do VídnČ byly odeslány, by provisorium hoc in
passu urgíroval.
April. 22. vČdomost uþinČna byla, že ten memoriál s rescriptem od canc. krá. na místodržíc. cancelláĜ jest odeslán a J. Exc.
p. Netolickýmu commu. Snešeno, aby ještČ deducta z strany
komory, kterak magistrát independens se vynachází, deducírována byla.
27. P. agent z VídnČ odeslal JMC. rescript, že se ten magistrální spis na zprávu J. hra. Exc. a Mtem odesílá. Domnívá se, že
na to appellatí parere své uþiní.
/72/ 1746. Sub dato eodem psaní od téhož J. Ex. p. podkomoĜího s JMC. rescriptem, kterak na budoucnost o conferírování
krá. rychtáĜství a tituli mensæ supplicanti se ucházeti. Pak na
místodrží. cancelláĜ parere, potom na krá. cancelláĜ dvorskou
solicitírovati mají, pari passu kdyby které mČsto dluhy
causírovati chtČlo, motiva sua cum deductione activa et passiva
skrze ouĜad podkomorský a pány místodržící parere pak na to
pĜi dvoĜe decisí pohledávati mají.
4. Maii. Concept spisu na J. Vy. hrab. Excellentí a Mti
pĜednešen, jakožto connexum k onému spisu na JC. Krá. Mt
podanému, obsahující, v nČmžto se deducíruje, kterak introitus
occasione pĜed vojanským (v)pádem ukrytého archivii, nyní
vyzdviženého, další prĤvodové na svČtlo vycházejí, že magistrát
od komory nikdy nedependíroval a kamarální poruþení neacceptíroval. PĜitom se deducírovalo toto, že nebo. primas p. Karel
Kubín hotmilský pĜed smrtí klíþe od deposití neb. cí. rychtáĜi p.
Ferdinandovi Alexiusovi ad seqvestrum odevzdal a koupíce
magistrát Hradedín, když do deposití pro peníze jíti nemohl, z
moci se dobýti dal a 25 tisíc vyzdvihl a za nČ týž Hradedín
zaplatil. V tom pĜíbČhu komora poslala poruþení, aby krá.
rychtáĜ s horním hoffmistrem, adjunctem fisci a kvardejnem
inqvirírovali, kterak do deposití magt se dostal, jak mnoho penČz
vyzdvihl a zinventírovali, jak mnoho v casse zĤstalo a tak dále.
Jakou magistrát na to resolutí dal a na to poruþení neparíroval,
dalejc se doþte, a jiná podstatná deducta deducírována byla.
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20. Maii. Syndicus p. Janovka uþinil relatí vyĜízení svého v
MČstech Pražských, kterak ten memoriál na vysoce slav. krá.
cancelláĜ místodrží. jest dodal a od dobĜe pĜejících schválen byl,
odkudž se dom(n)ívá, že takový na appellatí pro parere odeslán
bude. Jest ta vČc suo loco dobĜe recommendírována.
/73/ 1746. dne 25. Maii. Psaní zase prošlo od téhož pana
podkomoĜího, mocí kteréhožto intimíruje, kterak JCKrá. Mt
pana Thaddeaše Sedlera za hoff richtera nejm. resolvírovati jest
ráþila, takového že magtu pĜedstavuje, by jemu povinný respect
a parití prokázána byla. PĜíležitostí tou k vČdomí pĜišlo, kterak
týž p. podkomoĜí pĜi cancel. místodržíc. acta ratione administrationis æconomiæ ad A. 1720. tehdáž p. Laura se tejkající (kterýžto túž administratí æconomiæ usurpírovati a sobČ taky ad
administrationem montanam pĜitáhnouti pĜemejšlel), však ale
nic neobdržel, vyhledati dal, že ale to jemu málo prospČlo,
takové zase navrátil.
PĜitom se slyšeti dal, že on ví, kterak Kuttna Hora privilegírována jest. Povšem to pĜivédsti musí, by administratí hospodáĜská jemu pĜináležela.
Na to psaní odpovČdČno in conformitate pĜedešlých odpovČdí, že durante recursu in statu qvo vČc pozĤstává.
28. dito jel do Prahy p. syndicus primarius. In causa sua jest
jemu ta vČc pĜi tom recommendírována.
6. Junii relationíroval, kterak jest vyzdvČdČl, že p. podkomoĜí qvo ad jvs patronatus et modum renovationis ac renovatorem et alia privilegia nehrubČ co deducíruje a evertíruje a skoro
na to submittíruje jedinČ qvo ad æconomiam inspectí míti
usiluje. Co pĜitom více relationírovati mČl, že to pĜi sobČ radČji
zachoval. DobĜe jest uþinil. NČkteĜí sousedi malcontenti na týž
ouĜad podkomorský z strany hospodáĜství obec. opČte nČco nového zanesli, což durante hoc processu snadno nČjakou tČžkost
pĤsobiti mĤž.
17. Junii. Psaní od téhož ouĜadu podkomor. intimírující, kterak na interposití p. podkomoĜího žádný einqvartírungk vojan.
bez ordinatí pp. místodrž. a p. podkomoĜího na horní mČsta
pĜijatý býti nemá.
/74/ 1537. Jan Masník, soused a soustružník na Horách
Kuttnách, boháþ, nemaje žádných dČdiþĤv a potomkĤv,
pĜipovídal, že všem sousedĤm po smrti své nČco na památku
odkáže. Jsouc obec k publicatí kšafftu jeho na rathaus povolána,
odkázal kládu dubovou, aby urputníci a tvrdoší(j)ní s ní trestáni
byli. Kterážto dosaváde v šatlavČ se vynachází a kláda
Masníkovská se nazývá. PĜitom cechu pekaĜskému, Ĝeznickému,
krejþovskýmu a ševcov., též pražským týmž cechĤm po 100 kp
odkázal, aby takový chudým mistrĤm proti zaruþení rozpu(j)þili
a každého roku o sv. Havle takový pĜed magistrát skládali a zase
o pĤ(j)þku, by jim zanechány byly, sobČ vyžádali.
1420. KnČz Matouš Hradecký, dČkan kuttnohorský, v svých
letopisích klade, že na Horách Kuttnách bludného lidu do tĜech
šachet 5496 osob uvrženo bylo, kterýžto skupovali za knČze 5
kp a za svČtskýho 1 kp þe. dávali.

30. Junii z Prahy avisírováno bylo, že p. podkomoĜí silnČ na
expedití nastupoval a protož že od cancelláĜe místodrží. pĜíští
poštu ta vČc fedrována a do VídnČ expedírována býti má.
Odkudž vidČti jest, že by ta vČc tejkající se privilegií na appellatí
pro parere již jíti nemČla. Protož byl zase p. syndicvs Janovka s
memoriálem in hoc passu do Prahy vyslán.
5. Julii. Psaní od krá. ouĜadu kraj. s inclusívou místodrž.
došlo, kterak ouĜad podkomor. stížnost nČkterých sousedĤv na
místodrž. cancelláĜ vznesl, že by prej magistrát je velice
utiskoval, domy jejich peþetiti a zavírati, je arrestírovati dáti
mČl. Proto že prej svou spravedlnost pĜi ouĜadČ podkomorském
vyhledávají. Takové lži pĜednešené byly, až srdce lístostí bolelo.
7. Julii syndicus p. Janovka z Prahy pĜijel a relationíroval, že
vČc brzy do VídnČ expedírována bude. Vejpis memoriálu sousedskýho dostal, v nČmžto žádný /75/ podepsaný se nevynachází.
13. dito byli vysláni do VídnČ p. Jan Bergkman a týž p.
syndicvs s memoriálem k JMCí., kterýžto velmi pracovitČ a
dobĜe vypracován byl, v nČmžto hned od letha 1739 zbouĜení
sousedstva z strany collectí tabákové usq. ad modernum statum
deducta se deducírujou a an by to a to se contra objicírovati
mČlo, se evertíruje. Z oného pak sousedského spisu na podkomorský ouĜad podaného patrnČ znáti jest, žeĢ concepista nČjaký
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ad mentem p. podkomoĜího dobĜe concept zconcipírovati musel.
A to jest ten nejhlavnČjší allegat contra deducta magistralia lživČ
a nepravdivČ postavený.
1746. Julii 16. Psaní od p. podkomoĜího intimírující Ĝád
zapovČdČné provozující myslivosti a ponČvadž to per patentes
asi pĜed dvoumi týhodny publicováno bylo. To pĜitom.
17. Julii šĢas(t)nČ se do VídnČ dostali a 26. dito pĜi tom skrze
psaní intimírovali, kterak (prej) tam 5 nedČl se zdržeti mají a
nadČje dobré expedití se oþekává.
12. Augvs. P. Ramhoffský, patricivs náš milý a declamátor
království þeského, tež pĜiþinlivý agent, pĜijel z VídnČ, byl beneventírován a uctČn a do Prahy odtud dovezen. Vypravoval, že se
v Vídni s deputírovanými schledal a ta kuttnohorská dĤležitost v
dobré nadČji stojí.
Psaní z VídnČ od pánĤv depu. to samé contestíruje a že sobČ
vinšujou z téhož solicitírováni redimírováni býti.
Memoriál na pány místodržící z strany oného zrádního
memoriálu od malcontentĤv zanešeného o satisfactí bude expedírován. 14. expedit.
/76/ 1746. PamČĢ, že v ýáslavi týž p. podkomoĜí pĜi renovatí
magistrá. in gradu prohibitv p. Boroviþku bez dispensatí do
raddy dosadil.
19. Augvs. z VídnČ zase oznámeno, že tČžkost nejni vČc
principální obdržeti, NB. však (prej) s nČjakým háþkem, aþ snad
nepĜíjemným, však obci užiteþným, kterážto vČc snad tento
týhoden referírována mocti bude.
Z strany magistrální taxy ad mentem eleonor. pragmatiky
pohledávající, na kterou appell. zpráva dobrá již dávno šla, kde
by v referátu ležeti mČla, se doptati nelze. [okraj: legatur sub
d(ato) 16. Septem.]
OpČt oznámeno, že ty stra(c)hy z strany oného háþku již
pominuly a brzy s potČšením se navrátČjí.
31. Augvs. Že ta vČc k solicitírování commitírovaná k referírování již jedenkráte pĜijde i taky z strany té magistrální taxy
vČc expedírována bude a s tím s potČšením brzy domĤ se navracejí, se oznamuje.
7. Septemb. bylo místodržíc. poruþení pánĤm kraj. hejtmanĤm expedírováno, mocí kterého se naĜizuje, aby I. to mezi p.
prælatem a obcí nedorozumnČní z strany dĤmČlých spoleþných
pastev okolo kavny, pak oného mocnČ sklizeného a zajatého
jeþmena, od ovþáka na té pĤdČ zasetého, co sobČ od obce k
osívání propĤ(j)þené mČl, neménČ
II. v pĜíþinČ oného na urážku magistrální cti od malcontentĤv podaného, vyšetĜili,
III. pak tu nesnáz mezi ce(c)hem provaznickým, kdežto Jan
Emler starší pro své excessy živnost od vz. magistrátu vyzdviženou mČl a ze starství svržen byl, jenž peþeĢ a articule, též
památní cechovní knihy cechu pražskému vydal a s matkou
pokladnicí zle zahospodaĜil, ty tĜi vČci týmž pánĤm hejtmanĤm
kraj. ad expediendum committírované byly.
15. ejvsdem byla in loco qvæstionis držána commissí, kdežto od strany magistrální per instrumenta et testes dobĜe a silnČ
qvieta possessio provedena byla, odkudž znáti jest, že strana
sedlecká v tom právo nemá, protože k transactí inclinírovala,
stalo se, že od té prætensí pleno jure upustila, pak od strany obce
od outrat se upustilo. Podle toho transactí na 3 exempláĜe stejný
se stala.
/77/ [okraj: 1746] 16. Septemb. byli nČkteĜí sousedi ze starších
obecních, osmi-soudcĤ a z obce, též rychtáĜ mČst. pĜed túž slav.
commissí adcitírováni a dotazováni, co jim povČdomo jest, by
vyznali, kterak je magistrát souží a trápí, též arrestíruje, proto že
se o zastání na ouĜad podkomorský (jenž tam stížebný spis
zanesli) vyjevili. Oznámili, že jim o tom, povČdomo nejní a
vyžádali sobČ pár hodin lhĤtu, by to vyzvČdČti a vyšetĜiti mohli.
Dito z strany stížebnýho spisu Jana Emlera, provazníka, per
memorabilia dokázáno a schledáno, že on vše lživý vČci na pány
místodržící zanesl, neb pĜi tom zle obstál. Naposledy doložil, že
od nemoci jeho na hlavČ melancholií trpí, že se nepamatuje, aby
to pĜi commissi magistrální tak mluviti mČl, jak se jemu
oznamuje, ta vČc prostĜedkem JMti krá. pp. hejtmanĤv kraj.
Dne 17. Septemb. zmístnČna byla, aby on Karel Ptaþovský,
nový mistr provaznický, ty mistrovský aneb nČkterý z nich
zdejším mistrĤm pĜedukázal. On pak Jan Emler s ostatními

mistry téhož Ptaþovskýho za mistra uznal, neménČ ty Kolínský
za poctivé spolumistry držel a tu hanu odvolal. Což jest se stalo
a rukou dání potvrdilo. OstatnČ, co se tČch outrat kolínských
mistrĤv pĜisouzených dotýþe, to inspectoru k místnČní jest
commitírováno, by cech co nejdĜíve držán byl a to nedorozumČní v dobrý mír uvedeno bylo.
Od strany pak sousedstva bylo pĜednešeno, že se stalo, když
nČkteĜí zemĜeli, že po nich pozĤstalost (však ne domy zapeþetČna byla a nČkteĜí pro concurrentí na vojáky arrestírováni byli.
Však ad mentem toho zrádného spisu žádný aggravans se neschledalo.
16. Septemb. Deput. z VídnČ se navrátili. 19. ejusdem uþinili
relatí, že ten spis na JC. Krá. Mt nejvy. panu canclýĜi dostali,
kterýžto allegata od nich mi. vysvČtliti a vtom se informírovati
nechal, 2. té dĤležitosti všem krá. raddám speciem facti dali a
když již 3. expedití JMCí. k podpisu dána byla, v tom tento incidens od J. Exc. p. hrab. Khynskýho, jenž vČci horní sobČ poruþené /78/ má, interveníroval, že Hora Kuttná superfluos reditvs na
pavování horr obrátiti a poþty tak jako jiná krá. mČsta na
buchalterii skládati povinna býti má, by to pĜedevším vyšetĜeno
bylo. A to jest ten háþek, o kterým 19. Augvs. relationírováno
bylo, což páni depu. takto vyvrátili, že ty hory za Ferd. II. letha
1625 k zalíbení na 10 leth sschöpfmistĜi nájmem na sebe
pĜevzali a 100 tisíc na nich prodČlali, z þehož znáti jest, že Hora
Kuttná superfluos reditvs na pavování horr neobracovala (NB.
kterýžto instrument bude do VídnČ na své místo odeslán). Qvo
ad 2. passum z strany skládání poþtĤv na buchalterii rþeno, že
Kuttna Hora od císaĜĤv a králĤv nikdy nic tak jako jiná krá.
mČsta od pozemských statkĤv nedostala, anobrž to, co má, titulo
oneroso nabyla, odkudž taky nikdy žádných poþtĤv na buchalterii neskládala a neskládá, jen toliko pánĤm renovantĤm pĜi
renovacích k nahlídnutí poukazuje a na to privilegium od císaĜe
Leop. požívá, též od Karla 6. in qvieta possessione æconomiæ
pozĤstává. Tím vysvČtlením te(n) incidens k zmístnČní pĜišel.
A ponČvadž pĜed tím incidentem krá. cancelláĜ dvorská qvo
ad omnes passus onému magistrálnímu spisu nejmi. deferírovati
a to k podpisu JMC. odeslati jest ráþila, též ty pány depu. ujistila, že to judicatum nijakž se mutírovati se nedá a oni pĜíjezdu
JMC. do VídnČ pro uvarování outrat se doþekati nemohli, domĤ
se navrátiti pĜinuceni byli. A tak se táž nejmi. decisí oþekává.
Z strany taxy pohledávající se jistí, že ten, kdo tu vČc v
referátu má, v Slezku šlakem poražený na svém statku se
vynachází, kterážto dĤležitost od nČj revocírována a jinému
referírování se dostati má.
PĜitom se toto vyzvČdČlo, že cancelláĜ místodržícká každý
týhoden na cancelláĜ dvorskou, co tak v témž týhodni zašlo a
expedírováno bylo, relationíruje, kdežto taky relationírováno
bylo, že cí. rychtáĜ kuttnoh. p. Vácslav Hertl skrz memoriál na
cancell. místodrží. zanesl toto: /79/ [okraj: 1746] I. že obec den
ode dne do dluhĤv se uvádí, II. žádá instructí III. by cechové
pod jeho jurisdictí patĜili.
19. Octob. Psaní od J. Exc. pana p. hrab. Philipa z Kollowrat
intimírující, kterak tak JC. Krá. Mt jemu actum renovationis
magistralis nejmi. conferírovati jest ráþila. A ponČvadž již
triennium dobíhá a on ad finem hujvs mensis magistrát renovírovati míní, by jemu suffragia neb vota servato ordine et modo
priori odeslané byly, an by pak žádný ex gremio byl neumĜel, by
jedna každá osoba, co by pro dobré obecní sloužiti mohlo, své
votum písebné a zapeþetČné, když sem pĜijede, jemu do rukouch
s podpisem jména svého dodal.
Byla jemu k té functí aggratulatí odeslána a pĜitom deputatí
do Prahy vyslána, aby se s ním rozmluvilo a vyzvČdČlo, kterého
by dne by na Hory Kuttny se conferírovati ráþil.
Odkudž znáti jest, ze J. Exc. p. Netolický, podkomoĜí, magt
renovírovati nebude.
25. dito. Páni depu. do mČst Pražských uþinili relatí, že J.
Excel. p. renovans od toho nejni, aby to triennium privilegiatum
et pro actu renovationis destinatum dobČhlo, by tu nepræjudicírováno bylo. Podle toho destiníroval den renovationis 16.
Novemb. A ponČdaž tu od cancelláĜe dvorský in hoc passu na
magistrát ta nejmi. decisí ještČ na magistrát nedošla, by o
takovou magistrát urgíroval. A dostanouce on takové poruþení
na sebe od J. Exc. p.p. hrab. Khynskýho, jemužto hor-mützovní

vČci committírované jsou, tím k tomu actu se legitimíroval.
Taxa pragmatical-eleonorská z VídnČ do Prahy expedírována byla.
8. Novem. p. agent z VídnČ vČdČti dal, že ta nejm. decisí per
suum canalem na vz. magt. dojde.
/80/ 1746. Velební páni PP. jesuviti dali chrám PánČ sv.
panny a muþedlnice Barbory vnitĜ, jenž toho velice potĜeba
bylo, renovírovati, zaþnouc tu okrasu od oltáĜe sv. Ignatia,
mČsíce Junii. [pĜipsáno: A od renovírování pĜestali.]
Téhož roku vznikl v témž chrámČ ocheĖ, kdežto žebraþka v
zimního þasu v stolicích panských hrnec s uhlím sobČ zastrþila,
odkudž dvČ stolice schoĜely. Vidouc to v kolleji, že kostelní okna svČtlost neobyþejnou vydávají, to šĢas(t)nČ k pĜetržení pĜišlo.
1746. in Augvsto kverci zaþali proseqvírovat pavuĖgk v vortČ sv. Egidii a na dobrou nadČji trefili.
18. Augvs. byla vedena processí do Libice ke cti slávČ sv.
VojtČcha, patrona a vlastence našeho milého, za déšĢ, neb velké
sucho bylo, trávníky vyhoĜely, stromoví vadlo, ovoce opadlo,
potoky a prameny vys(c)hly.
Hned od toho dne tichý deštíþky následovaly.
V KolínČ suchem Labe tak opadlo, že pro pamČĢ toho dítČ 8
letý stáĜí pĜes tož Labe vedené pĜešlo.
13. Septemb. J. Cí. Krá. Mt všem místĤm, mČstám a
klášterĤm nejmi. naĜíditi ráþila, aby pod ztrátou a vyzdvižení
všechny privilegia a nadaní do 6 mČsícĤv sobČ confirmírovati
dali. 17. Febr. 1747. Recog. z VídnČ o prolongatí termínu. Však
od takové confirmatí legitimace, adoptí, do stavu vyzdvižení,
potvrzení contractĤv, majorátĤv a kšafftĤv etc se vyjímají, toliko
ty od Leop., Josep. a Carla, kteĜí své nadání potvrzeny mají,
takové bez dalšího slyšání jiných instantí pro uspoĜení outrat
ihned confirmírovati nejmi. naklonČna býti ráþí.
1745. Dorota Semotamová, souseda kuttnohorská, ve špitále
vČku svého sto devatenácte let stará, 20. Novemb. umĜela.
Jejížto manžel Jan Semotam, když vojsko švejdské v ýechách
bylo, špitál patrolíroval.
/81/ Zpráva, kterak v vortČ Sv. TĜech KrálĤv
v žulách v plné skále žába nalezena byla.
Pan Mokrej, staĜí 60 leth, havíĜ, toto vyznal. Za neb.
bergkhoffmistra pana Wohnsiedlera dČlal jsem v tom vortČ za
pacholíka. DČlali jsme s kamarádem v žulách biloch (to jest
díru) pro osazení štemple. V plné skále s želízkami jsme sekali.
Když jsme odrazili kus skály, pĜišli jsme na tvrdou skalnatou
pecku hrubou, kterou když jsme s želízkami odrazili, ležela tam
velká žába, jako rosní mĤže býti, tmavá, pokropenatá, voþi mČla
þerný, vypuklý. Na nás z toho skalnatýho hnízda vyskoþila, já ji
chytil, dal jsem ji do žoþku a mínil jsem ji z toho vortu na den
vynésti. Kamarádi se mnČ smáli a strašili mne. Pravili, že je to
skalní þert, že mnČ jistČ z fártu schodí a že budu mít neštČstí. Já
ji z toho žoþku vyhodil, ona silnČ skákala. I nabíjeli jsme právČ
skálu, kamarád ji chytil a do té nabité skály strþil, a tak jsme ji
vystĜelili. Za tejden pĜišly skalní vody a ty žuly vytápČly. Když
jsem pĜišel k platu do rejtungku, i ptal se na to p. bergkhoffmistr
a mnČ domlouval a pravil, kdybych tu žábu jemu byl pĜinesl, že
by mnČ nový šaty byl dal. V tý pak odražené pec(c)e bylo
místeþko pČkné, hladké, po obouch stranách jako by tam vejce
se vylíhlo. Hloubka k žulám poþítá se na 100 sáhĤv.
/82/ 1746. 16. Octob. P. agent z VídnČ poslal JMC. Krá.
rescript, mocí kterého ouĜadu podkomorskému tČch 20 mČst horních, mezi kterémi Kuttná Hora taky se obsahuje, inspectí
æconomica politica se conferíruje. A ponČvadž ten þas vyzdvižení administratí ouĜadu nejv. mintzmistr. a cameral. horní vČci
vždy p. hrab. Philip. Khynskýmu, krá. dvorskému komornímu,
nejm. comittírované jsou, protož p. podkomoĜí s ratificatí jeho
magistrál. renovatze má pĜed sebe bráti do další krá. v tom
vynešené decisí. Jsouc tehdy ad actum renovationis Cuttenberg.
p. hrabČtČ z Kollovrat od JMC. Krá. denominýrován, bezpochyby zĤstane to pĜitom.
21. Novem. Psaní od J. Exc. p. hrab. z Kollovrat, denominírovaného krá. renovanta, intimírující pĜíjezd ad actum renovationis.
Nunqvid dicebam Semper bona Causa triumphat
Retror sum vadunt jam tua jura cadunt
Scandere qvi voluit Kuttnensia culmina rerum
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Philippus venerat tunc obtinere Sedile
Qvam cito mutatur nobiscum qvando nugatur
ipse bonæ famæ Jura fovere cupit
Montibus in Kuttnis vivat floreatur Senatvs
Illæsum fiat jvs Jurisdictio duret.
27. Novemb. J. Exc. pan pan Philip Krakovský hrab. z
Kollovrath (tit. p(leni)ss(imo)) od JC. Krá. Mti nejmi. denominírován commissaĜ ad actum renovationis ze Žak na Hory Kuttny
branou ýáslav. šĢas(t)nČ pĜijeti ráþil, kdežto depu. magistrální
osoby v Moþovicích jej vítaly, soldatesska mČsst. v Rožkvarcích
a havíĜstvo pĜed Vlaským dvorem paradírovalo. A tak pĜekrásným /83/ [okraj: 1746] aufzugem do mČsta introducírován, pĜed
rathausem od vz. magistrátu beneventírován byl a z toho se tČšil,
že pány sschöpfmistry in pleno numero spatĜuje a nalézá. A za
tu prokázanou þest velmi vhlídnČ se podČkoval.
Stolice sschöpfmistr. toho roku z pokuty jistého tvrdýho
souseda a mezuláníka kuttnohor. pro jeho nectné utrhání vz.
magistrátu k okrášlení jest pĜišla.
Peníze sousedské, za flinty složené, na zbraĖ a munduru k
témuž slavnému aufzugu byly obráceny a dálejc se obrátiti
budou, odkudž svým þasem znamenitý zrĤst svĤj vezme.
28. Novemb. Modelisatí z strany bonificírovaného hospodáĜství obec. byla podána a nato od J. Exc. oznámeno, aby se
magistrát pĜiþinil, by to i nČco více tak se zachovalo, aby k té
hotovosti ruka sáhnouti a každý rok asi 4 neb 5 tisíc dluhĤv
obec. se oplatiti mohlo, 2. ponČvadž z té modelisatí nic se nevidí, aby magistrát ze svých emolumentĤv nČco upustil. Pokudž
nechce co dobrovolnČ upustiti, že bude museti, aby potom
dokonce nic nemČl, by se radČji k tomu resolvíroval.
Podle toho J. Exc. byla podána lista všech emolumenĤv
magistrálních, z kteréžto vidČti jest, že starší rada okolo 300 fl a
mladší toliko 114 fl participíruje a povšem aby obci zpomoženo
bylo, 900 fl sobČ decurtirovati se prohlašuje.
Téhož dne 4 sousedé žádali J. Exce., by se na consultatí
obec povolati dáti mohla, že consultírovati chtČjí 1. z strany
lepšího hospodáĜství a 2. kterak by tu zadlužené obci se pomocti
mohlo. Bylo té žádosti deferírováno, však tak, aby to magistrátu
se oznámilo. Naþež magistrát resolvíroval, že od toho nejni a
dnes na jejich žádost obec povolati dovoluje. A ponČvadž ta
convocatí a consultatí bez pĜítomnosti magistrál- /84/ ní zaražena
býti má, pĜislíbil J. Exce. p. commissaĜ, že to, cokoliv na nČj
podají, to magistrátu communicírovati bude.
Téhož dne J. Exc. p. hrabČ z Kollovrat naĜíditi ráþil, jakkoliv
magistrát complet se vynachází, by tu privilegio Ladislavino se
nepræjudicírovalo, by jemu magistrát pro actu renovationis
suffragia neb vota složil. Podle toho páni sschöpfmistĜi všichni
živí jeden na druhého živého votíroval.
Deducti passivorum debitorum, kterak tak obec v þas onen
vojanský skrze exactí, lifrování, fouráže do magazínĤv pro
þtveré armády do decadentí pĜišla, též na J. Exc. pp. renovanta
odeslána neménČ byla nx cum deductione passiva et activa pĜi
tom uþinČna.
Podle toho byly jsou i taky 5 letní poþty k revidírování
složeny, z nichžto puncta vynalezené, vysvČtlené a zodpovídané,
i taky co magistráles ab emolumentis pĜináležejících dobrovolnČ
(dokudž by obec melius habens nebyla) upouštČjí, podáno a to
vše od J. Exc. schváleno bylo. K tomu doložil, že sice magistrát
in judicialibvs, criminalibvs et politicis dobĜe fundírovaný jest,
jenom aby taky tu þest sobČ zejskal a se pĜiþinil nČco dluhĤv
uplatiti, aby budoucnČ docela svý emolumenta zase požívati
mohl.
Co pak tak králi pruskému brandtschacungku p(er) 12 tisíc
za mČsto dáno bylo, bylo na mČšĢanstvo dle decisí administratí
ouĜadu nejv. müntzmist. se repartírovalo, doložil.
P. krá. rychtáĜi jest taky na pivČ utrhnuto a toliko týhodnČ 1
vČdro piva zanecháno. Též to od J. Exce. schváleno.
Sousedstvo, co tak z té consultatí vyšlo, podali na J. Exc.
memoriál, nejvíce z strany várek.
1. Decembris 1746
Týž J. Excel. pp. hrabČ z Kollovrat, jakožto od JC. a Krá.
Mti nejmi. denominírovaný commissaĜ, renovíroval stolici /85/
sschöpfmist. a raddu starou in pleno numero se vynacházející
dosadil a confirmíroval, totiž
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Primas p. Ignativs Hladký, p. Theop. Janovka, p. Petr Hertl,
p. Berd. Erythræi, p. Jan Bergkman, p. Jozeff Khun, p. Igna.
Rabenstein, p. Vác. Šrámek, p. Jan Ludman, Voj. Kegler, p.
Fran. Christoph, p. Vác. Lysandr, p. Jan Kubík.
Mladší p. Fran. Fatigat, p. Fran. Spreng, p. Ignat. Ramhoffský, p. Vác. Kubín, p. Petr Höring.
P. Theop. mlad. Janovka, syndicvs primarivs, uþinil pĜed
renovatí magistrální tuto Ĝeþ výbornou
Ewer Reichs hoch gräff. Excell.
Hochgebohrner Reichs Graff, gnädig. Herr Herr
Wasz Ihro Kay. zu Hungrn und Boheimb König. Majt. Maria
Theresia unsere allergnädigste Erbfrau ausz tragendter
allerhöste Sorgfalth umb das gemeine weesen in sonderheit aber
allergnädigster reflexion dieser königl. frey. Bergk Stadt Kuttenberg all üblichen Jurium Privilegiorum undt Exemptionen von
der Magistrat aller unterthönigst mügereichten Supplicati undt
dargewiesenen, dann Vermög der sonst vor zwey Sæculis undt
mehr uhralten Zeüten gewöhnheit hiesig. Sschöppen sthul wie
vorhin nem. vor 237 Jahren anjetzo wieder uns dahin aller
müldest zureflectuiren, dasz derselbe wie vorhin nehm. vor 237
Jahren in abwesenheit allerhöchsternandter Kay. undt König.
Mayt per delegationem Regiam renovirt, werden solle undt
mittelst deszen Ewer Excell. pro Commissario Renovante allergnädigst zuernennen geruhet haben, dar. für erstatten die
sschöpfmaistere undt Rathmannen ihren /86/ allerunterthänigst
gehorsambsten Danck undt wünschen grundt hertzig Der allerhöchste wolle Ew. Exc. dahin beystehen womit sothaner Actvs
Renovationis förderist zu Vermehrung Seiner Gott. Ehre. dan
aller höchsternandt Ihro Kay. undt König. May. zum Dienst undt
allergnädigsten Wohlgefallen, der Gemeinen Stadt undt den
lieben Bergckwerkh zum Nuntz undt aufkommen, Ewer Exce.
Selbst aber unsterblichen Rähm volltzogen werden mög.
Undt gleich nun sie Sschöpfmaistere undt Rathmanen in
schuldiger beobachtung Ihrer obhabenden shwehren Pflichten
sich die Zeith über mit allen Crafften dar zubeflieszen und bearbeithet haben, dasz die Stadt und das gemeine Wesen möglichst
empor gebracht, die Bürgerschafft stethens in Forcht Gottes dan
lieb undt Einigkeit erhalten, die Gerechtigkeit sowohl dem Armen alsz Reichen, sonderlich aber denen Wittwer undt Weiszen
williglich, mitgetheilt, die Frommen fovirt, die Frevler undt
übelthäter Jvstitz mäszig bestrafft worden sein, also dasz
hoffentlich niemandt seyn wirdt der ihnen dieszfals rihtwas
widriges oder übles nachzusagen wüste. Mithin dan auch billig
seye will, damit dieselben nach auftgestandenen so langwührigen Fatiqven nunmehro einiges respirium gemüszten mögen.
Alsz ist An Ew. Exc. Ihr sammentlich gehorsambes anlangen
und bitten Selbte geruhen dieselben solch ihrer abtragenden
schwehrer Pflichten gnädig zuentlaszen die weillen aber die
Stadt und Gemainde ohne dem Magt alsz vorgesetzter Obrigkeit
nicht wohl stehen kan. Als dan Erdeüter Magt hinwieder mit
tauglichen Subjectis der Exigenz nach, gnädig zubesetzen,
womit sie sich dan zubehar. hochen Gnaden empfehlen undt
verbleiben.
Ewer Excel.
gehorsambste.
Beneventatio in Adventu ante Curiam.
/87/ Ewer Exce.
Hochgeb. Reichs Graff, gnädig. Herr Herr.
Dasz Ew. Exc. alsz von Ihro Kay. und König. Majt. unser
allergn. Erbfrauen allerg. ernandter Königl. Commiszarivs undt
Renovans den hiesigen Senat zu verneüeren diese besherliche
raisz vorzunehmen geruhen wollen, hierumben ernstatten gegenwärtige Sschöpfmeistere Rathmannen gemain Eltisten, Achtrichtere anstatt der gantzen Gemain gehorsambst. danck undt gleich
wie sich dieselben über dero so glücklicher ankunfft hochsten
erfreyen, also auch grundthertzig anerwünschen der allerhöchste wolle Ew. Exc. hier und allerorthen bey vollkommener leibs
gesundtheit erholten und dahin beglückseeligen womit der vornehmendte Actvs Ihro Kay. und König. Mat. zum dienst und
allergnädigsten Wohlgefallen, der GemainenStadt und dem lieber Bergkwergk zum Nutz und aufkommen, E. Exc. aber unsterblichen Ruhen gereichen möge.
Sie befehlen sich anbey zu dero behart. Gnaden undt
verbleib.

Ew. Exc.
gehorsambst.
2. Decemb. do Prahy odejel. Pro actu renova. honorarium
150 fl dost(al), za kteréžto uctivČ se podČkoval a obci že je daruje a tak jich ani nepĜijal, však tím, že successorĤm ta remissio
nemá præjudicírovati.
MČšĢanstvo na J. Exc. podalo i toto, že pro polechþení obce
várky (prej) jim patĜící na 10 leth k užívání zanechávají. I
vidouce vz. magistrát to jejich nadnešení nedĤvodné býti, aby
tomu tacendo místa nedal a to nČkdy obci nepræjudicírovalo.
/88/ [okraj: 1746] 9. Decemb. Contra hoc putatitivum
assertum na J. Exc. deductí odeslána byla, v nížto deducíruje, že
mČšĢanstvo nikdy práva k várkám nemČli, toliko nČkdy cech
nákladnický býval, který toliko pšeniþné piva pintu za 1 kr 3 den
vaĜíval. A to pro samý lid horní tak lechké piva se šenkovali a
na 8 sudĤ toliko 8 str. pšenice a nic více dávati nesmČli a z toho
varnýho k horám accis 1 fl 30 kr, pak obci 1 fl dávati museli.
Pak od tČch várek 1661 upustili.
Dálejc se deducírovalo, kterak obec Lorec letha 1558 cum
jure braxandi jest koupila, z kteréhožto Lorce obec za 15 leth za
mČšĢanstvo pĜes 50 tisíc fl contribuce zaplatila.
Letha 1739. nápodobnČ mČšĢanstvo o várky se zbouĜilo,
však nic nepoĜídilo. Zdá se mnČ všecko, že se tČch várek
nedoþkají.
PĜitom deducírováno, kterak letha 1667. obec ex superfluis
redditibvs na voszerkhunst roþnČ pomoci dáti se uvolila 900 fl,
kdyby pak dĤchodové obecní nepostaþovali neb nČjaký pád na
mČsto se uvalil, by se o to ohlásiti mohla a toho platu zbavena
byla. Téhož roku obec i za mČsto concributí platiti, též pavuĖk
štoly sv. MáĜí-Magdaleny na sebe pĜijala.
1742. Remonstrírovala obec v þas (v)pádu nepĜátelského,
kterak do bídného stavu jest padla a pavuĖgk horní k ztenþení,
pak týž voszerkhunst k zatopení jest pĜišel. A protož dle oného
dobrovolného snešení pĜi administratí ouĜadu nejvš. müntzmistrství se ohlásila a více té pomoci dáti pĜestala, což skrz agentelu
p. Janovky synd. šĢas(t)nČ se zdaĜilo a podaĜilo. Kteroužto
deductí J. Exc., že by obec sobČ tím neplacením od téhož léta
dluch nadržel, pČknČ se vysvČtlil.
Dito 15. Decemb. Missiva od slavné krá. appellatí s inclusívou magistrální taxy, intimírující, kterak JM. Krá. Maria
Theresia nejmi. resolvírovati jest ráþila, jakou tak magistrát na
/89/ [okraj: 1746] pohledávání své taxu magistrální do corbony
požívati a pro povČdomost obecní na rathaus zavČssiti dáti má.
Podle toho první taxu sleþna Terezie Mulcerová z Rosentálu od
adití a vtČlení kšafftu, pak JMP. Terezie Bukovská, rozená
Vanþurová, od trhu a incolátu jsou præstírovaly. Co tehdy
JMKrá. Maria Theresia nejmi. ustanoviti ráþila, dvČ Terezie
zaþaly præstírovati.
Decemb. 19. Páni depu. pĜed renovatí k J. Exc. p. renovantu
z strany hospodáĜství obec. pĜednesli sepsané puncta, jichžto
skoro na 30 bylo. Naþ se J. Excel. doptával, kteréžto in
continenti zodpovídali a dobĜe vysvČtlili. Tejkali se z strany
dluhĤv, deputatního dĜíví, húscí, beránkĤv, husích, ryb, dvouch
inspectorĤv, emolumentĤv magistrálních, piva dĤchodního,
solního handle, præsentĤv k svátkĤm, obČdĤv pĜi stĜížích,
tĜizátek, poþtu marštalního, kalĤv z várek, ouĜadního piva,
placení servusĤv za stravu a tak dále, kterémužto vysvČtlení
místo dáti jest ráþil. Item z strany revidírovaní poþtĤv a
revidenta, kterážto puncta vysvČtlena suo loco in archivio sub eo
dato uložena se vynacházejí.
1542. U Hory Kuttny mor velký byl, takže od sva. VavĜince
až do sv. Martina nČkolik tisíc lidu pomĜelo. Však v tom þase
vždy hluþnČ víno se odbejvalo, takže p. sschöpfmistr za 4 nedČle
svého ouĜadu 42 kráte víno sadil a z toho sadního 66 pinet
sadního k svému truĖku a servusĤv užil. Vynachází se v mČstČ
Vin(n)á ulice, do níž formané vína na prodej pĜiváželi a vozy
9
vtrhovali.
1515. Bylo od vrchnosti mČst. naĜízeno, aby mlejny samotížný, koĖský a povČtrný stavČli a dČlali, protože na vodních /90/
(kterých pĜi mČstČ na blíž i podál bez poþtu bylo) nemohli

mlynáĜi s melivem postaþiti.
Král Ludvík pĜed þasem se narodil, o nČm scribent napsal:
ante DIeM natVs, v 12 letech uherskou a þeskou korunou korunován byl a obradČl, v 18 letech se oženil ošedivČl, v 16 letech
se oženil a v 20 létČ zahynul.
Vácslav Lenivý, syn Karla, z lásky HorníkĤm místo pĜedešlého erbu, v nČmžto havíĜské šlígle kĜížem pĜeložené nosili)
nový štít jim propĤjþil, aby v polovici orel cí., pak v pol(ov)ici
lev þeský stál. A ti oba nohama císaĜ. korunu drželi a levýma
nohama šlígle podpírali.
Ladislav král letha 1455 pČt nedČl u Hory Kuttny se zdržoval. V registrách urburních za vydání se pokládá, že JM panu
králi z dĤchodĤ krá. dáno bylo 3 kp gr., pak maršálkovi dvorskému na hru s králem 3 kp a p. ýernínovi 1 kp gro. TrubaþĤm krá.
jednou 15 gro., po druhý 1 kp. Od mytí JM krá. v lázni 1 kp,
šteygýĜĤm, jenž k zalíbení králi do šachty lezli, 6 gro. KnČzi
Janovi, na Vlask. dvoĜe kaplanu, aby do šachty lézti mohl, na
perkytli a škornČ 13 gro., žákĤm, jenž za zdraví krále zpívali, 4
gro. To vše z rozkazu krále vydáno bylo.
Král JiĜí zaþastý od HorníkĤv pozván býval a do jejich pĜíbytkĤv na dobrou vĤli pĜicházíval. Letha 1478. v domČ Neyslíkovským nyní Knížecím po dvakráte s horníky obČdval, mezi nČ
na rathaus pČšky chodíval a raddy sschöpfmist. vyslej(c)hal, zdá10
ní své udČloval, o obecné vČci jako o své vlastní se staral.
Kdykoliv jaké bernČ na obyvatele zemČ od stavĤv ku
pomoci /91/ krále uložena byla, Horníci takovými danČmi povinni
nebyli, nicménČ k zalíbení králi s jinými mČsty dobrovolnČ ji
odvádČli, zaþež jim král skrze psaní díky þiníval a že se jim vším
dobrým odmČní sliboval.
1510. Horníci ku poþestnosti králíka Ludvíka, když mu 4
léta minuly, veliký zvon k chrámu PánČ sv. P. Barbory slíti dali
a jej Ludvíkem nazvali.
1522. MČsíce bĜezna na pČkném koni tureckým s královou
Marií, manželkou, též na krotkém koníþku jedoucí, do Hory
Kuttny pĜijel, až na Vlaský dvĤr vjel, lidu na tisíce po ulicích
jemu klanČjícímu a se tČšícímu s nákloností dČkoval.
1309. Píše Hájek a P. KoĜínek fol. 159 o Ruthardovi.
Ruthard mČl jedinou dceru Rozinu, od mnohých mládencĤv a
vdovcĤv žádanou, však ji žádnému dáti nechtČl, aby prej
nedveþnému zeti své bohatství a nábytek do rukouch nepĜišel,
neb þlovČk byl stĜídmý a skoupý a právČ skrbný houžviþka. I
povolal jednoho þasu zedníka do domu svého nad HoĜejším
Páchem pod dČkanství nákladnČ vystavČném, který hrad
Rutharda nazývali. I zavázal jej pĜísahou, aby to, co uþiní,
nepronášel. V jednom sklepČ podzemním stĜíbro své všeliké i s
Rozinou zazdíti poruþil, Ĝkouc Tu, hle, dcero má, pokojíþek i /92/
lĤžko manželský, s tím stĜíbrem jako s ženichem budeš bydleti a
v tom koutČ, bohatá šestinedČlka, budeš ležeti. Rozina, aþ se do
sklepu vjíti zdráhala a jak mohla bránila, též velikým kĜikem za
pomoc žádala, však žádného se nedovolala a tak k ní na pomoc
žádný pĜijíti nemohl. Chtíc nechtíc tam vjíti musela a v nČkolika
dnech hoĜem umĜela, jížto také ten ukrutný otec umĜel. Ona pak
po smrti þastokráte v témž domČ se ukazovala (i taky letha 1705.
6. 7. i více bílednČ v bílém rouše na zĜíceninČ sedící a vlasy
þesající vidČna byla) a plaþící pĜedpovídala, že po mnoha letech
ten dĤm klesne a tím pádem mnoho lidí zaĜíceno bude.
Nato letha 1648 pĜed KvČtnou nedČlí ten dĤm nenadále se
oboĜil. Vide et verte 26 folia ad sinistram.
O tom zboĜeništi vždy se jistilo, že tam veliký poklad skrytý
se vynachází. I koupil ten grunt mĤj milý dČd, p. Jan Kegler,
kterýžto poklad smlouvou trhovou dČdicové Bergkmonovští na
polovic vyhražený jest. On tam domek na tČch (z)Ĝíceninách
vystavČl, však ale pĜitom nic nenašel.
Letha 1746 v Zelený þtvrtek prachvnuþka Keglerov. u
schodĤv do zahrady hrabala šneky. PĜijdouc na sypkou zem,
která se na ni jako vyzdvihovala a sama od sebe pohybovala, z
té zemČ na ni duch se do tváĜe vyšel s hlasem Nemluv. Tím
dČvþe jsouc pĜedČšena, utekla. MáteĜ její povšem po nČjaké
chvilce jí namluvila, aby tam hloub hrabala. Kostí se dohrabala
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a je zase tam zasypala.
1692. P. Jan Kegler, mĤj milý dČd, od dČdicĤv Bergkmono.
ten grunt za 110 fl jest koupil. Ve dcsk. zem. qvater. communit.
tĜetího 1696. 24. Janu. sub lit. F 3 ingro.
/93/ Byl taky veliký boháþ BartoĖ z PráchĖan, primas a Horník na Horách Kutt. SynĤm svým mimo mohovit. zboží pozemských statkĤv zanechal, totiž Neškaredice, Kbel, Opatovice,
Blini, HoĜejší Dolejší Chvatlinu, Sobušice, Lhotu, Vidice,
Albrechtice, Tuchotice etc etc. 1510. letha umĜel. Vide rozdČl
Lib. hæred. flav. majo. ad A 1512.
1587. Zykmund Steyšek od Jana Háši za 14000 tol. Konárovice koupil a znáti nebylo, aby penČz z truhly hrubČ ubylo.
11
Zykmund Kozel , primas kuttnohorský, Horu Kuttnou
stavením velmi ozdobil, jemužto dĤl Kuklík velké štČstí pĜinesl.
Letha 1595 od Petra Salavy Bykánec za 6150 kp gro. þe. a od
Karla Háši KĜesetice a Perštenici za 18350 koupil a zaplatil.
1363. CísaĜ Zykmund od Endrlína Worsuchera, Horníka, 30
tisíc kp gro. þe. sobČ vypuþil a na vČþnou odplátku jsi vydlužil.
Králi JiĜí þastokráte HorníkĤm Ĝíkával Puþte, puþte, milí
Horníci. Až umĜel a nic neoplatil.
Králi Vladislavovi plnými pytlíkami peníze sypali, neb
PodČbrady koupiti znamenitČ pomáhali.
1504. Horníci vyplatili Mladý Kolín k ruce JMKrále penČzi
v minci na Horách Kuttnách nachovalými, /94/ neb k té vejplatČ
8000 kp gro. þe. poskytl dĤl Osel na Páchu pod chrámem P. sv.
panny Barbory od dávna zaražený. Ex archiv. kutten.
1601. Král Rudolff naĜídil, aby osoby stavovské, pokudž
chtČjí na Horách Kuttnách bydleti, by zároveĖ s jinými obyvateli
pavovali a na hory náklad vedli.
Potok Pách Horníci od hutí až k ýáslavský bránČ dali oblátkovým kamenem vydlážditi, aby vody po tom dláždČní ouprkem
bČžely a tejnými prĤchody hlubiny RoveĖský a Oselský nezatápČly.
1495. Král Vladyslav JiĜího z Elkuše, Poláka rozeného, na
Horách Kuttnách dobĜe osedlého, jenž na tvrzi Lorci své osidlo
mČl, za místo mincmejstra uþinil, neb Horám dobĜe rozumČl.
1597. Rudolff, císaĜ a král þeský, když se hory rozmnožovaly a mČsto zakládalo, ustanovil soudce a právo mČstské, aby vČci
mČstské a outrpné soudili a ouĜedlníci Hory opatrovali. NejpĜednČjší pak osoba bývala rychtáĜ mČst. Ten v chození, stání, sedČní, v hlasích pĜednost míval a ta pĜednost rychtáĜská až do léta
1420 trvala. Tu nejprve šephmistĜi dle vĤle a libosti své rychtáĜe
volívali a králové jej dosazovali. Ty pak pĜísežný soudce lid z
zemi nČmecké dle své vlastnosti Schepffen meistere, když pak
právo u Hory se zaþalo a ýechové do raddy pojati byli, ten
nČmecký titul sobČ zanechali a šephmistĜi se nazývali, pĜi þemž
taky þeští králové je zanechali, /95/ šephmistĜi titulírovali. OuĜad
starších obecních za prodloužilá letha toliko 4 osoby zastávaly.
1471. Král Vladislav raddu kuttenskou osobnČ obnovil a jiné
k nim dvČ osoby pĜisadil a naĜídil, aby vždy Kuttná Hora 6
starších obec. mívala.
1538. OuĜad osum soudcĤv za nejvy. mintzmistra p. pana
Albrechta z Guttensteyna byl vyzdvižen.
Starší z obce ihned s mČstem se zaþali, potom bývalo jich
20. Když ale obyvatelĤv pĜirostalo, zrĤstl ten ouĜad až na 70
osob, do kteréhožto poþtu lid obecní i horní officíĜi i taky JMC.
Krá. rychtáĜové se pojímali.
1551. Na Horách Kuttnách císaĜ. krá. rychtáĜové k dosazení
pĜišli. Heslo kuttno. povstalo A Jove principium, þiĖme od Boha
poþátek a bude dobrý na Horách Kuttnách poĜádek.
1513. HavíĜstvo pĜed staršími nad havéĜi sobČ stČžovalo, že
ševci pĜíliš drahé obuji dČlají. Bylo jim naĜízeno, aby budoucnČ
pár prostých stĜevícĤv pĜes 2 groše byly a nejdráž za 16 penČz
nedávali. Ay, kdyby ti nebozí havíĜi nyní obživli a za pár stĜevíc
tolar dáti mČli, dyĢ by se jim to k smrti rovnalo.
1435. Že nČkteré ženy pĜi veselosti tancovaly, museli za nČ
muži po 10, 6, 4 groš. þe. pokuty složiti a k tomu arest vystáti.
Jedna pak žena, že jiné k tanci pobídla, odsouzena byla /96/ bránu
KouĜimskou skĜidlicemi za pokutu pĜikrýti dáti aneb od obce
pryþ puzena býti.
1345. Mikuláš Vornatvs, vdovec, pro své zuzanicství za
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pokutu od Klášterské fortny musel dáti stezku dlážditi tak
daleko, jak daleko mohla šĖĤra okolo jeho domu a zahrady
obtažiti. A to jest ta cestka, jenž se Stanweg nazývá.
1480. Jan Charvát, bohatý horník a literního umnČní milovník, u sv. panny muþe. Barbory prostran(n)ou školu pro mládež
vystavČl.
1590. Mikuláš VodĖanský z ýažarova, Zykmund Kozel z
Ryznatu, JMC. rychtáĜ a primátor, muži uþení, školu svatojakubskou vystavČli a na literní umnČní nakládali. Jejichžto erby
pro vČþnou památku nade dveĜmi z pČkného þerveného mramoru se spatĜují.
Což jest v mČstČ krásnČjšího, jako
duchovenstvo ½
vážnosti

radda mČsta ⏐
⏐ moudrosti
soudce
⏐
⏐ spravedlnosti
mČšĢanstvo ¾ v své ® poslužnosti
mládež
uctivosti
⏐
⏐
ženské pohlaví ⏐
⏐ stydlavosti
lid obecní
¿
¯ pobožnosti
MČsto, které nemá ty c(t)nosti, tuĢ se líhnou všeliké zlosti.
PamČĢ, že na Horách Kuttnách byl jeden dĤl neb šachta tak
hluboká, že mohl þlovČk z Hory Kuttny do ýáslavČ neb do
Kolína jíti a tam chvilku posedČti a do Hory se zase navrátiti,
dĜíve nežli havíĜ do toho dolu slezl a vytna tam štufku /97/ ze
skály zase na den vylezl pĜišel, což kolikráte o závod jest
sprubírováno bylo.
PamČĢ o provazu dĤlu Oselského. Ten 70 pacholkĤv dČlalo,
neb 40 pĜi jedné a 30 pĜi druhé provaznického kola klice státi a
prameny toþiti musilo, až jej náležitČ zakroutili. Takový provaz
na Vlaským dvoĜe oþitČ jsem spatĜil, až na tlusto(s)ti a dlouhosti
ustrnul. Za horního hoffmistra p. Vácslava Mytys k prodaji
pĜišel, ty pak peníze na kamen(n)ou fontánu na Vlaským dvoĜe
jest obrátil.
Byl jeden horník, pĜíjmením Osel nazvaný. Ten dĤl jeden
zarazil a odtud nazván byl dĤl Osel. Ten od silných vod, mČvše
nejvČtší hlubinu, v þas vojny táborské se zatopil. Za krále
Vladyslava havíĜi nČkolik prken dohromady si srazili a tou
fudrností jako na prámČ, však daleko pod mČsto, se plavili. Však
k štolhortu neb ke skále pĜiplaviti se nemohli, z þehož znáti jest,
že to rozdČlání nesmírné v tu stranu stranu býti musilo.
768. 1310. Král Jan mČdČnou pĜísadou kuttnohor. mintzi
zlechþil. PĜedtím vždycky z samého feynu stĜíbra peníze se
dČlaly neb k pĜemnohým vojnám penČz náram(n)Č potĜeboval.
1377. Karel král IV. ke 100 lib. stĜíbra 12 lib. mČdi pĜisadil.
Vácslav Lenivý, syn téhož krále, v létu 1407. hĜivnu na 41 díl
rozdČlil a 16 dílĤ mČdi k stĜíbru pĜimísil.
1460. Král JiĜí v Praze a u Hory plecháþe dČlati poruþil.
/98/ 1548. Ferdinand I. krejcary, groše a 17kr poþal dČlati. Za
jeho panování ertzkaufféĜi byli cassírováni. Oni pĜed Žižkou
huti pod spravedlností sobČ vystavČli, rudy skupovali a je tam
šmelcovali. PĜi tČch hutČch mČchy k šmelcování dílem koĖma,
dílem volma honiti dali a ocheĖ k pecem dýmali. Po Žižkovi
mČli huti svý okolo Páchu, u Bilan i pod Kuklíkem a v GruntČ.
1460. Dva Horníci vystavČje kaplu a do ní jakésy panny
uvedli, aby P. Bohu sloužily a dcerky horské cviþily. A Ĝíkali
jim Bekvínky. Která se mezi nČ dala, musela 30 let v spoleþnosti
trvati. Prvních 10 let v obyþeji jejich tovarystva se cviþila,
druhých 10 let v obyþeji toho tovarystva strávila, v posledních
10 letech mladé pannenky uþila. Po tČch letech na vĤli její bylo
se vdáti anebo s nima zĤstati.
1527 ty panny na Horách Kuttnách více se nenacházely,
toliko po 60 letech jakým zpĤsobem odešly, se neví. Obydlí
jejich jednak dĤm zádušní, jednak Temple, jednak Pannenský se
nazýval. Od nichžto podnes Pannenská ulice, kde bydlely, se
nazývá. HodnovČrná stará pamČĢ.
HavíĜstvo mČlo dvČ velký zlatohlavový korouhve, perlami
hustČ krumplovaný. Za druhé, tĜi obrazy ze samých perel vyšité
a drahým kamením ozdobené, totiž obraz VtČlení PánČ, na tom
Panna Maria perlová sedČla, arch-anjela Gabri. též celý
stĜíbrným lilium. Druhý obraz Narození PánČ. Volek a oslíþek
celý z perel krumplovaný, v jeslech místo sena samorostlé
stĜíbro se tĜpytilo, Jozeff na stĜíbrnou hĤl se podporal. TĜetí

obraz. Sv. P. muþ. Barbory s Dioscorem, z perel, stĜíb(r)a a z
zlata krumplovaný. Ty obrazy o Božím TČle o processí
ozdobené havíĜstvo nosívalo. Za ty obrazy Ferdi. I. HorníkĤm
dával za nČ jedno mČsteþko, však sobČ /99/ vyžádali, aby ty
klenoty pĜi Horách zanechal. Po letech jeden mincmistr N. na
nich je divnČ vypartykoval. Item mívalo havíĜstvo stĜíbrnou
monstrantí se 12 apostoli, ta 121 hĜiven vážila, šíĜky byla, že ji
žádný obsáhnouti nemohl, vysoká, že vršek žádný prstem se
doteknouti nemohl. Takovou kacíĜi roztloukli, mnoho ornátĤv
perlových pobrali a promrhali.
1419 PĜijel na Hory Kuttny zeman s táborskou rotou. KnČzi,
mši sv. sloužícímu, z oltáĜe kalich uchvátil, do hospody
pospíchal a z téhož kalichu s holomkami sobČ pĜipíjeli. HavíĜi se
spikli a ten kalich vzali a mnoho jich zadussili. Od té chvíle
Horníci na Tábory jako na psy zanevĜeli. FaráĜ knČz Sedlice
professvs, muž v písmích svat. zbČhlý, tohož þasu pastýĜ na
Horách Kuttnách, na svém kázání horlivý Horníky proti té zbČĜi
velmi popudil, neb jich na 5496 schytali a do šachet vházeli, je
pálili, stínali a tak ty jedovatý Tábory ze zemČ vykoĜenili.
PrubýĜi za starodávna rudy prubýrovali.
RoštýĜi je ohnČm mČkþívali.
PremíĜi stĜíbro pĜepalovali.
KysýĜi ze stĜíbra s mČdí složeného cány lívali.
MincíĜi z cánĤv farffule neb kusy stĜíhali a z nich pláty
dČlali.
ZmítaĜi tČm plátĤm kĜechkost v ohni odjímali.
KlopýĜi okrouhlé dČlali.
/100/ Hejiþi je pĜebírali.
ŠtosýĜi z kĜivolatých rovné dČlali.
LorýĜi na bČlo vyvaĜovali.
PregýĜi teprva rázy na plátech vyráželi a tak teprva peníz
vyhotoven byl.
PĜi zaþátku mince ponejprv pregovali groše, a vážil jeden
groš ¼ lotu, a halíĜe. HalíĜ byl 12 díl groše. A tak 12 haléĜĤv
platilo za jeden groš, takových grošĤv 60 kusĤ a haléĜĤv 720
kusĤ do hĜivny vcházelo. HĜivna váží 16 lotĤ. Na tČch groších
bývaly tĜi obrouþky a vprostĜed krá. koruna s nápisem Wen. II.
D. Gr. R. Boë, z druhé strany lev s nápisem Groš Praž.
Na halíĜích z jedné strany lev, po druhé W.
1310. Král Jan naĜídil z hĜivny stĜíbra 64 groš. a haléĜĤ 768
dČlati.
1457.-60. Král JiĜí plecháþe dČlati poruþil. Plecháþ platil 2
groše míšeĖ. neb 7 bílých.
1444. Sedmeré pĜedmČstí na Horách Kuttnách bývalo, totiž
ýech, Hloušky, Pách, Kolmark, Holemarck, Nové mČsto,
RoveĖ.
OfficíĜi horní bývali
Nejvyší krá. urburní perkmistĜi, ti (k) dČlníkĤm dohlíželi a
košty podpisovali. PísaĜ urburní horní vČci do knČch zapisoval.
ŠichtmistĜi náklady na hory popisovali. Starší obecní štejgýĜi ve
dne v noci po dolích lezávali a obecné dobré pozorovali. Maršejderové vorty meze i pod zemí vymČĜovali a jak daleko dČlati
mají, vykázali. /101/ Cimmrmani šachty rychtovali, štemplovali a
pĜed pádem neb škodou co nejlépe uchycovali. Huttmanové, aby
díla dokonalá byla, dohlíželi a nádobí horní opatrovali, havíĜe do
díla sþítali a je k dílu ponukovali. AnnklopéĜi, ti byli hodin
zvČstovaþi, ti dávali pozor na hodiny, aby šichta ani ukrácena,
ani prodloužena nebyla. Ertzhalerové rudy zdvíhali a mČĜili.
Horní pĜísežní s urburéĜem a ouĜedlníky rozepĜe horní soudili. A
jiní officírové, totiž horní hoffmistr, puchalter, lehenschreiber
etc. To za letha 1614. velmi k spuštČní pĜišlo.
O horních dČlnících.
PĜední bývali havíĜi, kteĜí v skalách rudy ohlédali, lámali a
prĤ(c)hody prosedali.
HašplíĜi, ti z dolĤv rudy, perky rumpálem nahoru táhli.
TreybýĜi, ti koĖma rudy, perky, vodu etc na den z radša(c)het honívali. Za mých mladých leth až do letha 1703 mĤj
nebo. dČd p. Jan Kegler mívával 24 koĖĤ a 12 pacholkĤv pro
Hory chovával, s nimižto v trejbČ rudy na Turgangu na den táhli
a rudy do hutí vozívali. Od vytažení jedné kĤže po 5 kr a od
vožení od 1 cen. ruddy 6 kr se platilo. Ti pak pacholci, jenž v
trejbČ koĖma honívali, jmenovali se trejbníci.

/102/ ŠmelíĜi, ti ze žump na štoly vody vyvažovali neb
fejdlovali.
Pacholata, ti rudy a perky po fudrnostech na huntech na
ražump fudrovali neb dováželi.
PumpaĜi, ti vody do jam svedené pumpovali.
Hlináci, ti hlínu kopali, k místu na karách dováželi. Z té
hlíny šisky neb lodunky k nabíjení skal dČlali a je po rumpálích
dolĤ spouštČli.
ŠtrejchýĜi, ti latro(c)hy neb prĤdu(c)hy vymetali, od zemských par, kouĜe a kachancĤv zaþazené þistili.
PrejtýĜi štufky a rudy prejtovali neb roztloukali.
PuchýĜi rudy na prach a písek puchovali.
MarštalíĜi a vozkové kverkĤm rudy, perky odváželi, dĜíví k
rychtunkĤm do ša(c)het pĜiváželi a forovali.
1509. Král Vladislav pro libý zvuk zalíbil sobČ jeden zvon
svato-barborský, jej na Hornících požádal, na vČž sv. Víta v
Praze zavČsiti dal, kterýžto až do roku 1541 celou Prahu hlasem
svým obveseloval. Však v roce velikým ohnČm, jenž hrad
Pražský a témČĜ celá Malá Strana vyhoĜela, s jinými zvony k
zkáze pĜišel. Památka téhož zvonu u sv. panny Barbory v kapli
sv. Ignatia jest ta, že v tom okrouhlém oknČ proti západu slunce
to okno širokost téhož zvonu vyobrazuje, kteréžto okno vnitĜ té
caple letha 1746 pro malvu k zazdČní pĜišlo.
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Týž král Vladislav z onoho zvonu tu slitinu toho zvonu
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HorníkĤm navrátil. Oni letha 1510 dali zvon druhý zlíti, jenž
80 cent. váží, jej Ludvíkem pro þest syna jeho /103/ nazvali. Nato
Michal z VrchovišĢ, primas kuttnohorský a horní hoffmistr, dal
slíti zvon, jenž Michal sluje, s nápisem O Sanna vocor.
1536. Jest udČlán zvon pod jménem sv. panny Barbory, jenž
z prvopoþátku nazván byl Nováþek.
Za mistra Ptáþka, konváĜe kuttnohorskýho, byl zformován
zvon Ptáþek nazvaný, však ale Boží rodice PannČ Marii
dedykován neb vĤkol nČho psáno stojí Ave Maria, gratia plena,
D(omi)nvs tecum.
1444. Býval v HoĜe Kuttný cech šlojíĜský, ten dvČ matrony
Ĝídily a k nim do cechu ženské osoby, jenž tkadninČ se jmenovaly a roušky tkadly, chodívaly.A jistá paní Dura a paní Alderka
za cechmistrynČ byly.
1490. Hrádek nad Páchem Jan Smíšek z VerchovišĢ, Horník
bohatý, vyzdvihl a vystavČl.
1302. Albrecht, císaĜ Ĝímský, požádal krále Vácslava, by
jemu Hory Kuttné, jenž nad míru stĜíbrem oplývaly, na nČkterý
rok k užívání zanechal. I odepĜel mu tu propĤ(j)þku. On hnČvem
popuzen, vojsko v Švábích a Rakousích verbovati dal.
1304. S týmž vojskem do ýech vtrhl a k HoĜe Kuttné táhl a
ji ze všech stran oblehl. Když šturmem na mČsto dotíral, jej
odehnali. Toho vojanského lidu nejvíce u sedlec. kláštera leželo.
Horníci jedem potok Pách nakazili. Kdokoliv té vody se napil,
otráven byl. Tím na tisíce lidí a hovad zhynulo. Vtom král
Vácslav s vojskem HorníkĤm /104/ na pomoc pĜispČl. Albrecht
císaĜ s vojskem v noci odtáhl a Hory Kuttny opustil.
1307. Rudolff syn krále Vácslava umĜel. Tu opČte císaĜ Albrecht s vojskem do ýech vpadl a mezi Kolínem a Horou Kuttnou
se položil a voja(ns)ký tábory roztáhl. Hornice opČt jej zahnali.
1408. Jan Hus v ýechách allarmo uþinil a lid zbouĜil. Horníci toho buĜiþe zkrotiti mínili a protož sebravše lid do pole táhli,
outok na Tábory neb Husity uþinili a blíž Klína mnohlo TáborĤv
a HusitĤv na place porazili a zajali. Zajatý do šachet vházeli.
1420. TáboĜi mČsteþko PĜelouþ dobyli a tam se osadili.
Horníci na nČ se pĜiloudili a je na hlavu porazili a mnoho jich
zajali, jako i u ChotČboĜe víc než tisíc pobili a co jich zajali,
pĜed sebou jako hovada hnali a do šachet vházeli. Pro tu srdnatedlost král Vácslav 4. erbem je obdaroval, v nČmžto orlice a lev
þeskou korunu zdržují, že oni jako orlice bedlivé oko na nepĜáteli mČli a jako lvové zmužile se potýkali. Neb kde jen buben
zaznČl a trouba proti TáborĤm zaznČla, tu Horníci se našli.
1424. Horníci s Pražany proti Žižkovi se spoltili, na nČj blíž
Malešova udeĜili. Žižka se obrátil, na tisíce jich porazil, Horu
Kuttnou oblehl, mČsto opanoval, domy, kostele vyplundroval, na
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tĜech místech oheĖ založil a celé mČsto s kostely vyhoĜelo, lidi
shoĜeli, se udusili a co živo zĤstalo, meþem pohubil a tím pČkné
pamČti horské s mČstem v popel se obrátili.
Táborská rota to míti chtČla, aby lidi žádných duchovních
píseĖ nezpívali, knihy svaté aby se kazily, zpovČdi a pokání
ukládané nebyly, žádných postĤv nezachovávali, svátkĤv
nesvČtili, knČžstvo plešĤv nenosilo, /105/ bez vornátĤv, jen tak jak
chodí, mše sloužilo. Zapovídali oleje a vodu posvČcovati, dítky
obecní vodou kĜtíti, misály, kalichy a kostelní nádobí bráti,
vornáty, alby, komže na kabáty a košile rozdČlávati, obČĢ PánČ
ne v kostelích, ale ledakdes konati, kostely, kaple, oltáĜe boĜiti a
vyvracovati, TČlo Boží z monstrancí vyvrhovati, do kĜtitedlnic
neĜádČti. Ó pĜeukrutná bezbožnost táborská, pro kteroužto peklo
sobČ jste zasloužili. A protož Horníci dobĜe je hubili, až je
vyhubili, neb od pravé víry se neodsloudili a takové sekty
Wikleffové a Husové nepĜichytili.
Havel Choudek, faráĜ kouĜimský, tu sektu sobČ oblíbil a tĜi
kaplany své, totiž Martina, Jakuba a Linharta, týmž kvasem
nakvasil. I bolelo to poctivý konšely kouĜimský. Napomínali
jsou jej, aby jim toho neĜádu v mČstČ nezaþínal. I vida, že jej od
toho odvrátiti nelze, na vĤz svázaného uvrhli a jej s kaplany do
Hory Kuttny dovézti dali. Vida Horníci, že jim jeji(ch) omluvy
nepostaþujou, do šachty je odsoudili a tam je mezi jiný Tábory
uvrhli.
1420. KnČz Valentin, od víry odpadlec, od HorníkĤv zajatý.
Kázali ho katem na škĜipec ztáhnouti a páliti, proþ se sekty
pĜidržel. Vyznal, aby prej pĜi té /106/ hluzi Táborské loupeží
zbohatl. Poruþili ho zmuþeného propustiti, aby mezi bratry
Tábory se navrátil a jim oznámil, že u Hory pro nČ teplou lázeĖ
chovají.
U ChotČboĜe Horníci do 700 TáborĤv do stodoly vehnali a
tam je i (s) stodolou zapálili.
1643. PČkná pamČĢ, na parkamenČ vypsaná a peþetmi stvrzená, když Hora Kuttná od švejdské rozbroje byla vyplundrovaná, k ztrátČ pĜišla, kterak
TĜi havéĜi na dolu RoveĖským, jenž se nenadále šachta
zasula, na den lezení jim zašturcovala, že nebylo možná vylézti.
Ti celý rok pod zemí byli. PodivnČ je BĤch z té hlubiny zemské
vyvedl. Jeden z nich byl žádostiv toliko sluneþné svČtlo spatĜiti,
a spatĜil. Druhý jen manželku a dítky spatĜil, že by dýlej živ
nežádal. A toho užil, neb jak do pĜíbytku svého se dopravil a je
spatĜil, padna na zem umĜel. TĜetí sobČ vinšoval, kdyby jen
jeden rok pĜi živobytí byl, že na tom pĜestane. I to od Boha
obdržel a ten vejroþní život dokonal. Ten za þasu toho živobytí
svého þasto vypravoval, kterak každý den sliþnou pannu
vídávali, jenž jim bochník chleba a džbán vody, aby hladem a
žízní nezhynuli, pĜinášívala a lojovým kroužkĤm, aby nikdá
nedohoĜely, žehnávala. A ta panna že byla svatá Barbora, neb v
té tváĜnosti a postavČ, jak se od malíĜĤv maluje, se zjevovala.
Oni, tou potravou a svČtlem zaopatĜeni, že den a rok proti
západu slunci skálu prolamovali a to, co nasekali, to za sebou
šturcovali, až pĜi vyjítí roku proti chrámu PánČ sv. Barbory nad
HoĜejším Páchem na den se prorazili. Ten mundtloch, kudy jsou
vylezli, do dnešního dne se spatĜuje.
/107/ 1529. Kalich zlatý Anna Miránková z Sucho(t)lesk,
souseda kuttnohorská, k oltáĜi sv. Petra a Pavla v NámČtském
kostele, jenž 245 dukátĤv uher. váží, pod svým erbem darovala,
kterýžto kalich divným opatrováním božím v tolika vojnách
zachován až podnes na rathauze se zacho(vá)vá a na velké
slavnosti k službám božím se propu(j)þuje.
O raddní svČtnici
Vynachází se tam strop veliký s pČti silnými trámy, þtyrmecítma hlubokými ffylunkami táfflovaný a vyhražený. V prostĜedku tČch fylunkĤv rĤže široký na pĤl druhého lokte obdýlné,
velmi mistrovnČ Ĝezané a na osmi obloucích ĜezbáĜským dílem
na zpĤsob ĜetČzu dlabaný visejí.
Nade dveĜmi kumánská Sibyla s svou družinou a Augustvs
císaĜ s dvoĜenínmi.
Všecky zdi od lavic až doprostĜed pak až k stropu velmi
outlými a jedny do druhých spletený Ĝezby, za tČma pak Ĝezbami
ještČ druhý Ĝezby se spatĜují a jako skrz mĜíĜky prohlížejí, takže
když pĜední prohlídne, ty zadnČjší taky prohlídnouti se musejí.
PĜi Ĝímsách se vidí, kterak sv. apostolĤv obrazy stávaly a nad
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nimi kuple divnČ vypracované se spatĜují.
Nad sezením magistrálním stojí figura P. našeho Ježíše Kri14
sta na zpĤsob Ecce Homo s roztaženýma rukama /108/ v podstatČ vysokého muže, velmi kumštovnČ vyobrazený, tak jako by
na živého þlovČka patĜil. Všechny oudy a žíly pĜíslušnou míru
mají a i ty žilky nejmenší skrze tČlo prohlížejí a ten svatý obraz
boží v soudech a spravedlnostech i všech þinech svých soudcové
na pozoru a v veliké vážnosti mají a pĜed sasazením svým na
soudné místa k nČmu se modlí a za pomoc svatou žádají. A
pĜitom na spravedlnost, milosrdenství i pĜíkrost boží pamatují.
1719. Jsa v službČ servuské postaven, pro þest téhož sv.
obrazu dal jsem za ten obraz papršlek pozlacený a týž sv. obraz
jsem pucoval a omýval a s ním ze svého místa odsazoval, což
jsem v tom velikou hrĤzou a strachem obklíþen byl, vzláštČ když
jest mne zasloužilý hospes curiæ p. Frantz Štamperský, vážný
starec, povídal, kterak jednoho þasu pĜed renovatí magistrální
túž svČdnici þistili, že s pomocí braných mČst. ten obraz boží
dolĤ na zem z toho stanu sundali a jej obmejti a stan vyþistiti
mínili, že týž svatý obraz v Ĝbetu zadČlané sklíþko má a když jej
otevĜíti a co by tam uloženo bylo vidČti chtíli, stra(c)hem a
hrĤzou obklíþeni jsa, vtom strop a zdi postrané, Ĝezbou
14
[Mezi stranami 107 a 108 je volnČ vložen dopis - list papíru o výšce
267 mm a šíĜce 195 mm, popsaný po obou stranách. PĜepis dopisu je asi
za hranicí srozumitelnosti - pĜepisoval jej þlovČk neumČjící nČmecky a
nemající mnoho zkušeností se þtením kurentu - tolik na omluvu.]
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von gottes gnaden Erwöhlter Röhmisher Kayszer, auch zu
Hungarn undt Böhinnd khönig
Hoch und […]hlgebohrnes, liebes getreuer etc etc.
undt wie um die Vergängunesz Vnsers Khönig. Richters zu bohmish berdt, wie nicht weniges das Johann Russki, undt sammtl
müller de senatu, item des stadt Richters Bernhandt Mikolowsky
kheines weeges unbestreffter du leszen ist, absanderlich weillen
diesze sedelführer die Communitat dahin Verhatget, undt auf
gewickeltt, des sie neben andern Vielen unanständigen actibus
eine städliche Verwirrung denen würtstafft. Verwaltern, nebt
andern weistl ausehenhen folgerungen verursachet haben, als
leszen wier nicht trlst unserer König. böhm. Hoff Cantzeleÿ an
Vnsere Kay. Hoff Cammer die eimnerung ergehen, aus des
abgedechter unser Khönig. Richter Johann Jacob glastberger
weillen er ex ratione officii der stadt Viel lieber mit einen gueten
exempel Vorleichten solln Von seiner function saloâ tamen
existimatione suspendiret werden möchte - die under der
Commission aber geben wier die gewalt, des du Respectu der
andern auswiklern undt excedenten nicht allein jetz gleich cum
suspensione ab officiis Verfahren, sonder auch in casum
ulterioris venitentiæ dieselbe gar ammo wiren, undt nach gestallt
der sachen auch stärffer straffen vor die Handt nehmen mögest
undt sanstemehlen ganten billich ist der denen Rathsz
Verwandten, sonderlich Vachern Khönig. Richtern die
anmeszende Deputaten, undt über mäszige anidenten aus
khünfftij abgestellet werden sollen, also seind wier aus achtent
gegen, und gleich wie nun vnser Khonig. Richter zu teitsch
bredt die ammotion seiner schäolichen auf widlereÿ halber in
alle weegen /druhá strana/ Verdienet als haben wier Vnsere Kaÿ.
Hoff-Cammer erinnern lasten anstett deszen gefuhrlichen Manus
zue besagten Richter ambt ein ander wärtig bester Verhaltenes
taugliches Subjectum zue betellen, nicht mind allen Vnsern
König. Richtern undt Magistrate gemesten ein du bindten, auf
des sollche in die gemein-stadte würtenhoff-administration ut
pote extra sptuæram debitæ activitati, officii, weder directe, nos
indirecte sub pæna suspensionii Ja gar gestallter dingen nach,
amotioni cum insanica, auch fiscalischer straff, und Ersatzung
de proprio des Vnser - oder der Communitet enstendenen
Schadens, sich in gerinsten nicht in nisten sollen: undt nach dem
der Grimater Vnserer Konig. Stadt miesz werftl müller in
Vershiedenen passibus sich denen Commissionn vererdnungen
wieder setzet undt nicht dem desiegen gegenshreiber ein
Complos gern acht, undt in allen Vorfältigkeiten der geminey
stadt aeconomicum, undt bestes muthwillien du hin dern
gesuchet, so Khännen diese bande malversanten suspendiet ihro
functione in desten gemainden andern aufgetrahen wird
disselben aber inqvisitoire wersehren werden.

ozdobené, tak praskati a pukati zaþaly, jako by to vše padati
chtČli. Pryþ odešli a po modlení svém tak nepucovaný týž sv.
obraz zase na své místo postavili.
P. VavĜinec Štamperský, zasloužilý syndicvs a senáttor, mnČ
ve vší vroucnosti povídal, kdykoliv do té radd. svČtnice
pĜicházel, že se téhož sv. obrazu palcem nohy dotejkal a se
kĜižoval. Že jednou /109/ jemu v nemilosti postavenému celá ruka
zdĜevČnČla tak, že za dvČ nedČle žádná lidská pomoc jemu
nepomahla, až sv. zpovČć skrze vroucné pokání jej uzdravila a
zase k té pĜedešlé vroucnosti a dotýkání té sv. nohy boží milost
jeho pĜipustila.
Pan Bernard Daþický z Heslova, JMCí. radda, krá. rychtáĜ, v
þas modlení magistrál. ku podivení všech p(ánĤ)v senátorĤv
vykĜikl Ach, Jesvs Maria Jozeff, Syn boží potĜikrát oþi své
zavírá a otvírá. Po nČkterým þase šlakem byl trefený. To þasto
povídal, že tím znamením to neštČstí jemu se pĜedpovídalo a
pĜedzvídalo.
1746. Jistá vz. paní pĜespolní do té svČdnice na podívanou
pĜišla a na ten sv. obraz vroucnČ hledČla a sobČ to svaté umuþení
rozjímala. Vtom neda nenadále až ke kamnu bČžným krokem
odstoupila a strachem, bázní, též hrĤzou i Ĝvaním a pláþem
slzavým povídala, že týž sv. obraz nČkolikráte na ni oþi otvíral a
zavíral. PĜistojící ji k tomu pĜivedsti více nemohli, aby se k
témuž sv. obrazu blížejc navrátiti mohla. Slzavýma oþima a hrĤzou z té svČdnice raddní pospíchala a ty žlutý barvy tykytový
firhaneþky na památku obČtovala.
U kamen vynachází se Adam a Eva pod stromem vábícího
hada stojící, velmi kumstov(n)Č zformírovaní, kteréžto kumstovné dílo vznešený mistr /110/ 1511. Jakub ĜezbáĜ postavil, jako i u
sv. panny Barbory archu boží, kde nyní velký oltáĜ stojí, zhotovil.
1502. Ta kumstovná ruka tuto archu boží vypracovala. Byla
jest na zpĤsob krá. pokoje s tĜema okny zpĤsobena, kterážto
veþeĜi PánČ vyobrazovala. UprostĜed jí stál stĤl a za ním Syn
boží s 10 apoštoli, beránka velikonoþního požívající a miláþka
Jana na klínČ držící. Sv. Filip pĜi rohu stolu stoje, bo(c)hníþky
chleba z (s)vinutého pláštČ podával. Sv. BartholomČj z nádoby o
koleno opĜené nápoj do þíše naléval. Každý ten obraz tak na
živo Ĝezán byl, jen že se mu duše nedostávalo, neb každý jinou a
jinou pozituru tČla na sobČ ukazoval. Zrádci Jidášovi nad jeho
mČšcem a zrzavou bradou smáti se mohl. Strop na zpĤsob
klenutí byl zformován, s kumstovnou ĜeĜbou se skvČl. Z prostĜedka stropu pĜeveliká umnČle Ĝezaná a subtylná rĤže na
samých obloucích visela. Pod tou veþeĜí bylo vidČti þtyry prohlubné komĤrky s tenouþkými Ĝezbami vnitĜ i zevnitĜ ozdobené,
v nich þtyr církve sv. doctory prsní obrazy v zpĤsobu þlovČka
sedící. Jeden z nich jakoby sám s sebou rozmlouval, druhý v
knize þetl, tĜetí myšlení své na papíĜe spisoval, þtvrtý u vytržení
k nebi hledČl. Na postran(n)ých þástkách té archy dveĜe velmi
kumstovné Ĝezbou dČlány, po každé stranČ stály dva obrazy
plochou Ĝezbou dČlaný, totiž P. Maria, sv. KateĜina, sv. Barbora
a sv. Apolena (kteréžto pro památku /111/ od p. P. Michala Vorla,
bývalého ministra chrámu PánČ sv. P. Barbory, sobČ jsem
vyžádal a v domČ mém sobČ zachovávám).
Za oltáĜem pozadu byl vin(n)ý keĜ, po táflování se rozkládal.
NB. na zpĤsob oného kĜe, co v raddní svČtnici na dveĜích do
deposití se spatĜuje.) Ten po loubích vedený, hrozny ozdobený a
listím, též ratolestmi obtoþený, to celé dílo kumstovné spojoval.
V tom pak keĜi ptáþkové sedČli, nČkteĜí zrnka zobali, nČkteĜí
jakoby pryþ letČli, vidČti bylo.
Kterýžto keĜ za mé pamČti okolo léta 1698. potom pro nČjakou okrasu na oltáĜ Panny Marie, v nČmžto ona stála, postaven
byl. Potom ale jistá KateĜina Svíþková vyžebrala sv. almužny,
takové na tu khastl Panny Mariæ a okolní kvČtiny obrátila. Do
kteréhožto kĜe vin(n)ého postavena byla statue s kastlí sv. Anny,
kterážto v oltáĜíku u jednoho piléĜe dosaváde stojí.
Ta archa PánČ, jak jsem od pĜedkĤv slejchal, potom onému
novému oltáĜi jest ustoupila a na veliký kĤr uložena byla a tak
kdo co sobČ vzal a z ní odnesl, ten vzal. Když nato ty kĤry
dlážditi se daly, ostatní vČci Ĝemeslníci pobrali a popálili. Ach,
pĜeškoda toho kumstovného díla, že se komínem a kouĜem
zmizel. NČkteĜí však z tČch figur kumštovné hlavy odĜezali a
sobČ zanechali.

/112/ 1551. V Kuttný HoĜe krá. rychtáĜové k dosazení pĜišli.
PĜi zaþátku Horr Kutten lidé sobČ mnoho kostelíþkĤv a
kapliþek ode dĜeva vystavČli, obávaje se, an by stĜíbro brzy z hor
vyšlo, že by ty místa pusté zĤstaly. Když ale porozumČli, že by
ty hory nČkolik seth leth trvaly, teprva kostely od kamene
stavČli. Na tom kopci, kde chrám PánČ sv. panny muþe. Barbory
stojí, bývala též dĜevČná kaple, kamžto havíĜi na modlení se
scházívali, kterážto pĜed velkým oltáĜem na tom místČ stávala.
Když pádem hrozila a ten kost(e)l hyzdila, k rozboĜení pĜišla.
1400. Petr Linycida, horník, do kaple sv. P. KateĜiny v
chrámČ sv. barborském založené daroval misál dĤkladný za 15
kp groš. V tomž chrámČ PánČ 52 oltáĜĤv bývalo s fundacemi
dobĜe zaopatĜený.
1393. Frantz Oderyn kaplana založil. Pak zase jiný u oltáĜe
Boží rodiþky též kaplana usadil. 1400 Petr a Vácslav Písek,
bratĜi, dvojí kaplancství uþinili etc etc.
Tu, kde kaple sv. Xaveria sluje, bývala kaple mincíĜská a
pĜed Žižkou sloula Písecká, s fundatí a vČþné svČtlo tam
hoĜívalo. Každej oltáĜ mČl svého dobrodince a dobĜe zaopatĜen
byl, totiž s kapelníkem, s žáky, pradlenou i s uhlím zimního þasu
k zahĜívání rukouch. Ten chrám PánČ mČl množství knČžĤv pro
služby boží.
1414. Do téhož chrámu PánČ k službám božím tak veliký
schod lidu býval, že se tam sotva vešli a velice se tlaþili, až jim
kruchty nepostaþovaly. Všechny oltáĜe hojnost stĜíbra, kalichĤv,
monstrantí a jiných clenotĤv zaopatĜeny byly.
/113/ 1483. LázeĖ byla vČþná založena, v nížto lazebníci
povinni byli v urþitém þase chudé lidi mýti, hlavy pak benátecským mejdlem promývati.
1511. AlžbČta HrabaĖová, hornice, naĜídila svĤj statek
prodati a z toho kaplana u sv. P. Barbory fundírovati.
1539. Anna Miránková tolikéž uþinila a k oltáĜi na NámČti
sv. Petra a Pavla kaplana založila a každý rok 4 postavy sukna
pro chudé fundírovala.
1586. Majdalena Hanušová na žáky, na milosrdný skutky a
záduším veliký statek svĤj odkázala.
1513. Eliška Landová k sv. P. BarboĜe 1000 duká. uherských, pĜed samou smrtí ještČ 800 duká., odkázala a za živobytí
svého 3 kalichy a skĜíĖku pro boží tČlo, vornát zlatohlavový s
perlovým humerálem, nČkolik vornátĤv aksamitových karmazýnových etc etc jest darovala.
1484. Havlík mincíĜ též mnoho sv. P. BarboĜe, sv. JiĜí, sv.
BartholomČji a k NámČti, sv. Lazaru, sv. Martinu statku svého
odkázal a mnozí jiní Horníci zádušní chrámy obohatili.
/114/ 1747. 24. Maii psaní od J. Excel. p.p. hrabČte Philipa z
Kolovrat, krá. denominírovaného renovanta, nejv. sudího království þeského, v nČmžto intimíruje, kterak occasione renovatí
magistrální a vyšetĜení hospodáĜsk. stalé a uþinČné zprávy své
od J. Excel. p.p. hrabČte Khynskýho vídeĖského, jenž jemu
horních mČst horní dĤležitost nejmi. conferírována jest, J. C. a
Krá. Mt J. Excel. pana barona Netolickýho, podkomoĜí svého,
za commissaĜe a directora hospodáĜství obecního nejmi. denominírovati jest ráþila, což pro povČdomost magistrální cum
allegato té krá. denominatí vČdČti dává.
Podle toho má se státi J. Exc. p. Netolickýmu aggratulatí a ta
denominatí pĜiložiti.
2. Statvs æconomiæ activæ et passivæ se vyhotoví, aby se
vČdČti mohlo, kterak to directorium obci profitírovati bude.
3. P. agentu vídeĖskýmu bude o tom dána vČdomost.
P. Sedler, hoffrychtr ouĜadu podkomorskýho, Ĝeþ od sebe
vydal, kterak (prej) Janovice jenom 1 p(er) cento vynášejí, 2.
magistrát zle hospodaĜí, 3. nad jmČní zadlužen jest, 4. ani v
interesse solvendo nejni a tak dále, což pravda nejni. Inu, jaký
tak zaþátek toho directory bude, se doþká. Však ty mal-contenti
to dávno míti usilovali.
Patent intimírující, kterak JMC. Krá. resolvírovati jest ráþila
daĖ na cechy Ĝemeslnic. ve þtyrech 3 classích a to roþnČ 1.
classis 4 fl, 2. 3 fl a tertiæ 2 fl, kterážto sbírka obrácena býti má
na slezské pensionistæ, jenž za 18 mČsícĤv své solare
nepožívali.
Per patentes se zapovídá do VídnČ k solicitírování od mČst
osoby deputírovati, nýbrž skrze agenty dĤležitosti obecní
agírovati se dovoluje.
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28. Maii psaní od J. Exc. pp. Netolickýho tit plessmvs

/115/

[1747] intimírující, od JMKrá., kterak za commissaĜe in

æconomicis et politicis civilibvs prostĜedkem psaní od. J. Exc.
pp. hrab. Khynskýho z VídnČ, jakožto nejvyšího administrátora
horního, nejmi. denominírován jest. PĜíjezd svĤj dne 1. Junii in
privato pĜedsevzíti ráþil, aby beze vších zbyteþných ceremonií
toliko v qvartíru svém obyþejným zpĤsobem pĜivítán byl a tu
nČkterý den se zdržeti a zase jinam odejeti míní. Zatím by pro
buchaltera v pondČlí do Prahy konČ vyslaný byli a pĜitom
activitas et passivitas obce se pĜipravila a zvyhotovila.
29. Maii. P. Doctor Ludman, senator in sessione et facie
senatvs, pravil, že p. Karel Daþický z Heslova (jenž 20. Martii
præt. D. Bergkman dva nepĜij do raddy ex officio obeslán byl a
pĜedtím dva nepĜíjemný spisy podal, kterak incollatum resigníruje, nato 22. ejvsdem nepĜíjemné raddní snešení dostal) vyznal,
že on toho nesnáze a tČžkosti pĤvodem jest a to vše zbouĜil a s
tím pohnul. Jest to in memorabilibvs ad notam vzato.
1. Junii J. Exc. pĜijedouc k 10. hodinČ na veþer do Hory
Kuttny, do qvartíru p. Fatigata einqvartírován, k beneventatí
druhý den okolo hodiny 8. denominíroval.
2. dito od celého vz. magtu byvše beneventírován, velmi
uctivČ se podČkoval a od J. Exc. pp. hrab. Khynskýho z VídnČ k
témuž actu psaní publicovati nechal, Ĝkouc, aby se císaĜ. krá.
magt tohoto horního, svobod. a privilegírovaného mČsta vždy in
corpore nemolestíroval, by 4 osoby neb i více deputíroval, s
kterými by, co jednati se má a bude, pohodlnČji jednati mohl a
jaký tak statvs æconomiæ et politiæ, activitas et passivitas se
vynachází, jemu dán byl, že on podle nejm. císaĜ. krá. intentí k
zalíbení, prospČchu a k pochvale sobČ, též i celé obce
pokraþovati /116/ [okraj: 1747] a všeobecné dobré vyhledávati a v
dobrém srozumČní, též v jednotČ beze vší mrzutosti a kyselosti
pokraþovati bude a co jest kdy císaĜ. krá. magt proti ouĜadu jeho
podkomorsk. pĜi J. CísaĜ. a Krá. Mti pohledával a jednal, to že
dobĜe þinil a v tom recht mČl. A jsouc ta vČc zmístnČna, proto že
žádné mrzutosti nemá, nýbrž na to vše zapomíná. V þem by pak
tak prospČvati mohl, že mile a rád ve všem na ruku jíti chce.
KoneþnČ týž magistrát skrze dva pokoje jest i doprovoditi a se
velmi mi. porouþeti se ráþil. Pak 6 osob pĜedních magistrálních
k obČdu pozvati dal.
3. Junii. Ex sessione byli zase vysláni k J. Excel. deputírovaní a složili popis emolumentĤv magistrálních, listu activitatis
et passivitatis s vysvČtlením punctĤv nČkterých a schledáno, že
vzá. magistrát od male contentĤ sinistré udán byl, Ĝkouc J. Exc.:
Vidím, že magistrát pĜi krá. dvoĜe dobĜe oþernČn jest. PĜitom
informírován býti chtČl, odkud pak to je, že sousedé contributí
neplatČjí a jak dávno za nČ obec platí a proþ soused usedlý a neusedlý od contributce osvobozen jest a proþ na sousedy magistrát contributí nerepartíruje. Bylo odpovČć., že od toho þasu, co
nČkteĜí nákladníci neb cech nákladnický od várek upustil a že
tenkráte obec za nČ contributí platila, když in flore byla, poukázala se stará rulle contribuþní. Na to J. Exc. Ĝekl: Když tedy nyní
obec v dluzích vČzí, repartírujte na nČ zase contributí, jakkoliv
by se to státi mohlo. I remonstrírováno bylo, kterak sousedstvo v
chudobČ pozĤstává a s tČžkostí cupus a z tabáku platí etc etc. A
ponČvadž se vidí, kterak obec v þas vojny do decadentí pĜišla a
mČsto vždycky vČrnost svou zachovalo a præstanda /117/ [1747]
præstírovalo a ta administratí hospodáĜská pro nic zlého magistrátu se neujímá, pak jiným mČstám vždy magistratualibvs se
zanechává, byl požádán vejpis toho psaní publicírovaného, aby
takový potomkĤv pro uvarování zlé povČsti zanechán byl. Jest k
tomu povoleno, však tak, aby pro allegato pĜi instantí
potĜebován nebyl, dle þehož tento statvs vyplejvá.
Že JC. Krá. Mt J. Excel. pp. hrabČti Khynskýmu tit. ple.
directorium nejvyšího ouĜadu müntz-mistr. nejmi. conferírovati
jest ráþila, kterýžto in hoc directorio od cancel. dvorské ani
místodrž. dependírovati nechce a protož ta inspectí J. Ex. p.
baronovi Netolic. activitas dána jest. Tím samým tehdy hoc in
passu od cancel. dvorský jakožto ordinario canalu na magistrální
solicitatí žádná decisí nepĜišla.
PĜitom stala se zpráva, proþ obec na hory 900 fl od toho
vojansk. pádu více nedává.
J. Exc. téhož dne ráþil se sám na veþer do Lorce incognito
conferírovati a to stavení sobČ schváliti. Concept memoriálu na
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J. Exc. z strany zanechání administratí hospodáĜ. byl pĜednešen.
Bylo s tím podáním poodloženo.
Sschledává se, že ta denuntiatí tČch malcontentĤ na samé lži
založena se vynachází a se doþká, že magistrát cum honore
obstojí.
4. dito. J. Exc. byl pozván na pobožnost Božího TČla k pp.
PP. jezuvitĤm i vz. magt k obČdu, kdežto (na) zdraví vz.
magistrátu píti a všem radd. osobám mi. se nakloniti a s nimi
velmi pĜívČtivČ jednati ráþil. /118/ [okraj: 1747.] A téhož dne jest
odejel. I pĜijdouc sládek lorec. k nČmu, sobČ na rozschod piva
stČžoval. Velmi pČknČ v tom expediens udČlal a pánĤm
inspectorĤm z strany lepšího hospodáĜství v Lorci v 19
punctech, kterýžto 5. dito do raddy dodané byly. Na kterémižto
stížnost vedoucí, jenž se jeho tejkaly, sobČ zasteskl: Tak hle
stává, nebývá stížnost stČžujícímu vždycky hojná, neb baba jemu
odĖata a obci obrácena jest, on pak sebe facto proprio to co se
jemu passírovalo, toho se zbabyl a pĜi každém spílání jednoho
deputírovaného dohlídaþe na sebe uvalil.
Lista dle patentĤv všech faráĜĤv, administrátorĤ a dČkanĤv
království þeského, jaké emolumenta požívají, k místodržícím
odeslána byla, neb se schledalo, že duchovenstvo v štĤle velmi
excedírovalo. Nato snad taxa následovati bude.
7. Junii. Z VídnČ rescript prošel, kteréhožto introitvs jest:
Frantz etc etc der conregent. Vigore cujvs místodržícím se
odesílá spis PlzeĖských a Kuttnohorských v pĜíþinČ sezení a
hlasu pĜi snČmnČ a zemských schĤzkách, jenžto hned léta 1714
jsou pohledávali a tohoto roku in Martio túž žádost opáþili, by
cancelláĜ místodržícká na to zprávu a vzdání se podala. I byl na
to spis 9. Junii na místodržící odeslán, v nČmžto priora se
deducírujou i ona transactí s PlzeĖskýma o pĜednost uþinČná se
pĜikládá.
Lista všech deputátĤv a platĤv, též rozdavkĤv, præsentĤ i
almužen sloužících, pro J. Exc. vyhotovená, zĤstává k dodání.
12. Junii. Panu buchalterovi byl vydán poþet dĤchoden. p(ro)
A(nn)o 1746, který sebou do Prahy vzal. PĜitom jeho dietgeld,
dennČ p(er) 10 fl, od J. Exc. vymČĜený, byl zaplacen p(er) 160 fl.
/119/ [okraj: 1747] I projel Janovice, lesy toliko od oko za 50 tisíc
šacoval a že jest to jeden clenot mČsta a dobrá koupČ p(er) 110
tisíc schvaloval. V þom tak vz. magt od sousedĤv udán byl, v
tom jej nevynašel.
Decret pro sládka a dĤchodního, též obroþního, dle punctĤv
od J. Exce. vynalezených, jest na své místo vydán. P. revident s
liqvidatí obroþního nehrubČ spokojen byl, aby radČj jiný se
obral, na ruku dal.
Z kterýchžto poþtĤv se domnívati mĤž toto: že se vynajíti
míní, zdaliž revera tomu tak jest se udává, že vz. magistrát 10
tisíc ve Vídni spendírovati mČl a 2. zdaž povšem tČch 150 fl J.
Exc. pp. renovans co obci passíroval, ten gratial za vydání se
odpisuje. Podomného tam nic se nevynajde.
15. Junii. K J. Excell. deputírovaní do Prahy (s) spisem, v
nČmžto se repræsentíruje dobré hospodáĜství a se žádá, aby
administratí sub directorio J. Exc. zanechána byla, an by se to
státi mČlo, že by povšem magt toho zbaven býti mČl, žeĢ by tu
pĜed svČtem do veliké hamby a pomluvy nevinnČ zave uveden a
svých privilegií zbaven etc etc byl a jakožto nevinný, neslyšaný
a nepĜemužený jinam recurrírovati pomysliti musel.
II. Lista sportul neb emolumentĤv pro termino S. Joann. jest
jim odevzdána, z kteréžto se vidí, že starší raddní deducta
cervisia 19 fl a mladší nic, nýbrž na to pĜívareþní pivo ještČ
concurrírovati mají, o nČjaké adminiculum žádati budou.
Jest sice pravda, že J. Exc. pp. hrabČte z Kollovrat, renovanta, na velelikou persvasi právČ vz. magt /120/ [okraj: 1747] svých
emolumentĤv jvste požívajících se zbavil, nyní ale cítiti jest, že
hac persvasione sebe do stavu mizerného uvedl. Zdaž co obdrží,
k oþekávání jest.
19. Junii. Deputírovaní do Prahy k J. Exce. relatí uþinili,
kterak ten spis z strany zanechání administratí hospodáĜ. J. Exc.
jsou dodali a vyrozumČli, že nemíní dominium odníti, ponČvadž
ví, že magt dnem nocí a se vší možností se peþuje obecné dobré
vyhlížeti, pĜitom nČkteré puncta dobĜe jsou zodpovídali a p.
buchalterovi vejpis trhu o Janovice odevzdali. Z strany ale emolumentĤv co tak repræsentírovati mínČno bylo, od dobĜe pĜejících z toho se srazilo, Ĝkouc, aby se rok neb dvČ léta vyþkali, až

by se schledalo a dokázalo, kterak obec v lepším stavu se vynachází. Povšem se vyzdvČdČlo, že magistrát od mal contentĤv zle
udán jest a toho znamenitý concitátor a stimulátor býti má p.
Karel Daþický, patricivs kuttnohorský, odkudž kyselost proti
magistrátu vzal, že pro incollátu 20 kp požádal.
23. Junii. Psaní od p. buchaltera na p. primasa a druhý na p.
Hertla, inspectory, znČjící, by nový obroþní od 1. Julii obrán byl,
2. aby se jemu passivitas obce v nČkterých punctech lépej
elucidírovala. Podle toho to se stane.
V tom pak psaní vČdČti dává, aby vz. magistrát dle naĜízení
J. Exc. na obroþního tĜi osoby præsentíroval.
A ponČvadž J. Exc. depu. oustnČ oznamoval, by obroþní od
nového klizení ourody od 1. Julii resolvírován byl, podle toho
jsouc dne
27. Junii nový obroþní obrán, o tom J. Exce. oznámeno jest
bylo a p. buchalterovi, jenž jednoho præsentíroval, se odepsalo,
ponČvadž cautí penČžitou p(er) 600 fl v stavu præsentírovati
zpĤsobný nejni a absolutorium své nemá, k týž službČ se
habilitírovati nemĤž, že se v tom suplicantu gratificírovati
nemĤž.
/121/ 1747. Julii. Psaní odpovČdní od téhož J. Exc. p.p. barona
Netolic., že toho resolvírovaného obroþního Vác. Poláka, neménČ že ten starý obroþní propuštČn jest, proti tomu nic nemá a to
schvaluje, však na budoucnost an by mezi officirami hospodáĜskýma nČjaká promČna státi se mČla, by takový candidati dva, tĜi
neb jeden s parere magistrálním jemu præsentírován byl, se
naĜizuje.
7. Julii Jan JeĜábek jinak Liška, že jest s dČvþetem 9 letním,
jsa ženatý, oplzlivČ rozmlouval a s ní zacházel, jsa do correctí
vzat, 6 nedČlním dolejším arrestem o vodČ a chlebČ, každý pak
den 4 hodiny kládou Másnicí potrestán.
30. Julii p. baron Vražda, heytman landt-militze k stráži krá.
pontonĤv commendírující, z Kuttny Hory do Ronova disqvartírován se odebral.
Patent z strany platu ze hry se zaþal, kdežto hráþi z her
dennČ po 1 kr sbírky skládati a na to palety bráti povinni jsou.
VejbČrþí k tomu se ustanoviti mají.
Petrovi Leopoldovi, arci knížeti rakouskému narozenému,
zem þeská na kolíbku 40 tisíc ducatĤv præsentírovala a obČtovala.
J. Excell. p.p. baron Netolický (t plss.) krá. commissaĜ hospodáĜ. obecního magtu, tento titul dával: Slovutným panĤm J.
Ĝím. císaĜ. též v Germanii, UhĜích a ýechách Krá. Mti schöpfmistrĤm a raddČ krá. horního mČsta na Horách Kuttnách,
pánĤm pĜátelĤm milým etc.
23. Augvsti byla renovatí mČst. ouĜadĤv a povinností mČst.
Hora Kuttná a Colleg. S.J., též ýáslav, co tak pruskému /122/
[okraj: 1747] vojsku letha 1742 na místČ celého kraje þásla.
34000 fl anticipírovati museli, takové qvantum na vrchnosti a
poddaný k repartírování pĜišlo a tak do pĤl letha se schledati má.
Kteréžto peníze od mČsíce k mČsíci zvyupomínané do bernČ
zemsk. se odvádČti a tam ty anticipatze platiti se mají. A tak na
usedlého mČsíþnČ 6 fl 13 kr 311/16 vypadá.
Kuttná Hora z vrchnostlivého mČšce na místČ hotových
penČz sobČ porazí 351 fl 22 kr 4 kr, z statkĤv obec 104 fl 40 kr,
z Janovitz 64 fl 55 kr 4, z Veletova 34 fl 14 kr.
Patent z strany hry impostu naĜizuje, kde jaká hra držána
bude, totiž v kostky, karty, billarth, kuželky, dámu etc, o cejn z
banky v karban, i když strany sudujou, o vČci co peníz platí neb
by i bez penČz hráno bylo, kde by se koliv hrálo, od osoby 1 kr
dáti pĜichází.
Z hry ale pro kratochvíli a o darmo, o tom se nerozumí. Od
té sbírky vyjímají se duchovní, vojenští officírové, knížata, hrabata i ryttíĜové, krá. raddy, secretáĜi s ženami a dČtmi, doktoĜi,
radd. osoby krá. mČst, syndici. Hráþi povinni jsou od vejbČrþích
balety bráti.
Za balletu na mČsíc pro celou familii dá 1 fl, pro jednu
osobu 20 kr.
29. Augvs. Na J. Excel. p. Netolickýho zpráva odeslána na
spis p. Vác. Hertla, krá. rychtáĜe, z strany odĖatého piva cum.
allegatis, v kteréžto se remonstríruje, kterak a primordio prædecessores od magistrátu z ungeltu stantz týhodnČ po 1 fl 30 kr
požívali. Pak precario na jich supplicatze ex corbona magistrali

sportulæ popĜané byly a to sine præjudicio do libosti magistrální
požívali, od komory žádný fixum vymČĜené nemívali, nyní ale
že týž p. krá. rychtáĜ z ohledu tČžkostí obecního stavu 6 sudĤv
piva a pĤl druhé portí sschöpfmistr. požívá a takovým pracem,
jako jiní, se nepotĜebuje. A ponČvadž tu in necessitate obec se
vynachází a nyní štČdrou ukázati se nemĤž, by s tím, co nyní
požívá, spokojen. A tou žádostí odmrštČn byl.
/123/ Za oných þasĤv bývala v Kuttný HoĜe consistoĜ pod
obojím, kdežto in archivio ještČ ladula tak nazvaná se vynachází.
1616. KnČz Vácslav Wyndinman Jiþínský z Nového Bydžova na KaĖk se pĜistČhoval a od KaĖkovských byl za faráĜe dosazen. I byl od arci-dČkana kuttnohorsk. žádostivČ pĜijat, by spolu
s jinými faráĜi pĜi té consistoĜi sedával a vČci rozsuzovati
pomáhal.
Téhož léta dvojí poctivosti hodný knČz Vácslav Stefanides
Teplický, ten þas arci-dČkan na Horách Kuttnách, pojímal sobČ z
mČsta ýáslavČ Dorotu, dceru po nebo. Jiráskovi, kteroužto jemu
Horníci pĜivezli Dom. dicit II. ff 4.
1619. Dom. Inclina ff 4 od pánĤv šepfmistrĤv za ouĜedlníka
do kláštera Sedlice byl uveden Vácslav Charamza.
Vácslav Nožiþka, slovutný muž a servus consul., umĜel
téhož léta.
1620. Vácslav Sixtilvs z (Z)víĜetína, císaĜ. krá. rychtáĜ, u
Hory Kuttny umĜel.
1620. Dom. dicit I. ff 4 hrabČ HeĜman ýernín z Chudenitz s
commissaĜi na Hory Kuttny vyslaný, pp. sschöpfmistrĤm a obci
oznámil, by Ferdi. II., císaĜi volenému a korunovanému,
závazek uþinili a do rejtungku od obce pĤ(j)þku 15 tisíc kp gro.
složili. I uprosili, že do 2 nedČl 5 tisíc kp groš. složejí. I vytejkal
ýernín, že Hora pĜevyšuje /124/ Prahu v handlích, kupecství a
bohatství, že kdyby domy nČkteré pĜehledati dal, že by v nich
mnohem více nalezl.
1621. KnČz Zykmund TČšík, faráĜ na NámČti, bral sobČ Theodoru, dceru knČze Vácslava Stefanydesa, arci-dČkana kuttnoh.,
za manželku.
Toho léta byl primas Jan Endrle.
1623. KnČz Matyáš Apian z Milezu za dČkana u Hory
Kuttny vyhlášen.
1623. Byla obnovena radda sub Dom. Omnis terra a vnovČ
vyhlášeny a poslány do Hory Kuttny císaĜ. krá. rychtáĜ Jan z
Tulechova, primas JindĜich Vodvarský.
1614. Primas Jan Šultys a spolu byl ouĜedník müntze Jan
Piscis, úĜedlník.
1626. Obnovena radda a dosazen byl primas Jan ýerný.
1617. Jan Piscis za primasa zvolen, umĜel 10. den a dosazen
byl Tobias TĜíska.
Téhož léta za ouĜedlnicství horního Jana Piscis pĜijel na
Hory Kuttny nejvy. müntzmistr s commissaĜem. NemČli na
Vlaským dvoĜe s þím topiti. PĜišel starý rathaus na KaĖku k
zboĜení, z nČho všecko dĜíví odvezli, tam i nové k stavČní
odvozili a spálili, i taky masný krámy u rathauzu zboĜili, jen
toliko místo prázdné zĤstalo.
1623. Velké draho bylo. Kráva za 36, 40, 50 a 60 tolla. Ovce
za 4, 5 a 6 tol. Prase ½ letní za 6 tol. a co vČþího bylo za 8, 10,
11, 15 i 16 tol. Jedna žena na KaĖku, jmenovitČ KateĜ. Kolínská,
prodala 2 letní nunvici prodala za 30 tol.
/125/ Item p. Janovi SchĤdkovi na Sukdole 4 telata od krav za
100 tol.
Pár stĜevíc muských za 3 tol. Od pĜišití prtĤv 40 groš. Pár
bot za 12, 13 tol.
Korec žitta za 3, 4 tol. Pšenice, jeþmena a ovsa tolikéž.
Zykmund Buta, Ĝezník, koupil starou krávu od Pavla Bachmata z
Krunty za 13 tol. Prodal z ní kĤži za 12 to. Ittem koupil krávu
nad Nebovidy od mlynáĜe za 50 tol a jak ji domĤ pĜihnal, ihned
ji židĤm do Kolína za 100 tol. prodal. Item koupil od Jakuba
Jilemskýho dvČ ovce za pĤl 13 tol. O sv. VavĜinci žitto po 17
tol. i 18, pšenice po 20 tol. a oves po 6 tol. strych.
Na den sv. VavĜince KaĖkovští pozvali knČze BartolomČje
Pica, opata kláštera Sedlice, na kázání a pana Vilíma VĜesovce,
mintzmistra, s paní manželkou. U Ludvíka Kavky bylo držáno
posvíce(ní). I vzali jsou KaĖkovští od p. mintzmistra sud vína a
sud piva a druhý sud piva z Peþek. I vzešly jsou outraty od obce
na to posvícení pĜes 68 kp, mimo nápoje, za kterýžto dáno bylo
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83 kp. Stalo se to pĜíþinou knČze Matyáše Apiana, dČkana
kuttnoh., že KaĖkovští tehdáž knČze svého nemČli a KaĖkovští
jeho se dožádali, aby posvČcení chrámu PánČ držel a to na
kázání prohlásiti dal.
Dom. Ecce Devs páni šechmistĜi na místČ pana mintzmistra
kaĖkovskou raddu obnovili a dosadili a závazek od nich pĜijali.
/126/ Vypsání hrozné zloþinosti dne 5. Martii letha PánČ 1738
v HoĜe Kuttný zamordováním osum osob provedené.
Jan Wallner, stáĜí 41 let, z Uher mČsta Metzensaiffu rodilý,
vagabund, luthrian, pak altaista uþinČný, poslednČ k víĜe catholicský pĜistoupiti oumysl mČl, professí kolláĜ, v UhĜích (v) mČstČ
Kassau u luthrianĤv studírovaný, pod generálem brandenburgským, Dokou praveným, bývalý capral, z vojny desertíroval, v
zemích sschvejdský, hollanský, uherský, Ĝíský, polský, moravský a þeský prošlý, chymicvs a laborant, v Ĝeþi francouské,
vlaské, hollandské, englycké, denycké, sschvejdské, nordiské,
moscovické, polské, slovácké, uherské, þeské, nČmecké a latinské povČdomý a znalý, kterýchžto Ĝeþích v tČch zemí povČdomích se nauþil.
Téhož letha o vánocích do Hory Kuttny pĜišel a p. Janovi
S[chö]novi, mČštČ., na stravu se dal, u nČj 11 nedČl se zdržoval,
stĜíb[ro] a zlato laborírovati tentýroval, však málo dokázal.
I dal o sobČ slyšeti, že by poklady virgulemi hledati umČl.
Seznám[il] se v domČ Kalkusov., od starodávna Hubáþkovským
Ĝeþen[ném] jdouc z rynku ulicí v nárožním neb na rohu ležícím,
kd[ežto] paní Sylvia, ovdo. Wayerová, bývalá bergkhofmistrová,
paní m[ož]ná a bohatá nájmem bydlela. Dle té známosti umínil v
tom do[mČ] poklad hledati. Jdouc do podzemního skletu s paní
AlžbČtou, ovd[o.] Kalkusovou, paní téhož domu, virguli sobČ
narychtoval, Ĝko[uc,] že jemu na poklad tluþe. I namluvil se na
to, aby s dČveþ[kou] týž paní Wayerové v tom místČ kopali a
hrabali, by jeno[m] paní Kalkusová nahoru šla a se na to modlila.
I hrabali a [by]li tam nČkterý neden, však nic nenalezli. I téhož
dne týž [ko]láĜ tu dČveþku tam zamordoval. Vtom pí Kalkusová,
js[ouc] nadČjí k pokladu posilnČna, od modlení svého vstanouc, s
druhou /127/ do téhož sklepa pospíchala. Týž ukrutný virguláĜ obČ
na schodech zamordoval a pĜenáram(n)Č s hirschengrem
zmasacríroval. A ponČvadž dítky vidČly, že tam do sklepu máteĜ
jejich šla a se nenavracuje, aby ten poklad taky vidČti mohly, za
máteĜí tam pospíšily. Byvše týž mordýĜ tam, je volal a dva
synáþky, jednoho studenta poëtu a druhého žáþka, pĜivolal, po
nich pak dČvþátko sestĜiþku tam jdoucí a pospíchající taky
zamordoval a na hromadu skladl. Jsouc tou ukrutností pĜedČšeni
a ztraceni, žádný z nich ani vykĜiknouti nemohl.
Vyjdouc týž ukrutný mordéĜ z toho sklepu do hoĜejšího
obydlí, na túž paní ovdovČlou bergkhoffmistrovou pospíchal, na
schodech její tetu, paní Barboru Heslerovou (která ji z PĜíbrami
navštíviti pĜijela a právČ z kuchynČ šla v tom ji nápodobnČ
zamordoval.
Nato vyjdouc z pokoje týž paní stará bergkhoffmistra, jenž
ze šatu svleþena byla a již na odpoþinutí se strojila, ji taky o
život pĜipravil a naposledy do hlavy sekyru pod samé topĤrko
vrazil, kterou tĜi chlapi sotva i s mozkem vypáþili.
Když ten mordéĜ v BrnČ chycen a tam inqvirírován byl,
vyznal, že po tČch osmi mordech spáchaných v tom podzemním
sklepČ svČtel dĤstatek rosvícených mČl a do pokoje vešel,
svazek klíþĤv vzal a když je pĜišikovat nemohl, truhli sekyrou
vypáþil, peníze a clenotie z nich vybral, pak zamordovaný pí
bergkhoffmistrový tu železnou truhlici, do které se dobýt
nemohl, ke krku na zem položil a Ĝekl: Tu máš a nažer se. Ty
pobrané vČci pĜed dĤm ke zdi snesl a okolo pomordovaných tČl
beze vší hrĤzy šel.
/128/ Potom do kvartýru svého odešel a nato 5 žey. vína vypil
a od svého hospodáĜe konČ koupil a za zdravu zaplatil, pravíc,
že do Prahy odejeti a tam nČco laborírovati musí, že pro nČj vexl
pĜišel. Posadivše se na konČ doložil: Adio, jam Omnia porto
mecum. PĜijedouc k domu Kalkusov., tu loupež na konČ naložil
a ještČ sobČ víc snášel. Tu celou noc pryþ odjíždČl a na cestách
sobČ pĜíležitosti k odjezdu jednal, až do Brna zajel a u Bílého
koníþka na hospodu se einqvartíroval. Když tu loupež do pokojíka sobČ snesl, jednu železnou truhliþku sekyrou odevĜel. Naleznouc v ní penČz dukátĤv, stĜíbra a zlata, též jiných drahých vČcí,
tam dukáty za stĜíbrné peníze vexlovati a stĜíbro rozprodávati
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zaþal. S tím se prozradil a byvše ta zloþinost skrze lidi od magistrátu po rozliþných cestách vyslaný i tam ta vČc rozhlášena, k
zajetí jest pĜišel. Byvše jemu táž loupež odĖata, týž mordéĜ na
Špilbergk do arrestu se dostal. Byvše inqvirírován, s velikými lži
se hájil a že ty vČci náhodou na silnici nalezl, pĜedstíral.
Z Kuttny Hory rychtáĜ, jmenovitČ p. Karel Wiedtmann, jenž
po tý silnici, kudy týž mordéĜ odjíždČl a že k Brnu jede, dobré
potahy mČl a že tam již arrestírovaný jest, když o tom známost
mČl, za ním se pustil a kterak toho mordéĜe pronásleduje, p. krá.
hejtmanu ten hrozný pĜíbČh repræsentíroval a credentiales, kterého tak pronásleduje, pĜedukázal. A ponČvadž týž mordéĜ na
Špilberku již sedČl, žádal, by jemu jej vydal. Ktetýžto sice jej
vydati neodporoval, ponČvadž ale magt brnČnský v to se interponíroval, tomu dopustiti nechtČl, že jsouce týž mordéĜ na jejich
gruntech dopadený, že ne na Špilberg, ale do jejich arrestu sazen
býti mČl a tím samým že on pod jurisdictí magistrální vigore
capturæ patĜí. Tu když ten mordéĜ ze Špilbergu brzy k ouĜadu
purgkmis. a brzy zase k p. kraj. hejtmanu (však bez pout) veden
byl, na žádost p. rychtáĜe kuttnohor. periculo ejvs jemu pouta
dané byly.
/129/ Dadouc týž p. kraj. hejtman téhož zloþince pĜed sebe
povolati, i naĜídil témuž p. rychtáĜi kuttno., aby se zatím v jeho
pokoji za španČlskou zeć skoval, aby to doslejchal, naþ se toho
zloþince doptávati bude. I tázal se ho, zdaliž kdy v Kuttný HoĜe
byl a takyli je mu co o tom tam spáchaném mordu co povČdomo.
Rp. Že jakživ v tom mČstČ nebyl. Bitte E. Gnaden, wan ich darf
fragen wo liegt dann das orth Kuttenberg? Rp. Du wirst wissen,
weillen du dort geweszen bist. Odpo. Ich bin mein lebenstag
dorten nicht gewesen weder hab gehert das orth Kuttenberg
zunenen. I zavolán p. rychtáĜ kuttno., kterého když spatĜil, hned
všechen ztratil. Pravil týž p. rychtáĜ: Der Herr Schön laszet dich
grüszen und laszet sich bedanken, dasz du dich bey ihm so schön
hast verhalten und hast ihm seyne aigene Stutten gestohlen?
Naþež odpov.: Ich, ich, ihm Stutten gestohlen. Rp. D. judex: Ja,
ja, du hast ihm gestohlen und hast sie hieher auf Brünn gebracht
und sie schon vürklich verhandlet. Rp. Behütes Gott ich habe sie
ihm erlich bezahlt. Nato p. rych. pravil: VM., ráþej pozorovat,
co pravil, že v Kuttný HoĜe jak živ nebyl a tuto povídá, že tu
klisnu jemu poctivČ zaplatil. ěkouc p. rychtáĜ: Ich revocire
meine rede. Du hast sie nicht gestohlen, sondern 25 fl dar
fürgegeben, wie auch vor die khost der Frauen Schönin eben 25
fl, wo von die Frau nur 20 fl genommen und übrige 5 fl zurük
gegeben. Der Sschenkin in das kay. Wirdtshaus 6 p. 17 kr
geschickt denen Hausz menschen 1 fl tringeld geben und 5 Seidl
Wein auszgetrunken hast. A dálejc se ho tázal, kde kde má
vostruhy od bot? ěkouc: Geld, du hast gemeint, dasz du den
Sporn etwan wo auff der gaszen verlohren, unter deszen hast
ihme in dem Zimmer, wo du geraubet hast, verlohren und dem
andern Sporn dem Führmann KrosnáĜ, so dich von Braslawitz
geführet, geshenket, weliche /130/ ich beede hier habe. Wie
werdest mir dieszes laugnen konnen. Naþež umlkl. JMP. kraj.
hejt. p(r)avil: So rede und gieb dem H. Stadt Richter eine
andtwardt. Skrþil ramena a Ĝekl: Wasz soll ich reden, ich khene
ihm nicht. Pravil na to p. rychtáĜ: Wann du der jenige mörder
undt dieb nicht bist, so bin ich derjenige. Rp Gott wirdt mir ausz
allen helffen. Z þehož když p. kraj. hejtman poznal jej vinného
býti, nato odeslán byl právu brnČnsk. a do šatlavy dodán. Byvše
ten delinqvent v jedné svČdnici za nohy ke kruhu ve zdi up(j)atý,
na slámČ ležel, a ponČvadž na žádost téhož p. rychtáĜe na ruce
jemu preclíky dáti opominuli, chtíce týž delinqvent v témž
arrestČ o život se pĜipraviti, v kamnech mezi kachlemi hlínu
odškrabal, strþíc tam do ohnČ nČkteré stýblo slámy, když se
ro(z)svítila, pod sebou slámu zapálil a do toho kruhu železnýho
hlavou beranil a tak se zabíti pĜemejšlel. I slyše to v druhém
arrestČ sedící arrestanti skrze zeć bouchání takové, na
hospodáĜe šatlavního volali, kterýžto když na toho delinqventa
vČzení otevĜel, vida ocheĖ a že ta sláma hoĜí, pro konev vody
bČžel a na ten ocheĖ vlil, tohož delinqventa ve mdlobČ a
opáleného natrefil a s tím ulitím nČjak zkĜísil. Když se toho p.
kraj. hejtman dovČdČl, pro p. rychtáĜe kuttnoh. poslal a k témuž
delinqventu pĜišel, kterýžto Ĝekl: Ich werde mir noch Einige
gnad. auszbitten und E. Gn. bitte umb Gottes willen nur umb ein
glasl brandtwein oder glasl wein. I jakkoliv to jemu dáti se

mínilo, když ale p. rychtáĜ kuttno. k tomu Ĝekl [nedopsáno, tĜetina
stránky a další strana jsou prázdné]

971
980
998
1017
1024
1030
1069
1091
1098
1122
1134
1140
1148
1167
1179
1187
1196
1214
1224
1225
1224
1236
1239
1258
1278
1296
1301
1344
1364
1400
1402
1403
1411
1413
1421

/132/

1561
1581
1592
1612
1612
1623

1676
1695
1714
1731
1733

/131/ Lista Episcoporum, Archi-Episcoporum
& Administratorum in Regno Böemiæ ab Annis
Ditmarus Ordi. S. Bened.
Adalbertvs Com. de Libitz
Deodatvs Sachs Ord. S. Ben.
Helicardvs Mährer Benedic.
Hiso Weprzik
Severvs Berzkowsky Bene.
Gebhardvs Jaromirvs
Cosmas
Hermanvs
Meinhardvs
Joannes I.
Otto de Shwabenitz
Daniel de Lippa
Fridericvs de Sachs
Valentinvs Sachs
Heinricvs Brzetislavs
Daniel II. Milik
Andreas Com. de Guttenstein
Peregrinus resignavit
Budigivs de Shwabenitz
Joannes II.
Burchardvs de Sulewitz
Nicolaus de Rosenberg
Joannes III. de Dražik
Tobias de Bechin
Gregorius
Joannes IV. de Draziz
Ernestvs de Pardubicz
Joannes V. Oþko de Wlashin
Wolfframus de Skworetz
Nicolaus Buchik
Zbinco de Hasenburg
Albicvs Medicus resig.
Conradvs Westpfahl Com. de Wechta
Administratores ab Anno
Joannes de Praga Olomuc.
Conradvs de Zwate Mora.
Joannes Dube
Simon de Nimburg & Georgivs
Procopivs de Kladrub
Wencesla. de Krumlow
Hilarivs Leitmericens.
Hanvschivs de Kolowrat
Wences. de Plan
Paulvs Pauczek
Ambrosius Chrt
Joannes de Wartenberg
Ernestvs de Schleinitz
Heinricvs Scribonivs
Archi-Episcopi
Antonivs de Muglik
Martinvs Anto. de Medek
Zbinko Berka L.B. de Dube
Carolvs L.B. de Lamberg
Joannes Lohelivs Præmo.
Ernestvs Comes de Harrach
Joannes Guil. Com. de Kolowrat
Mathæ. Ferd. a Bilenberg
Joan. Frid. Com. de Waldstein
Joann. Comes de Breüner
Ferd. Comes de Kimburg, Carolum VI. & Elisab.
coronavit 1723
Wen. Com. de Wratislaw, nominatvs obiit
Daniel Jose. Majier
Mauritivs Com. de Manderscheid
Antonivs Petrus Przichowsky, Coadjutor 1752. Liber
Baro de Przichowsky, Archi-Epis. Consecr. in Carolo
Ferdi. Universitate Prag. Doctor Eximius Promotvs Regnorum Hung. et Boëm. Prælatvs etc, S.C.R.Maj. Consi.

Successor denominatus Episco. Regino. Hradecens.
Lista nejvyších purgkrabĤv v království þeském
1 Ulrich Hasz z Haszenburgu
2 Hroznata z Hashitz
3 Zdyslav Sterenberg
5 Henrych z Rozenbergu
6 Ulrich z Sebrak
7 Hinco Berka z Dubé
8 Vilhelm z Landsteinu
9 Ješko z Vartenbegu
10 Zvinko z Valdek
11 Otto Berka z Bylyna
12 Henrych sv. pán Rosenbergu
13 Henrych z Neu-Hauszu
14 Henrych Krušina z Lichtenberg
15 Lazzo z KravaĜ
16 Jan s. p. z Neyhaus
17 Cenko sv. p. z Veselí
18 Meinhart s. p. z Neyhaus
19 Zdenko s. p. z Sterenbergu
20 Albert Kostka s. p. p Postupic
21 Burchard Genetz z Janovic
22 Hendrych z Neyhaus
23 Zdenko Lev s. p. z Rozmitahl
24 Jan s. p. z ZvíĜetic
25 Wolffgang KrajíĜ s. p. z Krejd
26 Jan Poppl s. p. z Lobkovic
27 Vilím s. p. z Rosenbergu
28 Adam z Neuhaus
29 Adam z Sternberg
30 Adam s. p. z Waldstein
31 Jaroslav BoĜita hrab. z Martinitz
32 Frantz s. p. Kolovrat
33 Bernard hrab. z Martinitz
34 Adolff Vratisl. z Sterenberg.
35 Herman hrab. ýernín z Chuden.
36 Jan hrab. z Vrtby
37 Jan hrab. z Shaffgotsh, 1747 in Julio obiit in D(omi)no,
jehožto Creditores edictaliter per Patentes ad Liqvid.
citováni byli 1748.
38 Phypyk Krakovský hrab z Kolovrat, bývalý adminis. nejv.
mintzmist. a sudí, 2 Octo. 1748 skrz Patenty public.
/134/ Lista Appellationum PræsidentĤv
1548 Ladislav Poppel z Lobkovitz
Jan z Lobkovitz
Jan Bezdružický z Kolovrat
JiĜí z Lobkovic
Krystoph z Lobkovic
Ferdinand Burggraff z Do(ní)na
Jan Spignevs z Hasenburgu
Fridrich z Talenbergu
1643 Bernard hrab. z Martinitz
Jan Hertvig z Nostic
Ferdin. hrab. z Valdstein
Frantz Car. Liebstejnský hra. Kolov.
Frantz Ulr. Kynský hr. z Chinitz
Frantz hrab. z Vrbna
Karel Maxi. Lažanský hra. z Bukova
1688 Vác. hrab. z Sternbergu
Ignat. hrab. z Sternbergu
Maximilian Krakovský hr. z Kolov.
Frantz Karel PĜehoĜovský hr. z Qvasejovitz
1712 Jan Ern. Ssaffgotshe hra. z Kunast
1705 Jan Joz. hrab. z Vrtby
1717 Vác. Fra. hra. z KokoĜova † 1749
1750 Jozeff Vylhel hrab. Nosticz
/135/ Lista Komory PræsidentĤv
1564 Volff VĜezovetz z VĜezo.
1570 Jan z Shvanberg
1576 Jan z Lobkovitz
1578 Ladisl. z Lobkovitz
1583 Joachim z Kolovrat
/133/
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1593
1593
1595
1607
1611
1612
1620
1625
1628

Humbert Czer(n)in z Chuden.
ŠtČpán z Sternbergu
Kašpar Kaplic z Sulevitz
Abraham z Do(ní)na
Mikuláš z Geršdorffu
Vilím Slavata z Košumb.
Krystof Hartman z Polshitz
Vilím z VĜesovitz
Adam z Martinitz
Frantz z Kolovrat Libstainský
Hendr. Berka z Dubé
Vilím hrab. z Kolovrat
Alexivs hrab. Vratislav
JiĜí hrab. z Sinzendorff
Jan Vratislav hra. z Mitro.
Ferd. Hysrle z Chodou
Fran. hrab. Šlik z Pasoun
1719 Sigism. Valent. hrab. z Herrzan
1727 Frantz hrab. z Sterenbergu
Potom krá. komora k vyzdvižení pĜišla. Pak krá. ouĜad
podkomorský J. Exce. pp. baronovi Netolickýmu
conferírován byl in Janu. 1746.
Ittem. Nejvyší directoriu(m) ouĜadu nejvyš. müntzmist. a
horr J. Exc. pp. hra. Philip. Khüntzskýmu, pak po nČm pp.
hrab. Khönigksovi 1748./135'/
List 74 Masníkovské peníze
ditto táboĜi do šahet házeni
167 tlažení þeské bible
158 o Laži v ýehách
10-11 o pádu hor
104 o vypálení Hory od Žižky
13 o 60 pivovaĜích
13 o založení sv. P. Barbory
14 od císaĜe Hora vypál.
15 vyobrazení Žižky
19 kus trávníku k Hotmili
24 hory vynalezeny
dito o Vlaským dvoĜe
25 o faráĜi Kotkovi
40 o štatuích u koleje
- též o kostele sv. Jakuba
41 o studijích v HoĜe
43 10 000 lidu pracovalo
46 o mlejnČ Matiášovském
50 o placení 900 fl na waszerkust
51 o uvedení jezovitĤ
56 o založení špitála
59 o založení FifkĤ
65 o zaþátku jeptišek
68 o kostele sv. Jana
99 o táboĜích, jejich neĜádech
12 o vynalezení hor
106 o 3 havíĜích zasypaných
107
o zázraþným Ekce Homo
108 }
123 o ženatém arci dČkanu
124 o ženatém faráĜi, jenž mČl dČkanovu (d)ceru a jakto zda
jeho syn byl rektorem u jezoitĤ 1640 sl.
Lista
Reverendorum Patrum Rectorum Collegii
/136/
Kuttenbergensis Socie. JESV
1 1631 Rev. Pater Joannes Dakazat
2 1634 R.P. Georgius Molitoris
3 1637 R.P. Bartholomæus Hauservs
4 1640 R.P. Paulus Stephanides
5 1645 R.P. Paulus Leskaüer
6 1648 R.P. Hieronymus Unczowsky
7 1652 R.P. Joannes Loubsky
8 1653 R.P. Andreas Nigrinus
9 1557 R.P. Hieronymvs Unþzowsky altera vice Rector
10 1664 R.P. Daniel Felix
11 1666 R.P. Joannes Moticivs
12 1669 R.P. Joannes Vichæus
102

13
14
15
16
17

1673
1675
1678
1681
1685

18
19
20
21

1686
1689
1692
1695

22 1699
23 1702

24 1706
25 1708
26 1711

27 1714
28 1717

29 1720
30 1723
31 1726

32 1730
33 1732

34 1736
35 1740
36 1744
37 1747

38 1749

R.P. Joannes Moticivs altera vice
R.P. Georgius Rosenmiller
R.P. Thomas Koukol
R.P. Wenceslavs Berghamer
R.P. Georqius Worel, 3 qvadra. anni rexit, factus
Soci: Provin
R.P. Joannes Retoris
R.P. Alexius Pachta
R.P. Joannes Kolowratzky
R.P. Christianus Catullvs, toho jsem pamatoval.
Dostal se do Jeníkova za superiora. Krásnou zahradu
štípl.
R.P. Maximilianus Formánek /137/
R.P. Georgius Chsinský. Za nČho císaĜ Joseph I. Rex
Romano. DIe MarCeLLI k Landavi táhl a na Hory
Kuttny pĜijel. PĜijedouc do chrámu PánČ sv. panny
Barbory, stoje s pány pátery u svČcené vody, jej vítal.
Když pĜi skonþení své Ĝeþi JMKráli hlubokou poklonu udČlal, jej pozdvihl. Pak tertIa DoMInICa pasChæ
chrám PánČ posvČtiti dal.
R.P. Tobias Lossenitzsky
R.P. Franciscus Kvs Vzá. magistrátu ob magnam harmoniam filianti SJ. offeríroval videatur in Prætorio.
R.P. Ferdinandus Zelechowsky. PĜedtím za præfecturství scholarum 1700 lípy proti colleji sázeti dal a
slavnou comedii de Vita S. Barbaræ pĜed kaplí Božího TČla producíroval, pak collej zvenku spodní contignatí obvrhnouti dal.
R.P. Wenceslaus Giller. Statui mČst. consecríroval.
R.P. Antonius Martinetz. Bejval v Praze v TejnČ kazatelem a byvše p. arci-dČkan Daþický letitý, též na
zdraví churavý, aby jistý P. Spaþek, klatovský superior, na dČkanství succedíroval, k tomu velice napomáchal. I taky za živobytí téhož p. arci-dČkana vzá.
magistrátu se præsentíroval a z VídnČ od nejv. canclíĜe recommendírován byl. Však nic neobdržel.
R.P. Christophorus Föelix. PĜi beneventatí bylo
Ĝeþeno sIs feLIX terrIs qVonDaM feLICIor astrIs
R.P. Joannes Duchek
R.P. Norbertvs Strer. Ten ustanovil collegii clausuram, neb skrze collej obecní prĤchod býval do kokostela. 2. Dom. Cantate od colleje kramáĜe k lípám a
seminarium vypudil, collej stavČním až ke kostelu
zvelebil. Pak za provinciála se dostal.
R.P. Carolus Basenheim /138/
R.P. Fabianus Wesely. Za svého rectorátství dal zadní
vrata k starým školám, cestu do kostela, zatarasiti. 2.
Starý vČže na kostele sv. panny Barbory demolírovati.
3. Pyramy kostelní spraviti. 4. Erb mČst. na portálu
sraziti. UstaviþnČ s vzá. magistrátem válþil. Ut suprá
annotatum est.
R.P. Sebastianus Loth
R.P. Henricus Krá. Dal ex cæsareo rescripto erb mČst.
in pristina forma postaviti
R.P. Ignatius Schindler. Dal kapli sv. Ignatia a menší
kĤr okrášliti a vzdČlati.
R.P. Joannes Klousal. Za jeho rectorátství v nedČli po
Božím TČle baldachýn nad veleb. svátostí þtyĜi kazatelové v pluvialích jsou nesli a k té slavnosti žádného
nepozvali, zváti a tractírovati pĜestali. Z strany nešení
baldachýnu pĜes 20 leth s horním ouĜadem a s magistrátem trvala contraversiæ a odtud publicum scandalum následovalo. Velmi dobrý prostĜedek se stal, že
se to pĜetrhlo. Processí toliko po kostele držána byla.
R.P. Franciscvs Opersdorf. 1750. dal obnoviti schody
k zadním kostelním dveĜĤm a podle nich pĜes kirchoff
zahradu (jenž prv tesy bývaly) s zdí ochraditi. StĜechu
kĤrkovou na collegii dĤkladnČ spraviti.
A.R.P. Franciscus Retz Præpo. Genera. Romæ 19.
Novemb. 1750. in D. obiit eadem die P. Caro. Kornik
Reginæ. Hradecii in Böemia vox clamantis mortem
revelavit. 16. Janua. 1751 Kuttnæ exeqv. celebrabantur

R.P
1751 VČž nad refectáĜem pro hodiny dĤkladnČ vyzdvižena.
39 1753 R.P. Joannes Paleþek, totus amabilis et plenus gratiæ,
22. Febr. Magistratum splendidiss. tracta. [pĜipsáno:
ex omnibus optimus Rector]
1754. Velký oltáĜ starodávný, vysoký a široký, jenž
mnoho svČtlosti chrámu PánČ ujímal a zastiĖoval,
k rozebrání pĜišel.
Domi. Cantate nový obraz sv. panny muþedl. Barbory
/139/ na v(e)lký oltáĜ, kterýžto Ĝeholní frat. Ignatius
Rab SJ. a velebné collegie pĜekrásných obrazĤv do
ambitu prostĜedního vymaloval, léta 1753 zavČšen
byl.
1755 in festo S. Andræ Aposto. Dni Romæ R.P. Aloisius S.
Jesu in Generalem electus est, natione Italus Genuensis.
40 1756 R.P. Wenceslaus Kraus 28. Aug. successit. [pĜipsáno:
jacet in tera contra altarem Scta Ignatii]
/140/ SnČm na hradČ Pražském dne 22. Novemb. 1745 držán.
Z instructí JMC. a Krá. Mariæ Therezie fragmenta pro krá. pp.
commissaĜe, co tak vČrno-poslušným stavĤm pĜednésti mají.
1. Milost Krá. a Cí. též všechno dobré oznámiti a tu radost
mající nČmecskou Ĝíši, též království své þeské dČdiþné od
nepĜátelských outicskĤv zase zbaviti a v podstatnČjší bezpeþnost
uvedsti. Kterak
2. to k nemalému potČšení pĜichází, že cí. Ĝím. volení nejmi.
manžela tak šĢasnČ a hbitČ se vyneslo, což obecnému prospČchu
zdČlaný svazek mezi stavĤv Ĝímskou Ĝíší a její dČdiþnými
zemČmi k nejtu(ž)šímu upevnČní pĜiveden jest, kteréžto volení
císaĜské že nádh(e)rnČ pĜemyšleném vtlaþení Ĝíše svobod.
nepĜátelĤm vyvrácení dobrého stavu zmejlilo.
3. Ten závazek s císaĜ. dĤstojenstvím a Ĝím. Ĝíší nejjasnČjšímu domu rakouskému, též královstvím a zemím dČdiþným,
mocná podpora šĢasnému vyvedení nepĜátelských pĜetržených
spravedlností se pĜipojila. K þemuž k následovnímu trvandlivému pokoji tím gruntovnČjší nadČje se vydává. Tím dokonalejší
spoĜádání k dopomáhání všeobecného vzrĤst(u), jednota víc než
prve v Ĝíši nČmecké znáti jest.
Jakkoliv nešĢasné pĜíhody bezprávní nepĜátelé ještČ více
pejchy a nadutosti sobČ pĜivzali a usilující podvrácení království
našemu pĤsobovati by mohli, jim v pĜích pokraþovati potĜebné
jest. Tu my silou se postaviti pĜinuceni jsme. O tom nepochybujeme, že stavové naši všechny prostĜedky k vyvedení toho
našeho prospČšného pĜedsevzetí vynalézti, v úþinlivosti se proukázati náchylni budou. Proþež se mile dĤvČĜujeme, /141/ jsouc
naše cí. krá. ærarium tak velikými outraty skrze ten þas skoro
všech prostĜedkĤv zbaveno, poznávajíce, jak (v) pĜedešlých
letech skrze naše i nepĜátelské houfy stavové mnoho trpČli,
nechtíce je citedlnČ obtČžovati, mi. žádati ráþíme:
In ordinario dva milliony, in extraordinario sedumkrát sto
tisíc fl na ten zpĤsob, aby na pražské židovstvo vypadlá qvota k
lepšímu království þeské. stažena byla. RegroutĤv 12 tisíc a 50
mužĤv, na kurasýr. koních 2 tisíce a 142 a na dragov. 1071. Za 1
cuarassir konČ 90 fl, za dragovsk. 75 fl, za sedlo a nástroj 10 fl. I
taky na fortificatorní stavČní 20 tisíc svoliti odporni nebudou. K
obstarání poslĤv a legátĤv 100 tisíc etc etc.
Maria Theres.
Pro líbeznou pamČĢ z jistého dictionáĜe, Nomenclator
qvadrilingvis nazvaného, Operâ & Simptibvs M. Danielis Adami
a Weleslavina vydaného, z jeho dedicatí tyto fragmenta sobČ
jsem zaznamenal:
Clarissimis Viris Prudentissimis Consulibvs Optimis
Senatoribvs Regiæ Vrbis Metallicæ Cuttenbergæ in Boëmia
Dominis meis & bonarum literarum Mæce natibvs observandis.
Salutem plurimam dicit.
Cogitanti mihi & Serio mecum deliberanti cui novum hunc
Nomenclatorem qvadrilingvem Studio Operâ et Impensis meis
editum consecrarem & dedicarem, Vos primi animo meo /142/
oblati estis, Viri Clarissimi, Consules Prudentissimi & Senatores Optimi, nam qvod mihi in deliberationem meam venit,
breviter attingam. Vrbs Vestra Cuttenberga celeberrima viris &
opibvs olim potens qvasi minor Metropolis ac Thesaurus Regni

habita fuit, Semper taceo antiqvum fædvs qvod Vrbi Vestræ cum
majori Praga fuit ab A.D. 1338. Sub Rege Boëm. Ioanne, Caroli
IV. Impera. patris Patriæ, qvo duæ hæ Vrbes primariæ in unam
qvasi Civitatem cojuverunt, ut qvi Civis esset Pragensis, idem
jvs haberet Civitatis Cuttenbergensis et qvi esset Civis Cutteng.
gauderet etiam jure et Civitate Pragensi.
Mater mea Charissima Regina piæ memoriæ in Montibvs
Cuttnis nata fuit ex honestis Parentibvs Jacobo Statuario Patre,
Matre nobili Elisabet Loreczka ac Elkusse Avi mei Materni
ejvsqve Artis exctant ad hue hodie manifesta apud Vos
monumenta pars in templo ad S. Barba. ara videlicet Sacro
Sanctæ Cænæ dominicæ pars in Vestro Senaculo Salvatoris Di
& 12 ejvs Apostolorum de ligno exculptæ qvas ego nuper in
urbe Vestra hospes cum Omni voluptate animi et recordatione
Avi (qvi hasta Inqvilini Sui ebrii dum uxorem ejvs contra
Sævitiem, viri tueretur trajectvs interiit) lubens contemplatvs fui.
Accedit alia causa propositi mei, qvæ me ad hanc dedicationem promovit, nimirum Respublica Vestra qvæ Semper obtinuit
hanc laudem qvod amaret honestas Artes id ipsum ostendit
Schola Vestra Superior, magnis Sumptibvs ab ipsis fundamentis
extructa Viris Clarissimis ob amorem ac patrocinium literarum
memoria æterna dignis Sigismundo Kozelio a Rysenthal, Prim.,
& Nicolao Wodnano a Czazarova, Cæsaræo Prætore Vestro,
authoribvs et promotoribvs.
Hæc igitvr schola memoriam illorum mortuorum renovabit
Semper præsertim qvod ædificium hoc p(ro) musis erexistis,
Stipendia /143/ Docentibvs constituistis, discentibvs pauperioribvs
de svstentatione providistis, non solum procurastis præsentia
commoda, sed etiam providistis futura.
Recte sensit Cicero nullum mvnvs Reipub. majvs melivs ve
afferri potest qvam si doceantur atqve erudiantur juvenes etc.
Confugebam etiam D. Jacobo Melisæo Ecclesiæ Vestræ
Decano etc etc.
Postremo a vobis oro Mecænates optimi ut studium hoc
meum benigne accipiatis & favore Vestro Scholas complecti
peragatis. D. Op. max. vos Omnes Rempublicam Vestram
Ecclesias & Scholas sua misericordia pro tegat tueatur et ab
omni malo elementer conservet. Pragæ A. 1598.
Daniel Adamvs a Weleslavina, Civis & Typogr. Pragen.
1733. Dne 16. Decemb. boží posel do vČže sv. Jakuba udeĜil
a veliký zvon narazil, odkudž hlas kĜaplavý mČl a proto k pĜelití
jest pĜišel a Carolvs Boromævs nazván byl. Kterýžto pĜedtím
Vorel se nazýval, na kterémžto tento vers vylitý se nachází
TerrIta ContICVI CæLestI fVLMIne taCta
LVgVbrIs raVCos protVLI ab ore sonos
ast Me terrenVs nVper transfVDerat IgnIs
& Læta InCIpIo rVrsVs ab Igne LoqVI 1737
1747. Novemb. 17. P. agent z VídnČ intimíroval, že J. Exc.
p.p. bar. Netolický na administratí kamerá. vídeĖskou zprávu z
strany hospodáĜství obecní. pĜíjemnou složil.
P. Jan Ramhoffský, patricius a declamátor þeský, s prædicatem z Ramhoffu podČlen.
/144/ 1747. 11. Decemb. P. buchalter poslal psaní na p.
primasa intimírující, kterak J. Exc. pp. hrabČ Khynský v Vídni
jisté subjectum za ouĜedlníka pozemsk. jest resolvíroval,
kterýžto na cestČ jest, by pro nČj qvartír s nČjakým náĜadím
opatĜil a on od magistrátu independens byl. 2. Obroþní by v
Lorci bydlel. Naþež od J. Exc. pp. barona Netolického brzce ta
resolutí k oþekávání jest.
14. Dito J. Exce. pp. baron Netolický z VídnČ na veþer na
Nový Dvory pĜijel a pány inspectory æconomiæ k sobČ povolati
dal, by to pĜeslyšeli, co v Vídni vyĜídil a sobČ poruþeno má
oznámiti. I jeli veþír, však pro veliký vody dojeti nemohli,
zpátkem se navrátili. 15. Dito poruþení z Nových DvorĤv došlo,
by se 17. ejvsdem do Prahy dostavili.
20. Decemb. Páni depu. do Prahy k J. Exce. p.p. Notolickýmu, krá. æconomiæ commu. commissaĜi, pĜivezli sebou instructí
hospodáĜskou a poruþení, kterak od J. Exc. pp. Philipa Khynského z VídnČ nejv. ouĜadu müntzmistrství nový ouĜedlník independens a magistrátu resolvírován jest, by qvartírem opatĜen byl, a
pĜitom specificatí neb tabellu emolumentĤ radd. osob co nomine
stantis požívati mají.
25. dito odepsáno, že se ta instructí salvis iurium privilegiis
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pĜijímá a od Nového letha ta administratí svĤj zaþátek vezme.
Na ostatní pak puncta, co by k pĜipamatování bylo a laiteratí
potĜebovalo, že se poslušná zpráva uþiní. Dle té instructí za
consultory hospodáĜský præsentírováni jsou p. Petr Hertl, p.
Bergkman, z mla. raddy p. Fatigat, p. Vác. Kubín.
P. Thadeáš Pillati, syndicus, v mladém vČku život dokonal.
Qvem deplorat digne senatvs. A hle, zase
26. dito p. Vácslav Fligl, zasloužilý ouĜedlník pozemský
statkĤv obec., u kteréhožto nebo. p. Pillati residíroval a strávník
student odjinud nakažený dĤm nemocí inficíroval, život svĤj
dokonal. ýemuž v novČ resolvírovaný ouĜedlník jemu snadno
nČjakou animi afflictí pĜidati mohl.
1748. 23. Febr. p. Jan Pilati na syndicat succedíroval.
/145/ 1747. 29. Decemb. byla obec na rathaus povolána a publicírován patent z strany vermögen steuru z capitálĤv na rok
1748, adminicular collecti ze služeb a z piva, též z mlejnĤv a
sládkĤv.
PĜitom z instructí hospodáĜské od J. Exc. pp. Netolickýho,
krá. commissaĜe, punct, mocí kterého se naĜizuje, by jeden
každý mající role, vinici, chmelnici, luka, zahrady, bez rozdílu
gruntĤv, totiž emphyteu., tabulárních cujvscunqve qvalitatis ze
strychu 2 ct jeþmena do dĤchodu Lorec. odvádČl proti té nové
dani. Z obce žádný nic neĜíkal, toliko starší obec. žádali, aby se
vzác. (magistrát) v to interponíroval, by prej od té nové danČ
osvobozeni byli. Ach, niþemnost veliká. Má býti podle toho
naĜízení repartití uþinČna. [pĤl stránky prázd.]
/146/ Lista primasĤv na Horách Kuttnách
A.1510 Barton z PráchĖan
b. 1590 Mikuláš VodĖanský z Cafaro
c. 1614 Jan Šultys F. 1626. Jan ýerný
Zykmund Kozel z Ryznatu
Michal z VrchovišĢ
e. 1623 JindĜich Vodvanský
d. 1617 Jan Piscis, 10. den umĜel
Thobias TĜíska
Vácslav Hojsich
Vác. Kubín
Karel Kubín Hotmilský
Frant. Fatigat
Vác. Tha. Hertl
Ignativs Hladký.
/147/ V krá. krajském mČstČ ýáslavi
1703. UdeĜil boží posel do vČže kostela, kterážto byla mČdí
pĜikryta. Po poledních vidČn byl oheĖ vyšlý, odkudž letíce kus
rozpálené mČdi, zapálil za mČstem dvĤr a v popel obrátil. Po
nČkterém roce byla postavena kuple s plechem pobitá.
1522. MČsto ýáslav vyhoĜelo. Na pĜedmČstí, když ryby vaĜeli, zapálila se chalupa, kterou neopatrný lidi hasiti zanedbali.
Vtom náhlý vítr se strhl a na mČsto ten oheĖ obrátil. NezĤstaly
než brány mČst. Šesti-nedČlek 16 uhoĜelo, nČkteĜí své dČti pĜes
zeć z mČsta metali, aby jim neuhoĜely. PĜitom mnoho lidí
shoĜelo.
CzasLaVIæ pVLChras CoMbVstas respICe tVrres
fLagrabant MartIs pasChatis ante die
Phillipi Melanchonis Epitaph.
Terra fui qvondam nigræ de nomine tarræ
In terram redeo, jam scio qvalis ero
1700. dne 12. Septembris velebný p. P. Ferdinandus Zelichowsky S. Jesu, toho þasu præfectvs scholarum na Horách
Kuttnách, velmi slavnou comedii o svaté pannČ BarboĜe na veĜejném lešení pĜed Božím TČlem v trojí contignatí vystavČném k
veĜejnému a podivnému divadlu (nebyvše ještČ toho þasu ke
kostelu sv. P. Barbory žádného vystavČného ambitu) jest producíroval, ku kteréžto na kolik mil veliký poþet lidu se sjel. A toho
léta týž pater Zelichovský tak, jak se pamatuji, ty lípy pĜed
collejí, též u starých škol sázeti dal, však ale onen vojanský pád
tam k vysekání a na místo to pece profiantský pro peþení
chlebĤv pro vojsko k vystavČní pĜišly. Po nČkolika letech,
dostanouce se týž velebný pater za rectora do Kuttny Hory, za
svého rectorátství dolejší contignatí colleje ovrchnouti a ty
qvadry zdČlati dal.
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/148/ Lista krá. rychtáĜĤv na Horách Kuttnách
jenž k dosazení pĜišli
Zykmund Kozel z Rýznatu
ěehoĜ Vodiþka
Vácslav Sixtilius z ViĜetina
Jan z Tulechova
JiĜí Stredonius
Krysstoph Bergkman z Lintenfeldu
JindĜich Vácslav Erythræy Med. Doctor
JiĜí Adam Wiedtman
Ferdinand Alexius de Stern et legis feldt
Bernard Daþický z Heslova, císaĜ. a krá. radda
Vácslav Thadd. Hertl, císaĜ. a krá. radda
/149/ 1727. Jan Šlesser, mČšĢ. krá. Nového mČsta Pražského,
vz(n)ešený hodináĜ, jedny kumstovné hodiny vynalezl a
skuteþnČ vyhotovil, které perpetuum mobile se jmenovati mohly
a v sobČ toto obsahovaly:
I. že je nikdy natahovati potĜeby nebylo
II. mimo hodin, minut a secund také jeden každý den celého
roku, jako v nČjakém trvajícím kalendáĜi, spolu se všemi svátky
ukazují
III. i také ukazují cirkle sluneþní, zlatý poþet, Ĝímský poþet,
epatky, literu nedČlní a dlouhost massopustu každého roku a to
samy od sebe beze vší pomoci lidské ruky
IV. i také pĜestupní rok, který vždy ve 4 letech pĜipadá,
accurate ukazují, což nejni potĜeba niþehož napraviti neb
promČniti
V. ve sto letech, jako bude 1800, kdežto pĜestupný rok
vypuštČn bývá, ty hodiny jej také vypouští a nejni jim potĜeba v
niþom pomáhati aneb je napravovati
VI. ukazují také vždycky v kterém znamení nebeském
slunce bČží i taky svČtlo nebeské mČsíce s jeho promČnami
VII. tak accurate ukazují znamení znamení slunce, jak bČží, i
také promČny mČsíce a to vždy stejnČ.
PoslednČ v tČch hodinách na sto leth niþehož napravovati a
nikdá rychtovati zapotĜebí nejni.
Téhož léta v Lisabonu v Portugallu nalezena byla jedna
panna. Dokaváde ráno nic nejedla, tak bystrý zrak mČla, že pod
zemí vodu vidČla. PĜed králem probu toho uþinila, když v
jednom slavném stavení voda nalezena býti nemohla, jeden silný
pramen vyjevila a povČdČla, jak hlubolo pod zemí jest. Což vše
skuteþnČ tak nalezeno bylo. Ta panna i také prohlídne veskrz
tČlo lidské a vidí circulatí krve a zažívání žaludka a umí
povídati, co jednomu každému a odkud schází, aneb ona nemoc
svĤj zaþátek má.
Kteréžto pannČ král jistý plat roþní dávati naĜídil a kdo ji sobČ za manželku pojme za kavalíra uþiniti pĜislíbil, s prædicatem
de donna. Když ale nČco jedla, takového bystrého zraku nemČla.
/150/ O Veršovcích, jenž z rodu ýechového povšli.
730. Muž silný, jménem Vrš, pĜišel (ke) knížeti PĜemyslovi a
knČžnČ Libuši. Žádal, by jemu dovolili dĤm a ves postaviti, kde
by se mohl s pĜáteli osaditi, že chce ve všem vČrným býti. I vystavČl dle povolení dĤm i ves, kteroužto nazval Veršovice. I byl
týž Verš knížete v každým skutku dobrý pomocník. I vyšla sobČ
toho roku Libuše knČžna na jeden vršek, Bezer nazvaný, na
kratochvíl. Prstem na dĤm a na túž vesnici ukázala, Ĝkouc:
Vidím muže hanebdného, který v této zemi zplodí mnoho zlého.
Jeho rod bude našeho kmene nenávidČt, jeho synové budou naše
dČti mordovati. PĜijali jsme do pĜíbytku našeho Vrše, lstivého
jako hada, skrze to bude našemu rodu velká vada. Ti budou
mých potomkĤv krev vylejvati a ta náhoda bude dlouho trvati.
Služebníci, když to knížeti PĜemyslovi oznámili, poruþil to v
listy pamČtí zaznamenati.
787. KĜesomír, Veršova syn, nČkterým obyvatelĤm zemČ
radu dal, aby sobČ na místČ Mnata jiného vyvolili, ponČvadž
knížetství toho neschopným jest. A tak líbíli se jim, že by on
sám toho knížetství ujíti a jej užiteþnČj než Mnata Ĝíditi chtČl. I
oznámili to mínČní jeho Mnatovi. Mnata dal povolati toho Verše
na Vyšehrad a jemu poruþil, aby se hned meþem svým zabil, což
on uþiniti musel. A tak od toho první nepĜátelství proti knížatĤm
povstalo, které Veršovcové veĜejnČ i tajnČ skrze 384 (let)
provozovali.
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850. Žanda z rodu Veršovského žádal knížete KĜesomysla,
aby mu dovolil hrad pevný vystavČti. Kterýžto podle dovolení
vystavČl sobČ na veliké a vysoké hoĜe dĜevČný hrad a vysokou
vČž z dĜíví dubového, jej Žandov nazval. I žádal knížete
KĜesomysla, aby s synem Neklanem na ten hrad pĜijel a jej
shlídl a jestili se jemu zlíbí, že jej chce Neklanovi postoupiti. I
pĜislíbil kníže, že chce pĜijeti. Když tĜetí den z Vyšehradu vyjel,
i potkala jej baba vČštkynČ, která knížeti zlý oumysl Žandy
Veršovce oznámila. Poslal kníže do Prahy pro 40 vladyk
zmužilých, jim oznámil, co se s ním a synem dáti a státi má. I
vjel kníže do hradu a kázal služebníkĤm Žandu chytiti a svázati
/151/ i služebníky jeho. Žanda, když v nohy pálen byl, vyznal, že
kníže i s synem a sloužícími do toho hradu zavĜíti a ten hrad ze
všech stran, aby tam schoĜeli, zapáliti chtČl a na jeho knížetství
se uvázati myslil, neb všechny meþem zmordovati pĜemejšlel.
Kníže, vyslyšav to, dal Žandu Veršovce ro(z)þtvrtiti a jeho
nešlechetníky svázati, do té vČže vhoditi a vČž zapáliti.
883. Kníže Hostovít po smrti KĜezomysla panoval. Zase
Krosmel Verš proti témuž knížeti povstal a jej o život pĜipraviti
pĜemejšlel. Jehožto ze zemČ vyhnati dal.
887. Zase Veršovcové proti Hostovítovi knížeti povstali a na
tom se snesli, aby knížecí rod PĜemysla trávili a mordovali a
sami sobČ to knížetství podmanili. Byvše zjímáni a na Vyšehrad
knížeti dodáni, kníže je králi moravskému navrátil, aby tak
knížetství þeského práz(d)ni byli.
Jaromír, kníže þeské, na lov do lesa vyjel, jehožto lovci po
lese se rozbČhli. Veršovcové na hoĜe Veliš s knížetem se potkali,
konČ pod ním chytili, jej na zem strhli a knížete do naha svlékli,
ruce i nohy svázali, kĤl do zemČ vrazili a kníže k tomu kĤli
pĜivázali. Jaromír, vida se opuštČného, k Pánu Bohu se poruþil a
k sv. Janu KĜtiteli, jehož nejvíce ctil, se utíkal a od nČho vysvobození žádal. Veršovcové rouhavČ se tomu se posmívali, Ĝkouce:
Ani BĤch ani Jan tebe z našich rukouch nevysvobodí. Vtom
nenadále pĜijel Hovora, myslivec knížete, toho se ulekl a
zpátkem utíkal. I potkal se s Pražany, kteĜí knížete hledali,
Ĝkouc: Pánu našemu zle se vede, pospište za mnou. Zatím
Veršovcové kníže k stromu pĜivázali a k nČmu jako k terþi z
luþištČte stĜíleli. Však svou stĜelou žádný mu uškoditi nemohl,
neb sv. Jan KĜ(t)itel pĜi knížeti stál a všechny stĜely do svého
pláštČ chytal.
Vršovci chytili Hovoru, rozkázali jej na dubu obČsiti. I
vyžádal sobČ za milost, aby na svou trubiþku mysliveckou
tĜikráte mohl sobČ zatroubit. Po prvním troubením byla mu na
hrdlo houžev dána, po druhém kmotr jeho HĜivec, jenž jej
obČsiti mČl, vejš na dub vstoupiti poruþil, potĜetí dlouho troubil.
Vtom nenadále Pražané vyskoþili a 13 VeršovcĤv zajali.
/152/ HĜivec stra(c)hy z dubu spadl, nohu vylomil. Hovora
pak, jenž od nČho obČšen býti mČl, jeho sám obČsiti musel.
Jaromíra poloul mrtvého našli, jej odvázali a do knížecích šatĤv
oblékli, pak do Prahy pĜivezli. Hovora byl obdarován a
VeršovcĤm zajatým hlavy sekerou stianány byly.
1019. Veršovci LitomČĜice zdí obehnati dali, aby se proti
knížatĤm brániti mohli. Neb se o to uradili, aby knížecí rod
vyhladili. Šíba Vršovský jednoho þasu žádal knížete OldĜicha,
aby k nČmu do StĜížovic pĜijel, že by jeho uctil. OdpovČdČl
kníže: Chci radČji chleba s tvarohem doma pojesti, než u tebe s
mnohými krmČmi nasycen býti, neb bych z krmČ tvé mohl bych
do smrti nasycen býti.
1021. Kníže OldĜich obyþej míval noþního þasu (v)stávati a
se modliti. Kdežto toho léta nenadále jeden z VeršovcĤv skrze
okno okolo samé hlavy do pokoje jeho silnČ šípem stĜelil, až se
šíp do zdi zarazil.
1031. PĜeslav, jeden (z) VeršovcĤv, umínil kníže BĜetislava
zabíti. S pČti tovaryši svými v lesích pohodlného þasu oþekával.
To když knížeti oznámeno bylo, že v lesích se nČjací lidé toulají
a se zase ukrývají, i poruþil kníže takový špehýĜe honiti a je
zjímati. I byl jistý služebník PĜeslava polapen, za nechty jemu
cvokĤ natloukli. Vyjevil, že jeho pán kníže BĜetislava umínil
zamordovati.
Kníže BĜetislav, jeda na lov, velmi dlouho na nČm se
opozdil, jedouc domĤ pĜi lucernách a po(c)hodních. I pĜimíchal
se mezi sloužící Lorek Vršovský, co nejvíce mohl natáhl své
luþištČ, uhodil šipkou pozadu kníže v ledví, tak až jemu na

druhou stranu stĜeva pronikla, od kteréžto rány kníže ihned z
konČ spadl. Sloužící poznaje kníže na polou mrtvýho. Lorek
pak, ten nešle(c)hetný lotr, utécti chtČje, padl jest s konČm do
hluboké rokle, kterouž pĜíval vymlel. V tom pádu meþ z pošvy
vypadl a on na nČj padna, bĜi(c)ho sobČ probodl, až jemu stĜeva
se vykydly. Vtom Protislav z JavoĜic, rytíĜ, se natrefil a téhož
Loreku Veršovce umírajícího /153/ vidČl. PĜistoupiv k nČmu, sĢal
mu hlavu, Ĝkouc: Jdi do propasti, zrádný lotĜe, a povČz tvému
otci, co jsem tobČ uþinil.
1123. Veršovci knížata svadili a je k vojnČ nabídli.
1106. Kníže Svatopluk VeršovcĤm takto domlouval: Ó rode
nešlechetný, P. Bohu, všem lidem ohyzdný, který živ býti neumíš.
Ó nešlechetní synové VeršovcĤv, našeho knížecího rodu domácí
nepĜátelé. Vím vše(c)hno dobĜe, co se od vás mým pĜedkĤm
pĜihodilo. I dal Svatopluk katy pĜedvolati a poruþil VeršovcĤm
hlavy sekerou stínati. A poslednČ naĜídil týž kníže všecky z toho
rodu Veršovskýho, tak malé jako velké, vinné i nevinné, mladé i
staré vykoĜeniti. NČkteĜí na Rynku Pražském štvrceni byli,
nČkteĜí na PetĜínČ stínáni, jiní v domích i po ulicích zbiti byli.
Mutinovi Veršovcovi dva krásní synáþkové byli pryþ vzati a
do Prahy pĜivezeni. Z vozu kat je vzal a každého pod paždí
doprostĜed rynku nesl. KteĜí na matku svou volali a kĜiþeli: Ach,
matko milá, pomoz nám a nedej nás pryþ nésti. Nato kat
každému pod levé paždí nĤž jako do prasete v(s)trþil a jejich
hlaviþky sekerou sĢal. A tak ten rod Veršovský v ýechách
vykoĜen(Čn) byl.
Annæ Reginæ qvæ post partum obiit Epyt.
Dum pario pereo Sed dum tibi pareo Christe
Cælica Sunt abs me regna parata mihi.
Aliud Excidit ut gremio Soboles obit optima Mater 1547
Nascitur hæc mundo nascitur illa Deo.
PartV neCta CaDIt FernanDI regIa ConJVnX
ter nono Vt retVLIt JanVs In aLta CapVt.
/154/ NČkteré pamČti o veliké vzniklé povodni
Léta 1034. Na obloze nebeský divná duha se ukázala, po ní
následovalo síla dešĢĤv a veliko rozvodnČní.
1059. Veliká povodeĖ nastala, takže lid se dom(n)íval druhou potopu svČta následovati.
1071. Skrze 11 dní velice hojný dešĢové byli, kterýžto skrze
rozvodnČní veliký škody zpĤsobili.
1118. Moldava pra(ž)ská tak se rozvodnila, že tehdáž nad
most dĜevČný na 6 loket vystoupila, velký škody zpĤsobila a
mnoho domĤv pryþ odnesla.
1141. Mno(ž)ství dešĢĤv z jara z oblohy nebeské vypadlo a
velikou povodeĖ zpĤsobilo.
1180. Z dešĢĤv pĜehojných povstala veliká povodeĖ, kterážto po MoldavČ pražské sílu dĜíví pĜinesla a to dĜíví most pražský
tak silnČ sevĜela, že by týž most byla rozkotala. PĜedce mČšĢanstvo pĜed tím nebezpeþenstvím týž most šĢas(t)nČ obhájilo.
1272. Veliká povodeĖ o masopustČ povstala, takže pražský
most kamený v kolikach místech silnČ vymlela.
Téhož léta Moldava tak silnČ se rozvodnila, že mnohé mlejny velice zkazila a voda stupnČ u kostela sv. Egidii vytápČla.
MČsto židovské celý vytápČla.
1281. Skrze ustaviþný pĜívaly a lijavce Moldava tak velice
se rozvodnila, až na PoĜíþ k chrámu PánČ sv. Petra a Pavla silnČ
vytápČla a 12 domĤv zkazila. Též mlejny PoĜíþ(s)ký pryþ
odnesla.
1342. PovodeĖ nenadále povstala, takže pražský most v
kolika místech se roztrhl a aby jej pryþ neodnesla, ze všech stran
v nebezpeþenství postaven byl.
1359. Od velikých pĜívalĤv Moldava tak se rozvodnila, že
/155/ u kostela sv. Mikuláše prách vytápČla.
1367. Moldava pražská zase se silnČ rozvodnila, takže se až
k kostelu sv. Jiljí vylejvala, kdežto na lodích lidé se plavili a po
ulicích ryby lovili. Z þehož rozliþné nemoci povstaly, takže
sotva nČkdo v Praze zdráv se vynacházel. Však málo od tČch
nemocí promírali.
1370. Skrze 18 dní velicí pĜívalové trvali a Moldavu tak
rozvodnili, až k sv. Jiljí a sv. Mikuláši stupnČ vytápČli. Kterážto
povodeĖ velký škody zpĤsobila.
1373. OpČte Moldava tak silnČ se rozvodnila, až se na
Ovocný rynk v Starém mČstČ Pražském vytápČla. PĜi té povodni
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v mČstČ po ulicích sílu ryb na(c)hytali.
1392. PovodeĖ tak veliká byla, že rozvodnČná Moldava
staromČstský rynk vytápČla, tak že lidé po rynku na lodiþkách se
plavili.
1432. Most pražský od silné povodni v nČkolika místech
trhnutý a pádem hrozící nalezen byl.
1445. Od silných dešĢĤv, toliko skrze 4 dni trvajících, mnoho se rybníkĤv strhlo a Moldava velmi se rozvodnila a velkých
škod na domích zpĤsobila. Potom následovala morová rána.
1463. Po velikých lijavcích a deštích Moldava a jiné vody
tak se silnČ rozvodnily, že se lidé domnívali, že tenkráte Praha
se vytopí.
1481. Toho léta Moldava se rozvodnila, tak že až (k) samému kostelu sv. Anny v Starém mČstČ Pražském se vylejvala.
1495. Ze všech stran vody tak se slily a od nich Moldava se
rozvodnila, tak že se most pražský u crucifixu trhati poþal.
/156/ 1501. Od velikých pĜívalĤv v kraji bechyĖským, prácheĖským, plzemským a podbr(d)ským vzniklých, kdežto rybníky se potrhaly a od nich Moldava se rozvodnila a mno(ž)ství
dĜíví sebou pĜinesla, mnoho domĤv vytopila a obilí v mandelích,
na kterém živý zajíc sedČl, plavalo.
1515. RozvodnČná Moldava Bradáþe dotápČla.
1537. Moldava rozvodnČná nČkolik dní trvala a velikých
škod na mlejních i na domích nadČlala.
1545. Tolikéž se stalo tohoto léta.
1570. Moldava rozvodnČná Bradáþi do oþí vystoupila a ve
mlejních mnoho múk zkazila.
1581. Moldava zase rozvodnČná mnoho lidí pohltila. Jistý
þlovČk, kterého voda nesla, dopadnouc kus plujícího dĜeva, s
ním se od utunutí osvobodil a dostanouce se na bĜech, lidé s
outrpností k nČmu pĜišli a že jej BĤch právČ zázraþnČ od nebezpeþenství osvobodil, jemu pravili. Naþež odpovČdČl smČšnČ:
Milí lidé, ono to pĜedce pravda býti musí, že co viseti má, to se
neutopí. Divná vČc, po 14 dnech byl ten þlovČk v krádeĜi dopaden, po nČkolika dnech na šibenici odsouzen. Co o sobČ
pĜedpovídal, taky jemu se to pĜihodilo a byl obČšen.
1582. Moldava rozvodnČná Bradáþe pod oþi vytápČla.
Bradáþ jest kamená hlava fousatá v skruži KĜižovníkĤ
zadČlaná, kterážto se z mostu spatĜuje.
Kterážto povodeĖ mno(ž)ství dĜíví pĜinesla a bárky mostu od
téhož dĜíví zanešené byly. A to dĜíví tak se vyvejšilo a naneslo,
že z mostu s tyþkou snadno dosáhnouti se mohlo. Lidí, hovad
sílu potopila, mnoho domĤv zboĜila a pryþ odnesla.
1629. Zase Moldava se rozvodnila, kteroužto tak silnČ
rozvodnČnou žádný nepamatoval. Velikých škod na mlejních
schledáno bylo.
/157/ 1651. PovodeĖ tak Moldavu silnČ rozvodnila, že lidé po
ulicích na lodích jezdili.
1673. Zase Moldava rozvodnČná až k kostelu sv. Jiljí
dosahovala.
1682. Moldava rozvodnČná na mnoho tisíc škod zpĤsobila.
1712. O povodni Moldavy, jakých škod nadČlala, písniþky
tištČný až k strnutí vypravovaly.
1714. V kraji þáslavským veliká povodeĖ povstala, neb celá
oblaha pošmourným mraþnem potažena byla. Mno(ž)ství dešĢĤv
a lijavcĤv vypadlo, takže lid domejšlel se býti a pĜi(c)házeti
poslední den soudný, neb vodní oblak se strhl a nejvČ(t)þí
povodeĖ okolo Polný, Žćáru, Frauentalu a tak dále povstala.
Mnoho rybníkĤv potrhala, v NČmec. BrodČ na pĜedmČstí 39
domĤv i s lidmi pryþ odnesla a mnoho jiných domĤv rozkotala.
V Okrou(h)lici most, Švábicích 6 dvorĤv sedských, v SvČtlý
dvĤr pivovar, v Ledþi pĤl mČsta pryþ odnesla. Kterážto povodeĖ
na 16 mil co zašáhla, všecko pryþ odnesla. V Praze velkých
škod zpĤsobila a mnoho tisíc beþek soli zkazila.
1734. V Kuttný HoĜe od Malešova veliká povodeĖ byla, neb
Pách pĜenáramnČ se rozvodnil a dolejší mČsto velmi vytápČl.
Nový most za ýáslavskou bran(o)u, jenž velmi krásný byl a za
mého ouĜedlnicství na 700 fl koštoval, pryþ odnesl a z gruntĤv
qvadry, takže ani místa znáti nebylo kde stál, ta povodeĖ pryþ
odnesla a vyvrátila. Jak vysoko v bránČ ýáslavské dosahovala,
mosaznou tabulku mou vlastní rukou pro pamČĢ jsem zadČlal.
PonteM hVnC KVttensIs fabrICaVIt DeXtra senatVs
Potom byl druhý most zase vystavČn okolo letha 1738.
106

/158/ O drahotČ v království þeském
kronikáĜi i taky o láci toto zaznamenali
Léta 1531. Pšenice strych platil za 2 kp a žita tolikéž za 2 kp
míše., jeþmena strych za 1 kp míš., oves za 18 grošĤv, hrách za
5 kp mí. a 24 grošĤv.
1571. Pro neourodu obilí piva vaĜiti zapovČdČno bylo, neb
tím obecní lid od hladu zachován byl.
1622. Beþka soli za 18 kp míšen., strych pšeni. za 6 kp, žito
za 3 kp, žeydlík vína za 30 kr platil.
1623. Strych žita a pšenice za 22 kp, beþka soli za 40 kp
platili.
1641. Švejda nepĜítel z ýech vytlaþen byl. Lid, jenž pĜed
ukrutností jeho do lesĤv a skal se ukryl, když do svých sídel
pustých se navrátil a hovad žádných nebylo, do pluhu se lidé
spĜáhli a vorali a tak pracnČ rolí zadČlávali.
O ourodČ a láci.
1027. Byla taková ourada, že strych pšenice za 3 groše se
prodával a žito za 2 groše. Za 1 halíĜ chleba šest lidí se nasytilo.
1029. Z ourody boží koš ovoce v Praze za 2 halíĜe se
prodával.
1084. Z ourody boží v ýechách 1 str. pšenice se prodával za
5 grošĤv, žita za 2 gro., jeþmena za 1 groš, ovsa za 5 halíĜĤv,
slepice za 5 halíĜ., kuĜe za 2 halí., 30 vajec na rynku za 1 ha.
V vesnicích 40 i 50 vajec za 1 halíĜ.
1172. Pšenice 1 strych platil za 4 groše, žitto za 3 groše,
jeþmena za 12 halíĜĤv, ovsa za 5 halíĜ., strych hrachu za 10 halí.
1213. Pšenice 1 stry. 3 groše, žitto za 2 groš., oves za 1 gro.
1319. Zase z ourody boží prodávalo se 1 str. pšenice za 1
groš, tolikéž žitto. Oves za 4 halíĜe.
1329. Pšenice 1 str. 5 grošĤ, žita 4 gro., jeþmena 2 groše,
ovsa za 1 strych za 5 halíĜĤv, 25 vajec za 1 halíĜ.
HalíĜĤv 6 platilo 1 kr.
/159/ 1329. Byla boží ouroda, takže 1 strych pšenice za 4 groše a žitta za 3 gro., ovsa za 16 halíĜĤv, 25 vajec za 1 halíĜ platilo.
1333. Pšenice byla za 4 groš., jeþmena za 2 gro. a ovsa
strych za 9 halí.
1448. Toho roku sedláci v Praze na rynku na pytle obilí prodávali, neb pytel pšenice, jenž 4 str. držel, za pĤldruhého groše
kdo chtČl mohl koupiti. A 2 halíĜe koš ovoce.
1479. 1486. 1494. Skrze tyto léta trvala veliká boží ouroda a
lácí všeho, obilí též i ovoce, pak léta 1507 veliká láce vína nastala, neb to nejdraší rakouský žeyd. za 5 halíĜĤv k dostání byl.
1529. Byla ourada boží na vínČ tak, že ani nádob dosti
nebylo, nýbrž jámy sobČ kopali a jílem je dobĜe omazali a do
tČch jam vína sobČ slévali.
1661. Okolo Prahy byla ouroda boží na vinicích, takže kĜe
pĜi tyþkách pĜivázaný po 38 i 40 (h)roznĤv mČly.
1715. 1 kp švestek i taky 1 kp broskvích za 1 kr platila.
1720. Bylo veliké sucho, takže za déšĢ držán byl pĤst o
chlebČ a o vodČ, veliké modlení a processí ustanovené byly.
Nato skrze tĜi letha P. BĤch všemo. ráþil nás s ourodou boží
obdaĜiti.
1721. léta bylo tČlo sv. Jana z hrobu vyzdviženo a s jeho
svatým jazykem po Praze slavné processí držáno.
1746. Byla drahota 1 str. žitta za 7 fl, pšenice 9 fl, jeþmena 6
fl, hrachu 10, ovsa za 2 fl a pĜitom sucho. Potoky vyprahly,
mlejny stály, trávníky vyhoĜely a osení zkázu vzalo. 1747. JeštČ
draho trvalo, neb lidé místem žaludy, piliny, kĤry stromový a z
lnu vršky mleli a z toho chléb z toho pekli a se otrávili. JMKrá.
pro zachování toho lidu 29 tisíc fl nejm. jest darovala.
/160/ NČkteré staré pamČti o slavném mČstČ Pražském
Léta 723. Libuše, knČžna, manželka PĜemyslava, vyšla sobČ
z hradu svého z Libínu a postavila se na vysokou skálu, Ĝkouc
služebníkĤm: Rychle pospČšte a tČch, kteĜí v lese, kde potok
Vltava teþe, tam pracovati najdete, co dČlají jich se optejte a
pozorujte. Co vám bude za odpovČć dáno, tak se mČsto
jmenovati bude. I pospíšili tam služebníci a uzdĜeli, že dva muži
dĜevo tesati poþali. Jich se tázali, co dČlají. Oni odpovČdČli:
Prách tešem. I navrátivše se knČžnČ Libuši to oznámili. K nimž
Ĝekla Libuše: DobĜe jest. K nimž jdČte a kažte jim na tom místČ
mČsto založiti a od prahu dejte mu jméno Praha, neb jako v
nízkých dveĜích lidé obyþej mají pĜed prahem hlavu skloĖovati,

tak budou þiniti poctivou poklonu mČstu tomu. Neb v mČstČ
budou postaveny dvČ olivy, jichžto vĤnČ pronikne nebe a jich
slavní skutkové celému mČstu budou oznámeni. Jedna z tČch oliv
bude slouti VČtší sláva a druhá Bojovné potČšení. Což se
vykládá Vácslav a VojtČch.
Libuše byla od pČkných c(t)ností a pĜívČtivostí neb spravedlnost velice milovala, þistotu zachovala, protož taky od lidu velké
lásky došla a za knČžnu vyhlášena byla.
Léta 717. Libuše na vrchu Svinským, kde nyní hrad Pražský
stojí, rozkázala dĤm dĜevČný veliký a vysoký postaviti a mnoho
o tom vrchu budoucího oznamovala a pĜedpovídala, že sobČ za
muže vzíti má sedláka vorného.
Stala se sváda mezi zemany, které Libuše knČžna spravedlivým nálezem podČlila. Padlá strana knČžnu velmi hanČla. Pravila: DobĜe jest. Že se mnou pohrdáte, protož budete míti správce
ukrutnČjšího nad ženu. OdejdČte ode mnČ, já vám i jiným den
uložím k volení pána a koho vy za pána voliti budete, toho /161/
toho já za muže míti bude. I sešli se obyvatelé zemČ þeský pĜed
její hrad Libín, k nimžto takto mluvila: Ó lide slavný, odkud
tobČ ta hloupost pĜišla. Ó lide bídný, který svobodnČ živ býti
neumíš. Vy nesnesitedlné jho na sebe béĜete a do služebnosti
hrdla svá podáváte. Nevíte, vy bídní, jaká jsou práva knížat.
SnadnoĢ jest volit knížete, nesnadno zvoleného složit. Když volen
bude, vy i vaše statky pod jeho mocí budou. PĜed ním se tĜásti
budete, jazyk i ústa sklesnou. Z vás nadČlá služebníkĤv, otropĤ,
vČci vaše, co se jemu zlíbí, bráti bude. Nuže, zdáli se vám, aĢ
oznámím jméno jeho i místo.
OdpovČdČl ten lid: Dej nám kníže, jmenuj kníže. I vzdvihla
Libuše prst a ukázala na hory pĤlnoþní, Ĝka: Hle, hyn za onČmi
horami, tam na poli budoucí kníže váš dvoumi voli strakatýma
voĜe. Protož chceteli, vezmČte mu dlouhou sukni a plášĢ, by se
oblékl, nČkteĜí z vás k nČmu jdČte, vĤli mou i vaši mu oznamte a
pĜivećte vám kníže a mnČ manžela. Jméno toho muže jest
PĜemysl. Jeho rod v této zemi panovati bude 584 léta.
Nato 30 mužĤv se vybralo nemeškaje toho knížete hledati.
Na zpĤsob a obyþeje jeho Libuše se vyptávali. OdpovČdČla:
Neptejte se ale jdČte a konČ mého, na kterým jezdím, vezmČte, jej
bez uzdy pĜed sebe pus(Ģ)te, neb on tu cestu dobĜe umí, a pĜed
kterým þlovČkem on zahĜeštČ a poklonu uþiní, tenĢ jest, to kníže
na železném stole jísti uzĜíte.
Jeli ti poslové pro to kníže a toho konČ Libušinýho následovali. A pĜijedouc k Stadici ke vsi, nedaleko na poli PĜemysl voly
ost(n)em bode a vorati pospíchá, aby to dílo vykonal. Poslové,
pĜistoupíce k nČmu, Ĝekli: Zdráv buć muži šĢas(t)ný, kníže náš
bohĤm vdČþný, vypĜež voly a v tento odČv se obleþ a nemeškaje
na toho konČ vsedni. Tu kĤĖ Libušin ihned zaĜechtal a pĜed ním
na kolena poklekl. ěkouc ti poslové: Paní naše Libuše a lid od
ýecha pošlý rozkázali jsou, abys bez meškání jel, /162/ sobČ a
potomkĤm svým knížetství pĜijal. Naše vČci i my v tvých rukouch
jsme, neb jsme tebe za kníže, za soudce a za obránce vyvolili.
K tČm, Ĝeþem PĜemysl se zastavil a svĤj osten do zemČ
vstrþil. Voly odvázal, Ĝkouc: JdČtež tam, odkud jste vyšli.
KteĜížto pozdvihli se jakoby zletČli a k nebi se snášeli. Tu skála
se odevĜela, do které když vpadli, po nich se ihned zavĜela.
Osten pak ten, jenž lískový byl, tĜi ratolestČ ze sebe vydal a
PĜemysl obrátiv sobČ pluch s radlicí nahoru, mošnu lýþenou
vzal, z ní pecen chleba a kus tvarohu vyložil, posadil se na
pluch, též na radlici chléb a tvaroch položil, k svému obČdu ty
posly zval. KteĜížto posadivše se na trávník, s ním jedli a to, co
Libuše jim pĜedpovídala, sobČ šeptali.
Na ty vyrostlé vy ratolesti pilnČ hledČli. DvČ us(c)hly a jedna
(v)zhĤru rostla, tomu se divili. PĜemysl Ĝekl: Nedivte se, neb z
mého rodu poþnou mnozí panovati, ale jediný pán toliko
zĤstane. A kdyby paní vaše nebyla tak pospíšila, až bych toto
pole byl zvoral, hojný dĤstatek chleba v této zemi by byl. Ale pro
nedokonané toto dovorání bude bejvat v zemi hlad.
I ptali se vyslaní poslové PĜemyslava, proþ na železe a ne na
zemi jí. OdpovČć: I proto, abyste vČdČli, že mĤj rod bude vás
železnou metlou trestati. MČjte v vážnosti železo, ním v þas
pokoje roli vorejte a v þas váleþný ním se braĖte.
Vstanouc tehdy PĜemysl, jej do v roucho dlouhé, které jemu
Libuše poslala, oblékli. Když PĜemysl na konČ sedl, své staré
stĜevíce, které sobČ z lejka ušil, na Ėadra strþil a k Libuši na hrad

pospíšil. Jeden z poslĤv tázal se PĜemyslava, proþ ty lýþené
stĜevíce sebou k Libuši nese. Odpov.: ýiním to proto, aby mým
potomkĤm se ukazovaly, aby vidČli, jaký první otec jejich
stĜevíce nosil. Ty stĜevíce, mošna lýþená a þepice na VyšehradČ
se chovaly a pĜi korunování králĤm a lidu se ukazovaly. Za
císaĜe Zykmunda to ale k ztrátČ pĜišlo.
/163/ Karel IV. na slovanský klášter mistrovnČ a nákladnČ
vystavČný vynaložil 18747 kp groš. þe. 3 hale.
Libuše, maje vČku svého 48 let, ro(z)žehnajíce se s knížetem
a lidem, jest umĜela.
Léta 765. Nezamysl kníže rozkázal zdi vyšehradské vyvejšiti a ten hrad opevniti.
791. Kníže Mnata ustanovil prvního rychtáĜe v Praze,
jménem Chvora, aby lid Ĝídil a soudil. Všechen lid jeho miloval
neb muž spravedlivý byl, kterýžto v tom mČstČ krásný domy a
zdi vysoký stavČti jest dal. Toho roku byl taky dĤm raddní malostranský vystavČn.
795. Zbuzoval k stavČní Prahy, aby lid ne po horách, ale
pospolu bydlel. Staré MČsto založil.
Léta 823. Vojen, kníže þeské, sám svou rukou zdi mČst.
okolo mČsta zakládal a Staré MČsto s pĜíkopy okopati dal.
830. Týž kníže sám ulice vymČĜoval a rynk nový udČlati
kázal.
902. Biskup Crha, muž svatý, pĜed Tejnem slavné kázání
uþinil.
908. KnČžna Drahomíra, zatvrdČlá pohanka, krásného
synáþka Vratislavovi porodila, jemuž bylo dáno jméno Vácslav,
však prsu té pohanské máteĜe nepožíval a ona taky kĜtu svatého
pĜijíti nechtČla.
911. Sv. Vácslav byl dán sv. Lidmille k vychování, kteréhožto ona vzala k sobČ na Tetín. Kteréhožto knČz Pavel, kaplan
knČžny sv. Lidmily, v víĜe vyuþoval.
912. Kostel sv. JiĜí na hradČ Pražském a pĜi nČm velký dĤm
pro Ĝeholní panny Vratislav kníže vystavČti dal. Za jehožto
panování kĜesĢanstvo v ýechách velmi se rozmnožovati zaþalo.
/164/ Léta 916. Vratislav, kníže þeské, 33 léta vČku svého
umĜel. TČlo jeho do kostela sv. JiĜí stavové vnesli a v nČm jakž
žádal pohĜbili. KnČžstvo pak vČdouce o jeho svatém živobytí,
tČlo jeho ze zemČ vyzdvihli a na oltáĜ, kdež dosavade odpoþívá,
položili a za blahoslaveného vyhlásili.
917. Po oumrtí Vratislava knížete Drahomíra dala povolati
na Vyšehrad lid, aby jí správa zemČ dána byla, ponČvadž synové
ještČ leth svých nemají. Na tom jsou zĤstali, aby Drahomíra zem
Ĝídila. Drahomíra, jsoucí žena velmi lstivá, na to myslila, aby
Vácslava i kĜesĢany vykoĜenila. Tu od pohanĤv velké nátisky
kĜesĢani trpČli, neb pochané je oukladnČ mordovali, neb za
jednoho pochana 10 kĜesĢanĤv zamordovati dala, neb na tom
zĤstala, aby v jednom roce všechny kĜesĢani zkaženi byli.
Kostely a školy zavĜíti dala, kĜesĢanĤm zbranČ pobrati dala a je
veĜejnČ mordovati poruþila. Neb žádný na ulici, na rynku
vyskytnouti se nesmČl. Ustaviþná bitva trvala, odkudž rynk
staro-mČst. muþedlnickou krví posvČcen byl. NČkterý kostely
zapáliti a sv. Lidmillu zaškrtiti dala.
921. Sva. Vácslav do Prahy jest pĜijel a knížetství se ujal a
lid jeho za knížete vyhlásil. Drahomíra, plna zlosti, k Boleslavovi dojíždČla, jeho k tomu nabízela, aby sv. Vácslava o život
pĜipravil.
I pozval Boleslav sv. Vácslava na kĜtiny. VČda o tom, že
bratr vrach nad ním ukrutenství provédsti míní, s knČ(ž)stvem a s
kĜesĢany se rozžehnal a na cestu do BoleslavČ se vypravil. PĜi
stole bratru svému a hostĤm své muþedlnicství (jenž pro Krysta
krev mile vylíti žádostiv byl) pĜedpovídal. Toho dne Boleslav s
služebníky svými s ćábelskou (v)steklostí popuzeni, druhého
dne, když se sv. Vácslav s Boleslavem potkal a za pĜijaté dobrodiní se podČkoval, tu Boleslav meþ vytrhl, po tĜikráte sv. Vácslava do hlavy Ģal, nic více než kousek z lebky s vlasy je utíti
nemohl. I taky chytíc se tČla sv. Vácslava, jemu stĜevíc rozĢal.
Když Boleslav meþ z ruky vypustil, jej sv. Vácslav zdvihna, bratru svému ho podal, Ĝkouc: Vezmi zase meþ svĤj a co jsi poþal
vykonati nemeškej. Té chvíle Boleslav pokĜik uþinil. Tu pomocníci se sbČhli, jej s oštípy a meþmi bili, bodli a jej usm[rtili.]
/165/ Letha 908. Svatý Vácslav byl narozen. VČku 30
938. od Boleslava, bratra svého, zamordován.
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941. Jeho svaté tČlo do Prahy pĜenešeno bylo a neporušené
tĜi léta v zemi leželo a ze sebe líbeznou vĤni vydávalo. Když ale
k Labi (které pĜedtím skrze rozvodnČní most pryþ odneslo)
pĜijeli, mimo nadání pĜes vodu bez mostu na druhou stranu se
dostali. PĜijedouc k potoku Rokytnice nazvanému, jenž k Libni
teþe, jsa týž potok velmi rozvodnČný, byli lidé i s tím sv. tČlem
na druhou stranu zázraþnČ pĜenešeni. Když pak s tím sv. tČle(m)
zase již do Prahy k Ĝece VltavČ pĜijeli, kdežto velká voda most
odnesla, jenž toho þasu dĜevČný byl, a na den již se rozedívalo,
žádaje za pomoc sv. Vácslava, zase divnČ na druhou stranu
pĜenešeni byli.
Ubírajíce se s tím sv. tČlem na hrad Pražský, pĜijedouc na
rynk k žaláĜi malo-stran., z toho místa hnouti se nemohli,
aþkoliv k tomu vozu mnoho párĤ volĤv pĜipĜáhli, pĜedce z toho
místa se hnouti nemohli. I sbČhlo se k tomu mnoho lidu, co by
tak tČžkého vezli, vČdČti chtČli. Žol(d)nýĜi sidce oznámiti nechtČli a do vozu koukn(o)uti zbraĖovali, však zbrániti nemohli. Když
ale tČlo sv. Vácslava spatĜili, veliký pokĜik uþinili. Tu skoro celá
Praha se sbČhla, žákovstvo a knČžstvo se sešlo, Ĝkouc: PonČvadž
to svaté kníže k vČzĖĤm vždy milosrdné bylo, protož, chcemeli
jeho svatým tČlem hnouti, musíme vČznČ z žaláĜe pustiti. Jak ale
vČzĖové propuštČni byli, bez pĜípĜeže pĜedešlí voli se hnuli.
To sv. tČlo když do kostela sv. Víta se vneslo, tĜi dni k podivení odkryté leželo, jehožto sedrané rány všechny uzdraveny
byly a jakoby dnes umĜelo, þerstvé vyhlíželo. Ucho pak ztracené
a nalezené, které uĢaté bylo, když k svému místu jej pĜiložili,
hned pĜirostlo.
Boleslav za ten hĜích pokání þinil a nemravy své promČnil.
/166/ Boleslav, když rozptýlené knČžstvo svolal, kostely odevĜel a
kĜesĢanstvo rozmnožoval. Pohany nenávidČl. Drahomíra, jsouc
plna zlosti, skrz Prahu do Lutice k hrobu otce svého jela, aby
tam na pomstu volala. Když k kostelu sv. Matouše na Hradþany
pĜijela, koþí vozka slyšíc k pozdvihování zvoniti, z konČ skoþil a
k dveĜĤm kostelním, jsa katolík, na kolena padl, vroucnČ se
modlil, Drahomíra jemu i kĜesĢanĤm zloĜeþila, zem se otevĜela a
ji do pekelné hlubiny pozĜela. Nato dým, oheĖ a smrad vycházel, i taky pĜehrozný kĜik ze zemČ té propasti slyšán byl.
Erhard, mláden. 26 let vČku svého, synek kuttnohorský, od
tČžké nemoci onČmČl. Rodiþové jeho pĜivedli jej do Prahy k
hrobu sv. Vácslava obČtovati, kdežto za nČho arci-biskup
Arnos[t] s k(n)Čžmi svými i lidem vroucnČ se modlil. Vezmouc
týž bisku[p] hlavu sv. Vácslava u pĜítomnosti krále Karla IV.
vstavil ji na hlavu téhož nČmého. Ihned promluvil, P. Boha a sv.
Vácslav[a] velebil.
Od toho pak þasu Karel král poþal míti mnohem vČ(t)þí
lásku, než kdy prve, k hrobu sv. Vácslava a protož taky poruþil
pilnČ hledati barevný kamení, aby kaplu sv. Vácslava ozdobiti
mohl. I nalezeno bylo v zemi velmi hluboko pod horami krkonovskými velkých tvrdých barevných kamenĤv, jenž slují
jaspisové, které on král dal vyhledati, vyhladiti a stČny té kaple
tak ozdobiti.
1348. Karel IV. král þeský Nové MČsto Pražské založil, sám
vymČĜil i na papír postavil.
936. Svatý Vácslav od císaĜe JindĜicha rameno sv. Víta
obdržel, kterýžto vzýváním a vnuknutím sv. Víta kostel na hradČ
Pražském založil, toliko ponejprv malý, a svaté rámČ tam k
poþestnosti na voltáĜ uložil, maje oumysl budoucnČ slavnČjší
kostel stavČti dáti. Kterýžto kostelíþek dle zjevení bož[.] od
samého Krista posvČcen byl.
/167/ Za Karla IV. krále kostel sv. Víta na hradČ Pražském
vystavČn z müntze kuttnohorské dle nadání Jana krále, kterýžto
první gruntovní kámen založil, desátý díl stĜíbra neb penČz na
stavČní téhož kostela se vydával.
Léta 1385. KĤr téhož kostela byl dostavČn a od Jana, arcibiskupa pražsk., posvČcen.
1392. Gruntovní kámen pro vyzdvižení druhého dílu téhož
kostela byl položen.
1143. Kostel sv. Víta na hradČ Pražském byl spálený a
hanebnČ rozboĜený. PĜi rumování vynalezená tČla neporušená
byla sv. Vácslava a sv. VojtČcha.
NB. 1216. TČla bratrĤv sv. VojtČcha, v Libici odpoþívající,
byly vyzdvižena a do Prahy pĜivežena, jenž od pohanĤv pro víru
Krystovou zamordováni byli. V kostele sv. JiĜí na hradČ
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Pražském na oltáĜi odpoþívají.
1489. Martin (z) Tišnova, kuttnohorský impressor, v Kuttný
HoĜe þeskou biblí vytiskl.
De erectis Pragæ Ecclesijs et Monasterijs.
Vetero-Pragæ
901 Borzivogius Dux Boëmiæ Ecclesiam Teynensem ædificavit
et exstruxit, qvam Drahomira incinerari Curavit AD 919.
Ante ipsam Ecclesiam Colossvs altissimvs ex lapide Secto
ad honorem BVM in foro veteris Pragæ 1650 ædificatvs.
1679 eadem Ecclesia fulmine percussa igne perijt.
1679 Simon Abeles filiolus Lazari Abelis Judæi Pragens. ætatis
12 annorum ob odium Christianæ fidei Martyrellvs a Patre occisvs in eadem Ecclesia cum summa pompa Sepultvs.
/168/ Ecclesia S. Castuli a qvo ædificata et qvando exstructa
fuit, memoria non constat.
Ecclesia B.V.M. Nascentis na Luži dicta, seu ad Cunas vel
a lacu, qvando & a qvo ædificata fuit, nescitur.
1350 Ecclesia S. Martini a Friderico Burgundiæ Principe ædificata.
1233 Crucigeri ad Pontem cum rubra Stella introducti.
1316 Ecclesia S. Valentini
qvo ædificatæ nescitur.
Ecclesia S. Nicolai â }
1203 Ecclesiæ S. Clementis gloriosissimus Patriarcha Dominicvs fundamenta posuit.
1578 Ecclesia S. Salvatoris cepit ædificari a Benefactoribvs.
1590 Sacellum Italicum erectum.
1592 Sacellum S. Egydii ex proventibvs aurifabrorum ædificatum.
1560 Convictvs S. Bartholomæi erectus
1391 Ecclesia Bethleem dicta ædificata, in hac Ecclesia fons
existens olim fuerat in domo seu area fundatoris, nunc
autem existit in Ecclesia.
836 Aula Regia ædificata.
1640 Ecclesia S. Norberti ædificata.
1301 Ecclesia S. Ægidii ab Episcopo Pragensi exstructa.
1407 Ecclesia S. Stephani minoris fundata.
1170 Ecclesia S. Leonardi a qvo ædificata fuit, ignoratur.
Idem, de Ecclesia S. Galli
Ecclesia S. Michæelis a qvo ædificata fuit, memoria [non]
existit. /169/
1225 Ecclesia S. Jacobi Przemyslaus Ottogarvs Fundamenta
posuit.
1323 Capella S. Annæ penes Templum S. Jacobi ædificata ab
eodem fundatore.
1611 Ecclesia Salvatoris PP. Paulanorum ab Hæreticis ædific.
1256 Ecclesia S. Crucis ad moldavam a Przemislao Rege Boëm.
fundata.
1232 Ecclesia S. Francisci ad S. Agnetem ipsa S. Agnes
ædificavit.
927 Ecclesia S. Laurentii Monasterii ad S. Annam S. Wencesla.
Dux & Martyr ædificari fecit.
Ecclesia S. Andreæ a qvo & qvando fuit ædificata
ignoratur.
1346 Cænobium & Ecclesia Sacrarum Virginum Ord. S. Bened.,
S. Spiritus appellatum a Cive Pragen. ædificatum.
1320 Ecclesia SS. Simonis & Judæ a Cive Pragensi ædificata &
Fratribvs misericordiæ tradita 1610.
1504 Hospitale in Templ dictum Regnante Wladis. IV fundatum
& ædificatum.
1395 Ecclesia S. Joannis in Vado vulgo na Zábradlí dicta est
regione molendinorum Vet.-Prage. præsumitur ædificata
fuisse a qvodam Cive Prag.
Ecclesia Minoris S. Crucis non procul a S. Stephani
Ecclesia in forma rotunda ædificata fundatoris nomen nec
annum declarat.
Ecclesiæ Neo-Pragenses
1333 Ecclesia S. Hendrici a Carolo IV. Rege Boë. existimatur
ædificata. /170/
1333 Ecclesia S. Stephani majoris Regnante Carolo IV. in
Majorem ædificata fuit.
1415 Ecclesia S. Adalberti a Cerdonibvs ædific.
Ecclesiam S. Michaëlis in Opatovitz qvis & qvando ædifi-

cavit ignoratur.
Ecclesiam S. Adalberti minoris qvis ædificavit ignoratur.
Ecclesia SS. Trinitatis pod Emauzy dicitur ædificata ab
opulentioribus mechanicis & opificibvs.
928 Eclesia S. Nicolaii in Podskal a Civibvs Podskalensibvs
ædificata.
1695 Ecclesia S. Petri & Pauli in Porzicz ædifi.
1222 Ecclesiam S. Clementis in Porzicz Rex Pržemysla. Ottogarvs exstruxit.
1133 Ecclesiam Zderansem Letoslaus Zderadvs ædific.
1348 Ecclesia S. Ambrosii nunc P.P. Hibernorum a Wenceslao
Przemyslaw ædificata.
1347 Ecclesiam BVM ad nives Caro. IV. funda.
928 Ecclesiam in Emmaus ad honorem S. Cosmæ & Damiani
S. Wenceslavs ædificavit qvam sæpem nudipes cum Podivino invisitavit.
Carolvs IV. penes Cænobium 1348 ad honorem S. Hieronymi posuit.
1691 Sacellum S. Ioan. Nepomu. e regione Emmaus Florianus
Heger Civis Pragen. ædifica.
1351 Monasterium & Templum Carloviense Carolvs IV. Cæs. &
Re[x] Boëmiæ fundavit et magnifice ædificavit.
1355 Ecclesiam S. Catharinæ idem Rex erexit. /171/
1360 Ecclesiolam et Monasterium Divæ Annunciatæ B.V.M.
Servitarum in Slup idem Rex ædificavit.
1679 Ecclesiam S. Apollinaris Dolor. V. Mariæ Reverendiss. et
Illvst. D. Ioannes Dlouhowesky Suffr. & Præpo. Prag.
ædificavit.
1117 Ecclesiam S. Apollinaris Borzivogivs II. Boëm. Dux ædifi.
Ecclesia Corporis Christi a Carolo IV. erecta.
1628 Collegium S. Jesu & Ecclesia S. P. Igna. sub Ferd. II.
ædificatur.
1690 Ecclesia S. Francisci Xaverii consecrata.
1700 Collegium seu Contubernium Etisst dictum ædificatum.
Ecclesia S. Wenceslai a qvo & Qvando fundata fuit non
constat. A 1623 tradita Augvstianis.
Monasterium & Ecclessiam S. Josephi fundavit Liber Baro
de Qvestemberg.
1655 Monasterium & Ecclesia S. Vrsulæ Comitissa de Lamboy
fundavit.
1708 Ecclesia SS. Trinitatis & Monasterium Trinitariorum ædificatum Fundatore L. Baro de Putz.
1351 Ecclesia S. Lazari Regnante Carolo IV. ædificata.
Templum & hospitale sub Arce Wissehrad de humilitate V.
Mariæ qvis ædificavit nescitur.
1505 Hospitale S. Bartholomæi a Stephano Honzdeleko fundatum & erectum.
894 Sacellum Divo Clementi in Arce Wissehradensi exstruxit.
1048 Sub eadem Arce ædificatum hospitale S. Mauricii. /172/
1068 Ecclesia SS. Apostolorum Petri & Pauli Duce Wratislao
ædificata.
In arce Pragensi intus Ecclesiæ
788 Mnata Dux Boëmiæ Arcem amplissimam erigi jussit, ex
qva tri-Vrbs Pragensis cernitur. Vocatur Hrad sv. Vacslava, qvod Sanctissimvs ille Princeps ibi reqviescat, ejvs
Exuviæ Vetero Boleslavia sunt translatæ Anno D. 942.
1502 Pallatium in Arce Pragensi a Rege Wladislao inchoatum.
1512 Tabulæ Regni in Arcem Pragensem translatæ.
1535 Ferdinandus I. Prašný most per vallem Arcis ædificavit.
1541 Idem Ferdin. Rex templum S. Viti post incendium reparari
curavit.
1375 Fons cum Statua S. Georgii ex ære fabricatvs Regnante
Carolo IV.
936 Ecclesia S. Viti constructa & a S. Wences. ædificata.
1142 Combustam Wladislaus restauravit.
912 Ecclesiam S. Georgii Wratislaus Borzivogivs ædificavit,
monasterium muliere Reges ditarunt.
919 Drahomíra mortuo Wratislao ejvs uxor Ecclesiam &
Monasterium S. Georgii exuri curavit.
900 Capellam Omnium Sanctorum Borzivogivs dotavit.
1585 Corpus S. Procopii Regnante Rudolpho II. ad Capellam
SS. Omnium translatum.
1139 Strahow seu mons Sion fundatum vocatur ideo Sion qvia

aliqvam Similitudinem monti Sion habet. Præmostratenses
adducuntur A. 1142. /173/
1158 In Monasterio Strahoviensi olim erant 300 Religiosi.
Ecclesia S. Rochi in Strahovia Imperante et Regnante
Rudolpho II. ædificata.
1600 Ecclesia PP. Capucinorum in Hradczin sub eodem
Imperatore fundata. Hujvs Ecclesiæ Statua B.V.M. a
Calvinistis in ignem injecta 12 horis illæsa mansit.
1623 Domus Lauretana Imperante Ferdi. II. exstructa.
Ecclesia S. Benedicti in Hradczano a qvo ædificata fuit
ignoratur A. 1627. Venientibvs Pragam Clericis Regularibvs S. Pauli vulgo Barnabitis extraditur.
905 Ecclesiam S. Mathæi Spitignævs Dux Boëmiæ ædificavit.
926 Hospitale S. Antonii & S. Elisabethæ in Hradcžano S.
Wenceslavs ædificavit, in qvo pupilli Christiani &
Gentilium adducti educantur.
991 Ecclesia S. Laurentii a Lapicidiis ædificata.
De Monasteriis et Ecclesiis Micro-Pragensibvs
Ecclesiam S. Nicolai nunc ad domum professam spectantem qvis ædificavit ignoratur.
1625 PP. Socie. Jesu hæc Ecclesia extradita fuit.
1626 Ecclesia S. Wenceslai erecta.
1673 Pro nova Ecclesia S. Nicolai Imper. Leopol. I. fundamenta
posita.
Ecclesiam S. Laurentii in Ugezd qvis & qvo anno ædificavit ignoratur. /174/
1000 Ecclesiam S. Ioannis Bapt. sub monte Petržino ad fluvium
Moldavam Joan. a Weingarten Micro-Pragensis Synd.
ædificavit.
Hospitale penes Ecclesiam S. Ioannis sub monte Petrino
varii Cives fundarunt 35 pauperes aluntur.
Ecclesiam S. Ioannis in Obora qvis et qvo anno ædificaverit ignoratur.
Ecclesia S. Mathæi in Obora qvando ædificata & a qvo
ignoratur. Idem de
Ecclesia S. Philip. & Jacobi post portam Ougezdensem.
1174 Ecclesia B.V. Mariæ pod ěetČzem a Sobislao Duce Boëm.
ædificata. Eqvites Rhodii seu Melitenses inibi fundati.
1124 Ecclesia S. Mariæ Magdalenæ PP. Dominicanorum in
Ougezd qvidam Iudævs opulentvs habens suam splendidam domum & spiritum familiarem, qvem in omnibvs
accionibus odjuvabat, Baptisatvs ab Episcopo Pragen.
propriam habuis synagogam ubi nunc stat memorata
Ecclesia S. Ma. Magda. & monasterium hanc diruit & in
illo loco Capellam in honorem S. M. Magda. ædificavit.
Versatvs cum Iudæis & deprehensvs in Synagoga eorum
Aram Consecratam manibvs demolibit confiscatâ ejvs
substantia inde Regno expulsvs tandem A 1606 erecta fuit
hæc Ecclesia in conventualem.
Ecclesiam S. Thomæ Pržemyslavs Ottogarvs ædificavit.
1285 Patres Eremitæ Ord. S. Augvs. Pragam Venerunt.
1611 Ecclesiæ S. Mariæ de Victoria PP. Carmelitanorum disca
ceatorum fundamenta posita.
Ecclesia & monasterium S. Josephi Nutricii Christi ex
v[…]
1657 Ferdin. III. filivs Leopol. I. fundavit & votum exp[…] /175/
Ecclesia DD Theatinorum seu Cajetanorum.
1213 Ecclesia S. Procopii a Pragensi Cive ædificata.
Hospitale Italicum.
1550 Ecclesia S. Pauli non procul a Trajectu.
928 Ecclesia S. Michaëlis sub Arce Pragensi a S. Wenceslao
ædificata.
Praga ab igne pressa, non depressa
915 Iudæi in odium fidei Christianæ templa exuserunt.
1132 Fulmen succendit turrim Arcis.
1142 Ecclesioha S. Viti exusta cum Monasterio S. Georgii.
1252 Ecclesia Wissehradensis incinerata.
1291 Ecclesia S. Ambrosii micro-Pragæ exusta.
1338 Ecclesia. S. Andreæ Vetero-Pragæ in cineres liqvefacta.
1399 Curia Vetero-Pragæ incendio periit.
1432 Ecclesia S. Ægidii exvsta.
1444 Molendinum Zderacense exuritur.
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1499 Turris Ecclesiæ S. Spiritus fulmine tacta periit.
1503 Micro Pragæ 56 domus vehementia venti scandulæ ignitæ
in Antiqvam Urbem delatæ penes Ecclesiam S. Valentini &
ligna in littore ignem conceperunt & aliqvas domus
combuserunt & incineratæ fuerunt.
1506 Neo-Pragæ ad hortum Iudæorum 17 domvs exustæ.
1512 Fulmen accendit turrim albam in Arce Prag.
1516 In Iudaica platea tres domvs incendio perierunt.
1523 per exortum incendium multi Pragenses depauperati.
1537 Regium Oratorium in Ecclesia S. Viti exvstum.
1538 Turris Nigra in Arce fulmine tacta comburitur.
1541 Micro-Pragæ Arcx Tabulæ Regni Ecclesia S. Viti
exuruntur. /176/
1546 Molendina Neo-Pragæ exvsta.
1548 Incendio in Poržicz 30 domvs exvstæ fuerant.
1559 Curia Neo-Pragensis cum Turri dissolvitur.
1561 Micro-Pragæ 20 Domvs a Proscriptis Praga incineratæ.
1576 Molendina Vetero-Pragensia exuruntur.
1583 Vetero-Pragæ in longa Creta 10 domvs exustæ.
1619 Multi Incendiarii Pragæ deprehensi suppliciis afficiuntur.
1636 Turris Aqvaria ad Pontem exuritur.
1653 in Porzicz horribile incendium 154 domvs confragravit.
1653 Pragæ hinc inde incendia grassabantur.
1675 exvsta fuit turris aqvaria Neo-Prag.
1678 incendium ad S. Martinum Vetero-Pragæ templum &
turres dissolvit in cineres.
1678 Pars Veteris & Neo Vrbis Pragensis igne ab Incendiariis
supposito exvsta fuit.
1679 Ecclesia Teynensis fulmine Succensa Corruit.
1680 Novæ molæ in Porzicz cum 20 domibvs igne corrutæ.
1689 in Platæa Carpionum exortum incendium a malevolis
Incendiariis exvsta fuit tota Iudaica Civitas cum 11
Synagogis & Ecclesia Christianorum complures. [okraj:
Hrozný oheĖ od paliþĤ]
in qvo in cendio Ecclesia & Conventvs Paulanorum
incineratur. Ittem Ecclesia S. Clementis in Porzicz, S.
Agnetis, S. Castuli, S. Josephi Capucin., S. Jacobi,
Macella Lanionum etc.
1708 3. Maii exortum fuit incendium ad magnum Virum in
Cretam longa 6 domvs, ibidem 2 turres S. Norberti qvi
ignis se extendebat usqve ad Portam Patibularem &
copiam domvs incineravit.
eodem Anno Neo-Pragæ ad Ecclesiam S. Micha. 5 domvs
combustæ et aliæ destructæ.
1718 19. 20. hinc inde fuerunt orta incendia.
[dolní okraj: 1754 Maii 18. vznikl oheĖ v židovským mČstČ k pĤl
noc[…] strávil [nedopsáno] domĤv v Kaprový ulici, [nedopsáno] v
Dlouhý st[…]]
/177/ Terræ motvs in Boëmia
1036 per tres dies et noctes duravit, ut homines extremum diem
Iudicii cogitaverint venturum.
1074 Ex multis terræ motibvs multæ domus corruerunt, ita ut
homines deserentes sua domicilia in silvis habitaverint.
1201 magnus terræ motvs in Boëmia fuerat.
1329 in Boëmia, Bavaria & Pragæ magnus terræ motvs ortvs.
1511 in Boëmia in variis locis fuit terræ motvs ita ut turres
movebantur et non corruerunt.
1590 Praga aliæqve in Boëmia urbes terræ motu tremuerunt
ita ut vehementia hujvs motvs homines stantes et turres et
ædificia sine noxâ nutarint.
1615 in Boëmia fuerat terræ motvs qvem deinde seqvebantur
vehementes Venti & grandines.
1690 Pragæ & in aliis per Boëmiam locis oriebatur terræ
motvs.
1588 Dne 29. Febru. okolo pĤl noci stalo se zemČ tĜesení na
Horách Kuttnách a veliké domĤv pochybování, takže
havéĜi na KaĖku i jinde na stĜíbrných horách a dĤlech
pracující z hlubin na den všeckni pĜedČšeni na den s
velikým chvátáním a rychlostí vylezli, povídaje, že jim
jináþe nebylo a se nezdálo, než že jakoby všechny hory a
bergkfesty na nČ padnouti a se sesuti chtČly, že až hrĤza
bylo, kterak se to Ĝmotilo a pohybovalo.
1590 dne 15. Septemb. opČte bylo na Horách Kuttnách zemČ
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tĜesení a to ve dne ponejprv ve 12 hodin, podruhý v 1,
potĜetí v 4, poþtvrté mezi 6 a popáté mezi 8. hodinou,
takže se zdálo, jako by domy se boĜily, neb se silnČ
pochybovaly, jako by kolíbaly.
[17]49 Dne 9. Junii k 9. hodinČ bylo zemČtĜesení, takže v tom
okamžení zde toliko nČkteré místa a rathaus se zatĜásl i
taky v Moravi a v ýechách mČsta, mČsteþka a jiná sídla
to zakusila.
/178/ NČkteré pamČti o slavném klášteĜe Sedlice
1143. Klášter sedlecký od Miroslava stavu panského založen
byl, do nČhožto byli uvedeni bratĜí Ĝádu cistercien. Prvním
oppatem byl uþinČn nČjaký Expold.
1421. Žižka bojovníkĤm svým poruþil, aby (v) Sedleckým
klášteĜe všecko pálili a kazili, toliko ten nejvyší kostel nádhernČ
vystavČný v celosti zanechali. Jeden ale z tČch bojovníkĤv,
dostanouce se pod krov téhož kostela, jej zapálil. Když hoĜel,
žádal Žižka vČdČti, kdo by jej zapálil, aby se u nČj ohlásil, že mu
dĤstatek zlata dá. Týž žháĜ se ohlásil. Poruþil mu Žižka zlato
ohĜíti a do úst vlíti a tak jej usmrtiti, neb toho kostela velmi mu
líto bylo. NČkteĜí Ĝeholníci uteþením životy své zachovali a
nČkteĜí na lípách obČšeni, nČkteĜí upáleni a ostatní rozliþným
zpĤsobem usmrceni byli. Na tČch lípách dosaváde listí nČkterý
na zpĤsob kápČ rostou.
V tom klášteĜe 300 samých knČžĤv a 200 conversĤv bydlelo,
kteĜí ve dne v noci jedni po druhých své církevní hodiny v
kostele vykonávali.
1318. Na hĜbitovČ sedleckém 30 tisíc za jeden rok vČrných
kĜesĢanĤ pohĜbeno bylo, jichžto nejvíce hladem zemĜelo, neb
téhož hĜbitova zem svatá zem se jmenovala, neb v 24 hodinách
mrtvé tČlo v prach a popel obrátila a kosti nepoškrv(nČ)né, jako
kĜída bílé, zachovala. Na krásu té kostnice a pĜekrásnČ
spoĜádané a zavČšené kosti dosti se nahledČti možná nejni. Na
tČch dvouch víškách ve dne v noci svČtla hoĜívaly a tím to svaté
místo vyjevovaly.
1663. Mnoho duší v bílém rouše odČných po tom hĜbitovČ s
ro(z)ža[tý]mi svícemi v noci s pĜekrásným zpČvem s procesím
jdo[u]cí spatĜeno bylo.
1657. Páter Rudol. Rajchenberger S.J. ex Collej. Kuttenb.
vejda do kostnice s fraterem Janitorem ejusd. collej. povídal, že
když [sv.] Bernard umĜel, že té hodiny 30 tisíc lidu umĜelo a z
nich že 2 [do] nebe a 4 do oþis(t)ce a ostatní do pekla pĜiš(l)i. I
tázal [se] /179/ páter téhož fratera, co se dom(n)ívá, kolik jest z
tČchto duších zatracených. Sotva to doĜekl, ihned všechny kosti
zdvíhati se poþaly, i taky v té kapli dvakráte nČco kamenem
hodilo. ýímž jsa pĜestrašen, ven z kostnice pospíchal a doma ten
pĜíbČch vyjevoval.
Item. Rozpustilý mládeneþek k svým kamarádĤm (když ty
kosti vidČl) Ĝekl: Ale tolik jest tu obČšencĤv. Vtom jedna hlava z
tČch kostí se vyvalila, na nČho padla a tak ho pomaþkala, až
druhý den umĜel.
Item. ŠafáĜ sedlecký radil opatu, aby to místo zvorati a
zaseti dal, k þemuž on svolil. Téhož šafáĜe nČjaký duch té noci
zaškrtil a opat toho roku umĜel. [okraj: 1598]
Ti lidi, jenž v mti boží umírali a na tom hĜbitovČ pochĜbeni
byli, ve 24 hodinách v prach se obrátili a kosti jich zbČlely. Ti
pak, jenž v mti boží neumírali, porušené zĤstaly.
1454. Theodoricus, téhož kláštera XXX opat, po 33 letech
po zkáze téhož kláštera sám jediný do té spoušky uveden byl a
mši sv. pod širým nebem první sloužil. V þas mše sv. poþal se
vítr zdvihati. Kuttnohorský rychtáĜ oltáĜ svým pláštČm, aby
pĜekážku neuþinil, jest obtáhl.
Z prvopoþátku ty sv. kosti od jistého bratra Ĝeholního
cistercien. v slepotČ postaveného do poĜádného Ĝádu v þtyrech
úhlech srovnané býti pamatuji. A slyšel jsem, že týž bratr po
dokonalé práci své zrak nabyl.
Letha 1702 jiný fratr, Placidvs nazvaný, že ty svaté kosti do
tČch regálĤv neb reliqviáĜĤv srovnal a já v þas studen(t)ské
recreatí takové kosti k rukoum nČkdy dodával, se pamatuji.
Tento starožitný klášter v posloupnosti oppatĤv do letha
1745 poþítá šedesáte þtyry.
Oppat Jakub pod oltáĜem v kos(t)nici nalezl 10 tisíc dukátĤv,
drahé kostelní ozdoby a krumplované ornáty, berlu a koronu /180/
oppatskou, též zlaté a stĜíbrné kalichy, též všeliké jiné vČci.

Oppat JindĜich Snopek ĜíþinČný nákladný chrám PánČ velmi
ozdobnČ vyvedl a léta 1701 stavČti zaþal.
Popis pánĤv oppatĤv kláštera Sedlice
1. HoĜislav 26 let panoval, letha 1169 život svĤj dokonal. 2.
Pauzonias a Expolt. 3. Lokskalka. 4. Dirislaus. 5. Bochuslaus. 6.
Walerin. 7. Leonard. 8. Albert. 9. Wolffgang. 10. Christian. 11.
Bartholomæus. 12. Hendricvs I. 13. Hendricus 2. 14. Nicolaus I.
15. Hendricus III. 16. Fridericvs. 17. Udalricus. 18. Ortvinius.
19. Nicolaus II. 20. Joannes I. 21. Wenceslaus. 22. Joannes II.
23. Theodoricus. 24. Vitus. 25. Joannes III. 26. Petrus. 27.
Jacobus, za toho následovalo pronásledování katholic. víry a
sp(l)undrování klášterĤv. Léta 1439 potom byl za prvního oppata
in Num. 28. Paulvs. 29. Theodoricus II. 30. Jodokus. 31.
Eccardus. 32. Gregoricvs. 33. Clemens. 34. Georgivs. 35.
Antonivs. 36. Jacobvs. 37. Adam. 38. Andræas. 39. Andræas II.
40. Bartholomævs. 41. Georgivs II. 42. Joannes IIII. 43.
Franciscvs. 44. Walentinvs. 45. Joannes V. 46. Mathevs. 47.
Joannes VI. 48. Michäel. 49. Bartholomæus III. 50. Michael II.
51. Joannes VII., ten byl zvolen na Zbraslavi a tam taky
korunován. Letha 1626. 21. ledna do Sedlic pĜivežen.
/181/ Henricus Snopek oppat za pamČti mé okolo léta 1700
dĤchody kláštera Sedlice rozmnožil. On Ĝíþininy toho
nákladného chrámu PánČ ozdobnČ vyvedl a k zvelebení pĜivedl.
Neb pamatuji, že v tom místČ hovada se pásávaly. Nebylo tu nic
jiného vidČti, jen toliko holé zdi od dešĢĤv, vČtrĤv a snČhĤv
opelichané, kdežto o recreatí studenti na pána s míþem hrávali a
se skrze okna prohánívali. PĜi kterémžto chrámČ PánČ po pravé
stranČ jdouc s velkými dveĜmi, kdežto žádných oken nebývalo,
slavný kĤr vystavČti dal a ponČvadž ze všech stran do téhož
chrámu PánČ svČtlo padalo, aby i od té strany svČtlo jakožto od
vejchodu spolu taky vpadalo, týž kĤr k demolírování pĜišel a v
tu stranu okna k vysekání pĜišly. UmĜel léta PánČ 17[nedopsáno]
Bonifacivs za oppatství svého týž chrám PánČ velice jest
zvelebil. Léta P. 1718 život dokonal.
171931. Otto Zahrádecký 23. Augvsti 1731 na vČþnost se
jest odebral. [okraj: 23. Augvsti]
[okraj: 1731. 21. Octob. in Abbatem electvs] Joannes Reichknecht uþinČn Generalis Visitator Ordinis S. Bernar. 1739. Pán
slavných þinĤv a znamenitých skutkĤv. On ten starožitný klášter
na slavný stupeĖ chvály a slávy povýšil a svým dĤstojenstvím
pĤsobil. Léta 1743 slavné Sextum Sæculum držáno bylo a
pĜitom dvČ svaté tČla svatých muþedlníkĤv Vincencia a Felixa
do kostela pĜinešena byla.
[1]324. VoldĜich, faráĜ malínský, první administratí špitála
sv. KĜíže a Lazara na Horách Kuttnách od fundátora ŠtČpána
Horníka sobČ odevzdanou mČl.
[174]6. 27. Junii páni sschöpfmistĜi podali stížnost svou na
slav. krá. cancelláĜ místodrží. do p. oppata Reichknechta z
strany [skli]zeného jeþmena loĖského roku na poli obec., s
repræ[senta]tí, kterak je in possessione blíž kavny turbíruje a
namí- /182/ tá, že ta pĤda za spoleþný pastvištČ držána býti má.
PonČvadž o to sousedsky shodnouti se nemĤž a on ten qvaltem
sklizený jeþmen navrátiti nechce, žádali, by in qvieta possessione zachováni a jakožto spoliati restituirováni byli.
30. Junii na to tato provisorní decisí prošla, aby týž p. oppat
pod 100 kusĤv dukátĤv od pasení a ode všeho dalšího
turbírování i taky páni ssöpfmistĜi ode všech rvaþek pĜestali.
Odkudž znáti bylo, že na tom Šultysovském poli, nyní jec žitem
zasatý, jistČ to obilí zase skliditi oumyslu byl.
Nato mČla následovat commisí, kterážto na žádost p(ánĤ)v
sschöpmistrĤv až do 13. Septemb. poodložena byla. Toho dne
páni hejtmani kraj. na túž commissí pĜijeli.
Pak 14. ejusdem ad locum qvæstionis vyjeli, kdežto od strany obecní per instrumenta et allegata ac testes qvieta possessio
pĜedukázána, též mapou opodstatnČna byvše, tu strana sedlecká
k nČjaké transactí inclinírovala, a se prohlásila, že od další
prætensí pleno jure upouští. Dle þehož vz. magistrát na interposití té vysoce slav. comissí (která ten jeþmen mocí odvežený
sama škodu trpícímu vynahraditi chtČla) i od outrat jest upustil a
ta transactí ve tĜi exempláĜe na papír uvedena a zpeþetČna se
stala. Odkudž znáti jest, že se to indivexationem fundatæ partis
civitatensis stalo a tak tu obec neprávnČ do outrat uvedena byla.
Paulus Stransky Libello suo fol. 40 Reipublicæ Boëmiæ cap.

2. fol. 40 scribit: Præterea in hoc Districtu (Czaslaviensi)
Ordinis Cisterciensis Monachorum Cænobium (qvi sub Abbate
vivunt) conditum est e[t] Sedlecense ex Ephippio cognominatum
id esse perhibetur ab Epis[copus] Pragen. Daniele Stirpe Barone
de Lippa A. 1149. & qvia Cuttn[is] Urbi nimis est vicinum
persæpe cum ea ejvs cænobitæ (ut sun[t …] Monachi hominum
genus irritabile latifundiorumqve helluones) def[undis] ac
jurisdictione solent contendero. /182'/ [prázdná strana] /183/
Epitaphium
Jak jsem vyšel na tento svČt, nedlouho trval v nČm mĤj [vČk]
Co mnČ BĤch ráþil propu(j)þit, musel jsem to všecko opustit.
Manželku, také rodinu, v uloženou mnČ hodinu.
S sebou jsem nic nevzal, než nadČji, v níž jsem skonal,
že nejposlednČjší den budu s Krystem Pánem vzkĜíšen,
k vČþné radosti zavolán, korunou slávy darován.
Nápis k zvonu
Chvály Bohu vzdávám, knČ(ž)stvo, lid svolávám,
svátky oznamuji, pomĜelých lituji, mraþna zapuzuji.
Zvony jsou pro rozehnání oblud a oblakĤv vání,
když mraþna a bouĜka huþí, posvátní zvonové zvuþí,
když krupobití chce škodit, tehdy má se zvony zvonit.
jiný nápis
Já zvon hluku nemalého, volám þasu potĜebného,
mým zvukem vždy nČco povím, oheĖ, funusy oznámím,
šturm, bouĜky i taky svátek, ženu oblaky nazpátek.
1706. 12. Maii bylo pĜehrozné zatmČní, takže od 12 hodin
[do] jedné hodiny z poledne trvalo a hvČzdy jako noþního [þasu]
na obloze se tĜpytily. PĜijda jistý poutník do Staré Bo[le]slavČ,
na zpovČdnici v kostele sv. Vácslava toto ch[ro]nosticon, které
jsem sobČ dobĜe pamatoval, jest napsal
KDIž se sLVnCze zatMČLo
1709. Byla velmi silná zima, takže lidi, hovada, zvČĜe, pt[áci]
i stromoví pomrzlo.
1713. 22. Augvsti až do ultima Martii velice lidé a hov[ada]
na morovou ránu promírali. Lidu v Praze zemĜelého na […] se
poþítalo, dobytka panského v ýechách na morovou rá[nu] pĜes
sedumkráte sto sedumdesáte osum tisíc a 358 set. […] pak
dobytka dvanáctekráte sto tisíc a šestnácte toho […] kusĤ padlo.
1717. Zase velice dobytek padal, zvláštČ mČsíce záĜí a […]
povstati. InnVMeras peCVDes serpens C[…] aCrIa per terras
VnDIqV[…] /183'/ [prázdná strana]
/184/ Ad Pontificem.
Beatissime Pater Dne Dne Reverendissime
Post officiosam commendationem filialis nostræ observantiæ perpetuæ felicita[tis] continuum inorementum Sanctitatem
vestram celare noluimus divina Ma[jestate] ita disponente, Ferdinandum Comitem de Khünburg Archi-Episcopum Prag[ensem]
qvondam ex hac mortalitate ad æterna evocatum, et per ejus
obitum Archi-E[pisco]patum Pragensem suo Præsule, Regnum
vero nostrum hæreditarium Boëm[iæ] suo Pastore orbatum esse,
et cum muneris votorumqve nostrorum sit præ p[…] ArchiEpiscopatui de surrogando alio successore providere: circumspectis ita[…] omnibus singulisqve qvi nobis tam de integritate
vitæ, qvam de conspicuitate do[…]naæ aliisqve eximiis dotibus
de meliori commendati, atqve de orthodoxa Ecclesi[a] non minus qvam de nobis domoqve nostra Augustissima bene meriti
sint. Ve[nera]bilem devotum Danielem Jozephum Mayer, Episcopum Tyberiensem, P[ræla]tum Primarium et Præpositum, nobis
semper fidelis Capituli Ecclesiæ Metrop[olita]næ S. Viti in Arce
nostra Pragensi, Proto-Notarium Apostolicum, Offici[…] ut pote
exanthlatis in Vinea Domini laboribus ante annos plusqvam
æta[…] Canonicatum in Ecclesia Metropolitana Pragensi obtinuit in hac di[gnitate] Ecclesiastica constitutus, munus concionatorium cum magno animar[um …] subiit, in Præpositum vero
dictæ metropolitanæ jam ante ann[os …] electus et vix non per
totidem annos qvâ Suffraganeus Vicarius [in Spiritua]libus
Generalis et Officialis in præfato Archi-Episcopatu Pragensi[…]
fidei insigne incrementum præbuit et per hos indefessos labores
se se[…]lem reddidit, omnibus aliis præferendum clavoqve dictæ
Archi-Diæcesi[…] præficiendum judicavimus. Qvem proinde de
jure, qvod nobis qvi[…] competit, in Archi-Episcopum Pragensem Sanctitati Vestræ prop[…] filiali observantia, et reverenti
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affectu nostro reqvirimus, […] nominationem assensu suô Pontificiô non solum Paterne […] Confirmare verum etiam gratiis,
Privilegiis et immunitatis […] huic Archi-Episcopali de Jure vel
consvetudine competu[…] condecorare dignetur.
Sanctitatem Vestram Deo et Ecclesiæ incolumem vivere ex
a[…] cordetenus exoptantes et comprecantes.
[…] Data [… Vienn]æ die 5. Mensis Novemb[…]
Reg[…] 21. Hispania[rum …] /184'/ [prázdná strana]
/185/ Ad Cardinalem Cinfuegos.
Carolus.
Amice charissime ex nostris ad R(everen)dissimam Paternitatem vestram […] elabentis mensis Novembris datis, eidem innotuit, nos ad vacant[em] Metropolitanæ Ecclesiæ Pragensis sedem, de jure nobis, qvâ Regi Boëm[iæ] competente titulô, Venerabilem Devotum Danielem Josephum Mayer, ob eximias dotes
suas et merita in Archi-Episcopum nominâsse, et Sanctitati suæ
more solito pro benigna ejusdem Confirmatione præsentasse.
Cum autem proventus, modo fati Archi-Episcopatûs testante
Notoreitate publicâ, adeo tenues sint, ut deficiente propriarum
facultatum adminiculô, aut aliô subsidiô sustentationi necessariæ, præprimis hocce penurioso à nonnullis annis durante rerum
statu, vix sufficiant, præsentatus vero pro decore Muneris ArchiEpiscopalis sumptuosvs apparatus instruendos habeat, et cæteroqvin jam tam provectæ æta[tis] sit, sibiqve annum 75 agenti
longum ævum pro percipiendis fructi[bus] præmemorati ArchiEpiscopatus polliceri haud valeat. Proind[e] R(everen)dissime
Paternitati vestræ hisce ad instantiam dicti præsenta[ti] benevole committimus qvatenus eidem non solum consvetaru[m …]
annatarum Condonationem verum etiam taxæ solitæ rem[issionem] aut saltem potioris partis moderationem mediantibus […]
suis efficacibus procuret, faciet pro hoc R(everen)dissima
Pa[ternitas] vestra rem Nobis gratam, vicissim gratiâ nostrâ
Cæ[sarea] rependendam.
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Viennæ Die 16 Mensis Novembris A. 1731.
/186/ won A. bis K.
Præsentatio Nominati Archi-Episcopi Pragensis Danielis
Josephi De Mayern ad Summum Pontificem Clementem X
facta 1731.
/vnitĜní strana zadní desky/

Sta benevole Viator
perpende lugubre Monumentum
hic jacet vir
qvem ipsa mors Sibimet allexit
Joannem Wenceslaum Alexi de Lowcze
parvus in statura magnus in operibus
Singularis causarum Advocatus, qvi ex sede Syndicatus
ad Senatum fuit translatvs
Verus Defensor Patriæ vocatus
Pro qva ad extremum Vitæ Spiritum laboravit
multorum causas vicit, morte cecidit
Archivium operose restauravit,
totam vitam laboriosam adamavit.
Cytharas opera sua peractas dextre pulsavit
Vineas et hortos operose plantavit
lege divina qva statutum est semel mori
in ferventi prorsus Zelo
animam transcripsit Cælo
77 Annis vixit Octavo, valedixit
tu igitur Viator Charé Deum pro eo precare
ne sit tibi qvæso grave, dona ei Pater & Ave
qviescat Patriæ Solamen, in Sæcula Sæculor[um]
Amen.
abiit obiit die 30 Novemb. 1741
Sepultus ad Dei Matrem ante gradvs […]
Vir summi Ingenii exspectans diem Jud[icii]

et Saxe
Mons. de Rathenow Capit. de la treisieme Grande d S. Maj.
le Poi de Prusse
v þas vojny u mnČ einqvartírovali a jiných více
Mosieur de Kegler primieur Leütenant du Regiment de Botta
Imperiale et Regale p olmit. a Littau
/1/ Psevdo Notata nullins authoritatis

PamČti VojtČcha Keglera
Kniha III.

Continuatio Variorum Notatorum Regiæ Montanæ &
Liberæ Vrbis Kuttenbergæ
conscripta ab Adalberto Kegler.
1748. 49. 50. 51. 52. 53.
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facit ubiqve
Tituly nČkterých officírĤv saských a pruzských
Monsieur le Baron de Goltz Collonel & Commendant du
Regiment de Mölendorff Dragons & General-Commissarie de
Guerre an Sevia de Sa Majte Rogale Prussienne in lager
Mons. le Comte de Hak Colonel et Aide de Camp. General
de Sa Majte le Roi de Prusse
Mons. Theod. de Peterkowsky Capitaine Nikola Pirch
Batallion de Sa Majte le Roi de Polangve et Electeur de Saxe
Mons. de Arensvaldt Capitain de Infanterie dans le Regemt
de Flans an Servien de Sa Majte le Ray de Pourse
Mons. le Conte de Oegenhausen Leütenant Colonet d
Infanterie de Sa Majte le Roi de Pelangne et Electeur de Saxe
Mon. de Schwetzbach Capitain et General meritre des
Qvartiers de Sa Majte Roy de Pol. Electeur de Sax
Mons. de Rexin Major d Infanterie du Regem. de Sa Majte
Colonet de Ms de Schombergauchen a de la Majte Roy de Pol.

Lectori Salutem plurimam
Z pĜedešlých notatĤv mých znáti jest, kterak toto krá. horní a
svobodné mČsto Hora Kuttná slavný zrĤst od pĜedkĤv našich jest
vzalo a povšem ještČ jakž takž až do letha 1739 v nČjakém
dobrém stavu stálo. Jak ale z strany danČ tabákové, na 2000 fl
roþnČ uložené, nČkteré mČšĢanstvo se zbouĜilo a tu nocturna et
diurna conventicula pĜed sebe vzalo. NČkteĜí malcontenti na krá.
pány pány místodržící proti vzá. magistrátu spis velmi scabios a
injurios léta 1740 jsou podali, jej de mala administratione udali a
aby od obce ta daĖ tabáková placena byla a jim várky dané byly
míti chtČli. Hned od toho þasu všelijaké nesnáze na vzác.
magistrát se valily a pĜi tom léta 1741 váleþný nepĜátelský þas
nastal a až do léta 1745 trval. Odkudž i to krá. mČsto Hora
Kuttná skrze nepĜátelstvo pruzské, saské, francouské, baborské i
krá. vojsko rakouské (jakž z notatis meis domesticis se doþte) do
decadentí jest pĜišlo. Povšem ani ta vojna témuž mČstu tolik
zlého neztropila, jako to tČch malcontentĤv zlého zpĤsobilo.
Tak hle bývá, když se v mČstČ (v)zbouĜí nesmyslná zbČĜ,
že z toho nebývá nic dobrého, tomu každý vČĜ.
/1'/ [okraj: 1748] Tuć mnozí zmámený bČhá sem a tam,
þiní nesnáze, nabíhá kdož ví kam,
co steklost na mysl jim poskytne,
s tím nerozvážlivČ na svČtlo vyskytne.
PonČvadž tehdy od J. Exce. p. pana barona Netolickýho, tit.
plessmus, od JMC. krá. zĜízeného commissaĜe, nad
hospodáĜstvím obecním nová instructí zĜízena jest a ta od
nového letha 1748 zaþátek svĤj vzíti se má, protož o tom novém
hospodáĜství tuto nČco jsem zaznamenal, o kterémžto
hospodáĜství od nČkterých moudrých hlav takto se resoníruje:
Že ta nová administratí (které se vzác. magistrát nižádným
zpĤsobem zbaviti a uvarovati nemohl) tak hospodaĜiti bude, aby
dluhy obecní se vyplatily a co ex superfluis reditibvs pĜebyde,
by to na hory se obrátilo a vydalo.
Aby ale sousedstvo várky obdrželi, o tom se dokonce
pochybuje, anobrž k oþekávání jest, aby na sebe contributí
neuvalilo.
Vedle pak té nové instructí vzác. magistrátu volení
inspectora æconomiæ, též officirĤv hospodáĜských se odjímá,
toliko samé vrchní administratí se zanechává.
3. Janua. psaní od J. Exc. pp. Netolickýho, præsentí- /2/
[okraj: 1748] roval vz. mag. osoby p. Petra Hertla a p. Fatigata
za coinspectory, p. Karla Zvaru a p. Klymše za consulenty
hospodáĜství obec. se resolvírujou.
Od nového léta magistratualní starší osoby mají stantze p(er)
260 fl, piva 4 sudy, žitta 6 str., pšenice 1 str. Mladší ale [zbytek
Ĝádku je prázdný] a více nic. Ostatní adminicula jsou cassírovaný.
P. primas stantze 500 fl, p. krá. rychtáĜ 300 fl.
10. Janua. Na instructí, co by k pĜipamatování a k vysvČtlení
bylo, se povážilo a to na J. Exc., neménČ i dvČ osoby za
polesnýho do Janovitz præsentírovaný, se odeslalo a pĜitom o
nČjaké adminiculum žádalo.
A ponČvadž týž nový modus æconomiæ od JMC. trĤnu
pochází a krá. horních mČst vrchní administratí montana &
æconomica J. Exc. pp. hrabČti Phylipovi Khynskýmu nejmi.
conferírována jest. Z pĜíležitosti toho jest jemu do VídnČ
gratulatí odeslána, kdežto se pod mi. protectí vz. magistrát s
celou obcí porouþí.
15. Januarii. Psaní od J. Excel. s includírovaným spisem
Frant. Mentzeli, služebníka ouĜad., repræsentírující, kterak (prej)
v þas služby na 800 fl utratil a malou službu má, by jemu stantz
zlepšen byl. I jest to veliká opovážlivost a neþest nikdy
neslýchaná. Byla zpráva odeslána.
24. Janu. J. Exc. ráþil jest na zprávu odepsati, pokudž
supplicant s tím solare spokojen nejni, kdyby vz. magistrát jeho
niþemného a darebného propustiti /2'/ [záhlaví: 1748] a jiného
správnČjšího servusa obrati mínil, že proti tomu nic nemá.
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Druhé psaní præsentírovaného nového polesnýho, spolu obroþního janovického, p. Františka Šu[nedopsáno?] confirmíruje.
[okraj: Januar.]
TĜetí psaní odpovČdní laiteríruje solare p. primasa, že ut
primas má míti roþnČ 150 fl, qva inspector 100 fl, qva consularis
250, cum adminiculis 643 fl 1 kr.
Páni mladší radní ucházeje se o zlepšení svého solare, naþež
tento decret jest prošel, aby se na JMK. ucházeli, že jejich
petitum zpráva comitírovati bude.
Král p. rychtáĜ fixum solare 300 fl, 8 sudĤ piva 80 fl, patok
46 vČder á 9 fl 12 kr, pšenice 2 str 4 fl, žita 8 str. 12 fl, soli 2
soudky 12 fl 28 (kr), od sedlských soudĤv 8 fl 53 (kr), 1 kp vajec
15 kr. Summa 426 fl 42 kr.
Na první lavici 334 fl 37 (kr), na tĜetí lavici 328 fl 47 kr, na
þtvrtý lavici mladþí radd. 136 fl 3 kr 3 den.
Syndicus primari. cum solari et adminiculis 300 fl 4 kr 3
den. Secundarius 214 fl 34 kr 3 (d).
Starší obec. pĜední pĜichází cum adminiculis na 23 fl 12 kr 3
(kd), ostatní na 16 fl 11 kr.
Director octoviratus na 20 fl 11 kr, ostatní osmi-soudcové na
16 fl 3 kr, písaĜ p(er) 9 fl 55 kr, servus 9 fl 12 kr.
RychtáĜ mČst. fixum 65 fl, adminicula 16 fl 57 kr.
PísaĜ krevní fixum 52 fl, cum adminiculis 66 fl 45 kr.
/3/ [záhlaví: 1748] Servi consul. solare 60 fl 40 (kr), cum
adminiculis 118 fl 49 (kr). Vážnýho solare 52 fl, cum adminiculis 68 fl 8 kr.
Podruchský rychtáĜ 2 fl 13 kr. Tržnej solare 26 fl, cum
adminiculis 42 fl 22 kr. Druchej solare 13 fl.
Mejtnej mČst. solare 20 fl 48 (kr), cum adminiculis 30 fl 51
(kr). Hospes curiæ solare 26 fl, cum adminiculis 39 fl 38 kr.
HodináĜ mČsts. solare 41 fl, (cum adminiculis) 43 (fl) 25 (kr). Posel
ordinar. (solare) 52 (fl), cum admi. 53 (fl) 10 (kr). PČt braných
solare 130 (fl), (cum admi.) 131 (fl) 40 (kr).
Hlásným cum adm. 108 fl 6 kr u sv. Jakuba, u Mat. boží 83
fl 56 (kr). Trubný 64 fl 4 (kr). Posel práva 70 fl 24 (kr). Pochop
20 fl 48 (kr). Mistr popr. 47 fl 54 kr. Cantor 81 fl 27 kr.
Organista 79 fl 13 (kr). Subcantor 63 fl 28 (kr). Tenorista 63 fl 1
kr. Violinista 21 fl 14 (kr), druhej tolikéž. Calcant 13 fl 20 (kr).
Schulmistr 54 fl 58 (kr), o slavnosti 15 fl. Revidírování poþtĤv
113 fl 33 kr. OuĜedl. mČst. 203 fl 58 kr. Správce 539 fl 35 kr.
Purgrabí 303 fl 53 kr. Obroþní 253 fl 59 kr. Contribuþní 193 fl
54 kr. Kominíci 115 fl 21 kr 3 den. Sládek 197 fl 31 kr 3 den.
BednáĜ loretz. 102 fl 26 kr. Podstarší 52 fl 16 kr. TĜetí 30 fl 20
kr. ýtvrtej mládek 20 fl 22 (kr). Ostatní pomahaþi 78 fl. Více od
92 várek po 40 kr 61 fl 20 kr. ŠrotýĜi 113 fl 4 kr. Ponocnej 15 fl
48 kr. Ponocnej 19 fl 12 kr etc etc.
J.M.P. arci-dČkana stantz 500 fl. Solare za stravu kaplana
100 (fl). Colledy 62 (fl) a jiný adminicula v jedné summČ 1105 fl
40 kr.
Summa summarum stantzĤv roþnČ a deputátĤv cum
adminiculis 12034 fl 27 kr 3 den.
/3'/ [záhlaví: 1748] [okraj: daĖ.] Na cechovní pokladnice od
JC. Krá. Mti nejmi. resolvírováno jest, aby z krá. horního mČsta
roþnČ qvartaliter se odvádČlo 96 fl. Druhá daĖ z her, jakož loĖského roku resolvírována byla, s pozorováním a dáváním ballet
další prĤchod svĤj míti má. NeménČ tĜetí daĖ z capitálĤv, jenž
Vermögensteuër sluje a pĜed 14 lety toliko na krátký þas uložena
byla. Dáleji pak þtvrtá daĖ ze služeb, jako i pátá daĖ z tabáku se
odvádČti má. PĜitom cupus na pavuĖgk horr k odvádČní zĤstává.
NeménČ masitá sbírka, tátz ordinární, extraordinární, contributze
etc etc z pálenýho a vína.
28. Januarii. Uroz. p. Petr Hertl uþinil slavný pĜátelský obČd
ku poþestnosti pannČ nevČstČ, jmenovitČ urozené pannČ EleonoĜe, vlastní dceĜi p. Jozefa Vlacha de Negro, primátor a forštmistr
krá. mČsta JaromČĜe, s ktera(u)žto pan Jozeff Hertl, syn jeho, v
JaromČĜi dne 23. dito v stav sv. manželstva jest vstoupil a dne
27. do Hory Kuttny slavnČ sobČ pĜivezl. Družba byl p. Vácslav
Kegler, mĤj milý strejc, leütenand Landt-Mülitze, v nČmžto sobČ
vzáctní hosti velice oblibovali a páni jaromČĜstí jej sobČ vychvalovali, že jest je velmi s pĜívČtivostí svou obveselil. Doložil
týž p. otec primas jaromČĜský, že ten svadebný sĖatek a to
potČšení do jejich knČch památních svou rukou zaznamená a pro
perpetua rei memoria do velké deposití uloží. Vzáctné pĜátelstvo
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velice se z toho sĖatku radovalo a sobČ /4/ [záhlaví: 1748] pĜipíjelo JMP. arci-dČkana a p. otce Hertla, po 10 letech budoucích
padesátníkĤv primiciantĤv. I dejž to Bože šĢasnČ doþekati.
[okraj: 29. Janu.] Taxa od JMCí. pro slavnou cancelláĜ
místodržícskou od incolátu, nobilitatí, confirmírování arcibiskupĤ, biskupĤv, crampriorĤv, dČkanĤv, canovníkĤv, krá.
radd, prælátĤv, poruþníkĤv, dispensatí radd. osob, krá. rychtáĜĤv
&a skrze patenty, co se od publicatí dáti má, pĜednešena a na
cancelláĜi radd. uložena.
Dito. Zpráva na spis p. Vácslava Hertla, krá. rychtáĜe, z
strany odĖatého piva deputátního na J. Exc. pana p. Netolickýho, commissaĜe æconomiæ, pĜednešena.
5. Februarii. P. buchalter v þas své zde subsistentí na vzá.
magistrát vzkázal: PonČvadž pivo mdlé jest a pinta po 5 kr se
šenkuje, též várky špatnČ jdou, aby se sladu na varr 9 str.
pĜidalo. Jest k tomu svoleno a p. buchalterovi dennČ po 4 fl
mimo vychování zaplaceno 40 fl a na vychování 70 fl.
PĜedtím revident jeho k vymČĜování obilí byl vyslán a jemu
dennČ p(er) 1 fl 30 kr mimo vychování placeno.
Osobám radd. z várek má se patok dávati jenom po ½ vČrt.
Týž p. buchalter oznámil, kterak novému správci, od trĤnu
J.M.Cí. resolvírovanému, plat neb služba od Novembru bČžeti a
na pomoc od pĜistČhov(án)í z VídnČ 20 fl dáno býti má.
[okraj: daĖ] 12. Febru. Skrze patenty daĖ musical impost od
pánĤv stavĤv publicírovaná, že od téhož datum svĤj prĤchod
vzíti má.
Eodem dato. Psaní od J. Exc. pp. barona Netolickýho s includírovaným spisem p. Víta Jinošky, pochledávající, /4'/ [záhlaví: 1748] by na místČ n. Loukotky, tenoristy, kterého dle moci
kšaftu Fiffkov. p. Vác. Šitin, oppatrovník milosrdných skutkĤv
Fiffkov., na místČ neb. p. Fliegle sobČ zvolil. Takový milosrdný
skutky jemu conferírované byly. I bylaĢ jest to téhož supplicanta
veliká opovážlivost, kterýžto z poþtu malcontentĤv znamenitý
pĤvod byl, že se do takové vČci, jemu nepatĜící, vtírati osmČlil.
A protož na to zpráva se dáti má.
Februa. 14. Psaní od J. Excel. pp. barona Netolickýho intimírující, kterak od krá. administratí neb directorství vídeĖské
horr a kovĤv paní Terezije, rozená Wohnsidlerová, ten rest p(er)
800 fl po nebo. panu Bernardovi Wohnsidlerovi, bývalým
pergkhoffmistru zdejší(m), jenž pĜed 25 lethy umĜel, polouletnČ
po 200 fl do cassy horního ouĜadu odvádČti má.
Tak se taky stalo po oumrtí nebo. pana Christopha Krocha,
bývalého bergkhoffmistra, že nápodobnČ po projítí více leth
nedostatky platiti se musely. Za kteréhožto bergckhoffmistr.
nebo. p. Adam Wiedtmann, bývalý císaĜský rychtáĜ, svou
præcedentí jest žádal, odkudž až do tohoto roku znamenitá
nesnáz jest povstala a trvá.
Pšenice obecní má se nČkterý sto strychĤ po 3 fl a žitto po 2
fl prodati a soudy sedlský dne 20. Febru., tak jako prv bývalo,
držeti.
/5/ [záhlaví: 1748] 18. Febr. Dne nedČlního p. Vácslav MaĜík,
písaĜ krevní stáĜí 28 leth vČku svého, pĜijdouc domĤ z raní mše
svaté, vezmouc vomitorium, silnČ zakašlaje takový vyvrhl a
okolo hodiny 11 umĜel. Byvše ta smrt nenadálá ku podivení.
Druhý den byl otevĜen a vynalezeno, že plíce pĜenáramnČ vodou
naplnČny byly a to od prutkého tance a napití.
19. dito. P. Ignativs Springer na jeho místo za písaĜe krevního resolvírován.
Mejto malínské, nČmecko brodské a þáslav. JM. Krá. na 4
letha qvo ad totum vyzdvihnouti a na správu silnic mČstské a
kolínské, tĜetí díl mČstu zanechati a do filiál. kraj. cassy odvádČti
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na dolním okraji:

 15 Decb. 1748 porodila synáþka Vácslavíþka Petr.
1750
Jozefa
umĜeli® 23 Janu. 1750 zase porodila synáþ. PetĜíþka vide sub
¯
eodem dato
21 Decem. 1750 porodila dcerušku Eleonoru Lidmillu
Rozalii.
9 Junii 1753 porodila dcerušku Lidmi. Petron. Aloisiu
Eleon. Waldebur.
[na levém okraji: 1752 porodila dcerušku Marii Jozeffu, vide 7.
Martii 1752

naĜíditi jest ráþila.
22. den Stolování sv. Petra byl jasný, tichý a mrazovitý.
23. [okraj: Syndicvs] p. Jan Thadd. Pilati, bývalý syndicus v
krá. mČstČ VelvaĜích, vykonal juramentum syndicatvs a tak po
neb. p. bratru svém na jeho místo syndicatství dosedl. Dejž mu
P. BĤch šĢasný progress a stolici štČstí jeho zde na Horách
Kuttnách.
1. Martii. Dle ustanovení zaþaly se vymČĜeným zpĤsobem
patoky vaĜiti a pánĤm raddním z várky po ½ vČrt dávati. Z toho
znáti jest, že mČsto na patokách nedostatek zakusí.
Minulého mČsíce od J.M.Krá. vyslaný p. hrabČ Haugwicz do
mČst pražských jest pĜijel. Co ten pĜíjezd jeho znamenati bude se
doþká a schledá.
/5'/ [záhlaví: 1748] 6. Martii. J. Excel. p.p. baron Netolický
dopisuje, kterak od J. Exc. a Mti pp. místodržících s nelibkou
vyrozumČl, že Kuttná Hora na velikých restách z tabáku
pozĤstává, by jemu zpráva dána byla, odkud takový resta
vzrostly a kterak k zaplacení pĜijdou.
Ten tabák hned od zaþátku velkých tČžkostí a nesnází mČstu
i mČšĢanstvu zpĤsobil a škodlivé executí pĜivedl, až tČško jest na
to spomenouti, a z nich možná nejni vybĜednouti.
O tom p. hrab. Haugkwitzovi, krá. commissaĜi, slyšeno, že
nový statum krá. þeskému introducírovati míní a to s reformatí
mnohých sloužících, cassírování kraj. physicatĤv a chirurgĤv
etc, což pĜi snČmnČ obecním k vyhlášení pozĤstává.
in Martio. Psaní od J. Exce. pp. barona Netolickýho
intimírující, kterak JC. Krá. Mt jej in commissionatu nejm. na
další þas confirmírovati.
Item. Na místČ J. Excel. pp. hrabČte Khynskýho J. Exc. pp.
hrabČti Mitrovskýho administratí nejvyš. müntzmistr. a hor
stĜíbrných resolvírovati jest ráþila. Byly aggratulatí odeslané.
Psaní od JMP. z Lauren, adminis. horního, naĜizující, aby se
vz. magistrát vymČĜil z strany causírovaných obec. dluhĤv a
proþ poþty obecní neskládá.
/6/ [záhlaví: 1748] PonČvadž o té instantí vz. magistrátu oznámeno nejni a sub commissionatu JM p.p. barona Netolickýho
pozĤstává, bylo tam o nauþení recurrírováno.
10. Apr. Psaní od JMEx. pp. Netolickýho, intimírující,
kterak Kuttná Hora tabáku nachlosz 300 obdržela, však tak, aby
do ultima Apri. starý rest zapravila a lépej fabrica stabilírována
byla, tak aby mČšĢanstvo od sbírky tabákové ušanováno bylo.
15. Apri. Psaní odpovČdní od J. Excel., aby jenom na tuž
administratí horr-müntcovní odepsáno bylo, že o renovatí J.
Exce. pp. commissaĜovi specificírováno bylo, co pĜed vojnou na
koupi Janovitz obec dlužna zĤstala a v þas vojny kterak do dluhĤv zabĜedla, že activitas i passivitas tenkráte deducírována byla, neménČ i poþty obecní témuž depu. p.p. commissaĜi složeny,
jako i taky témuž J. Exc. p.p. Netolickýmu, jakožto krá. commissaĜi in æconomicis zĜízenému a ustanovenému, složeny, pak od
buchaltera revidírovány i taky dluhy specificírovány byly.
Co se pak tČch 900 fl na vosrkhunst svolených a odvádČných
dotýþe, jakým právem obec takový dávati a kdy odvádČti
pĜestala, má J. Exc. pp. Netolickýmu o tom gruntovní zpráva,
jak se to od poþátku stalo, se vyhotoviti.
Patent intimíroval, kterak 35 tisíc lidu moškvanského do Ĝíše
skuteþnČ na succurs JMKrá. proti korunČ francké marchíruje,
kterýžto lid vojanský NČmecký Brod, ýáslav a Kolín trefiti má,
by okolní mČsta a místa s potĜebnou furauží se zaopatĜily. O
kterémžto marchi na 5 leth v novinách se povídalo etc.
/6'/ [záhlaví: 1748] 18. Apri. OdpovČć na administratí müntzhorní in conformitate psaní od J. Exce. p.p. Netolickýho odeslána a doloženo, že tČch 900 fl na voszerkhunst pĜicházejících
nejni qvid perpetuum sed gratuitum tam diu qvam diu obec
kuttnohor. in flore byla, ponČvadž ale skrze vojnu do decadentí
pĜišla a v tom vaszerkhunst se zatopil, že hned léta 1742 dle
ohlášení to qvantum dávati pĜestala.
I prošla na to 1742 27. Febru. missiva, aby se vzác. magistrát ne intimando, nýbrž petitorio modo ucházel a reversales, že
se to bez conseqventí státi a dáti mĤže, od sebe dal. Povšem k
tomu nepĜistoupil, toliko simpliciter z ohledu nynČjších conjectur vojanských od toho svoleného qvantum obec až do tohoto
letha 1748 osvobozena se nachází.
† 19. Apri. P. Theophil Matouš Janovka, muž velmi od

pČkných qvalitetĤv, v muzice, arithmetice, hospodáĜství, handli
kupeckým, viným, v stavČním, právích, peru zbČchlý a znalý,
ctitel domu svého, hostinský, sirotkĤv, vdov znamenitý ochránce, chudých a nuzných štČdrý dárce, slovem vir secundum cor
dei in qvo nec dolus nec culpa, stáĜí 77 leth, v mladosti vČku
svého u vojanských officírĤv sloužil, službu servuskou zastával,
v mladší raddČ pĜes 11 leth trval, v criminálních vČcech
prospČšnČ se potĜebovati dal, na 21 leth mlad. špitálmistrem
trval, za oppatrovnictví /7/ [záhlaví: 1748] svého chrám PánČ sv.
Jakuba renovírovati dal, z Nyrenberka obries na kupli sv.
BartholomČje pĜivezl, kĤru literát. jsa inspectorem týž kĤr
muzikou dobrou a literáty znamenitČ rozmnožil, dva pány syny
do tovarystva P. Ježíše odvedl, totiž p. P. Petra regium doctorem
philo., pak p. P. Ignat. feld kaplana pĜi regementu Worunbrand.
P. Theophil Janovka prospČšnou službu syndicatskou vlasti své
provozuje etc. V pátek k 5. hodinČ na veþer, když bratrstvo
umírajícího Pána Ježíše, kteréhožto znamenitý dobrodinec byl,
svou obyþejnou pobožnost drželo, život svĤj velice šĢasnČ
dokonal a tak právČ morte Ivstorum umĜel, Ĝkouc pĜed smrtí, že
poctivČ živ byl, že taky poctivČ umĜíti chce.
22. Apri. od J. Cí. Krá. Mti Františka rescript prošel, kterak
na místČ J. hrab. Exc. p.p. Philipa Khynskýho administratí horní
a nejvyší müntzmistr p.p. hrabČti z Königszfeldu nejmi. se
conferíruje.
24. Apri., na den sv. JiĜí, týž nebo. p. Theophil Janovka, pĜes
40 leth zasloužilý senátor, slavnČ byl pohĜben dle naĜízení svého
k Matce Boží na NámČti doprostĜed kostnice, kterážto za
oppatrovnicství jeho k vystavČní pĜišla a zvony tolikéž za
oppatrovnicství jeho léta 173 skrze pp. oppata sedleckého p.
Jana Reichknechta jak u Matky Boží tak taky u sv. Jakuba
posvČceny byly. Vzác. magistrát, páni starší obec. i osmisoudcové, dostanouce smutkový flory, též vz. pĜátelstvo za
márami, jako i vz. ouĜad horní, havéĜstvo, cechové a veliký
poþet sousedstva, též velebné ducho- /7'/ [záhlaví: 1748] venstvo,
pp. patres jesuvistæ, capucíni, františkáni, cistercienses, faráĜi
okolní a církevní bratrstvo latinské, þeské, sv. vácslavské a nejsvČtČjší Trojice Boží pobožnČ, i poddaní obecní a chudí ze
špitála ten slavný pohĜeb doprovázeli.
Za mého servuství, byvše týž nebo. p. Janovka od vz. magtu
za hejtmana þtvrti NámČtské pĜi renovatí mČst. resolvírován,
když za ouĜadu svého slavnou tractatí jest uþinil a pĜitom
praporec vojanský pĜijímal, uþinil jest tuto Ĝeþ:
Že aþkoliv v této patrii své milé velikých nesnází, mrzutostí,
plesur a rozliþných scarnicrĤv jest vystál, nic však ménČ,
ponČvadž vzá. magistrát jej za hejtmana þtvrti NámČtské, kdežto
pod praporcem Nej-svČtČjší Rodiþky Boží silný batalion v
pokoji slavnČ odpoþívá a já s tím slavným batalionem v dobré
aliantí býti a v stálém vinšovaném pokoji po vystálým boji mém
živ býti sobČ žádám, nad mým vojskem, mnČ svČĜeným, dobrý
regiment držeti, pak témuž batalionu a slavnému campamentu, v
pokoji odpoþívajícímu, mým succursem pĜispČti nepominu. A
tak dále.
Hle, nenadál jsem se, abych já po projítí tolik leth toho se
byl doþekal, že téhož slavného pĜítele k témuž batalionu a
campamentu tČlo jeho doprovodím, neb pĜed smrtí svou k
odpoþinutí svému, umírající, s krucifixem a s pobožnými
obrázkami se zaopatĜil, k srdci i ústĤm s políbením vroucným
sobČ sám podával a pĜitiskoval a což tomu více Ĝícti se mĤž.
Lætamini /8/ [záhlaví: 1748] in Domino & Exultate Ivsti &
gloriamini Omnes Recti Corde, a co ještČ více Ivstorum Animæ
in manu Dei & Ivsti fulgebunt tanqvam Scintillæ z jehožto smrti
znamenám,
qvod Ivstis Devs reddat jvstam mortem in mercedem.
JVste VIXIt MortI oCCIDIt VIrtVosVs VIr
Theophilus Mathæus Janovka
septuaginta septem complevit annos. Anno
septimo ab universo labore reqviescat in pace
reqviescere eum fecit D(omi)nus
44 annis erat Kuttnæ senator.
1748 in Octobri velebný p. pater Janovka e S. Jesu. SS.
Th(eolog)liæ Doct. Professor Regius et Publi. Prag. Patri Kuttenberg. do Kuttný Hory za regenta seminarii se dostal.
1749. Na pĜikrytí štítu sv. Jana Nepo., kde hvČzda stojí,
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pĜekrásný barevný klejtovaný prejzy daroval.
1750. dne 12. Februarii z regentství do Krá. Hradce na
rectoratství ordinírovaný odejel.
Týž nebo. odkázal roli pod 36 str. handtfešt(n)í per 2500 fl a
700 fl capitál na dvoĜe þáslav. 5 p(er) cento ujištČný, na fundatí
jednoho caplana, aby každý den pĜes celý rok mše svaté v
kostnici u Matky Boží sloužil za rod Janov. a za duše tam
odpoþívající, totiž 5 za pĜátele krevní, šestou ke cti B.V.M. za
duše tam odpoþívající a sedmou ke cti sv. Joze. za duše, kterým
BĤch nejradČji obČtovanou míti chce. Té role 2 kp s žitem, 2 kp
jeþmen. zaseti se mají a 2 kp ouhorem ležeti a caplan z užitkĤv
placen býti a poþty revidentĤ proti 3 fl skládati se mají. Co by
pĜebejvalo, to na vornáty a jiné potĜeby se obrátiti má. Plus vide
ad A. 1750. sub mense Decembri die 7.
/8'/ [záhlaví: 1748] Že beatus Joannes Sarcander, patronus
Moraviæ et patrator miraculorum prævio processu inqvisitorio k
canonisatí pĜijítí má, skrze patenty to oznámeno bylo.
2. Maii. ýtvero psaní od J. Exce. pp. Netolickýho
intimírující, kterak ten nový správce p. Vanþura z té služby
resigníruje a za nového správce p. Šustr obrán jest proti témuž
platu (jenž se se vším na 1000 fl vztahuje) a proti složení cautí
1000 fl.
Druhé. Páni sschöpfmistĜi a raddní, jenž supplicírovali o
pĜídavek pšenice a jeþmena, též solare mlad. p(ánĤ)v
sschöpfmistrĤv za ouĜad 4 kp a aby servi consulares z dĤchodu
lorec. za ouĜad p(er) 10 fl placeni byli a k ouĜadu 1 sud piva se
passíroval, jako i beránek, husa, kapouny etc etc, ta supplicatí v
niþemž pozorována nebyla, ano i balneum ouĜadní a almužny
domácím, též studentĤm od zpívání letanií pĜi statui dne
sobotního se vyzdvihuje a to solare roþnČ, ne týhodnČ nýbrž
qvartaliter magistrálním osobám se platilo a odvádČlo a ta
repartití z rolí, zahrad a luk by se stala a 3 korce 2 ct. jeþmena
do dĤchodu obec. lorecského se odvádČla.
TĜetí. Z strany tabákové sbírky aby se vz. magistrát pĜiþinil z
fabriky to qvantum roþnČ 1000 fl bez concurrentí sousedĤv a
obce vytržiti a odvádČti a starý rest zapraviti.
ýtvrté. Že mČsto contributí nerestíruje, to se oblibuje.
/9/ [záhlaví: 1748] 6. Maii. OdpovČć na psaní J. Excel. pp.
barona Netolickýho z strany resolvírovaného nového správce, že
se in conformitate pĜedešlé ohrady absqve præjudicio
privilegiorum et salvo jure pĜijímá. A ponČvadž ta resignatí tak
rychle i ta resolutí se stala, že vzá. magistrát intentioníroval hoc
in passu nČco užiteþného pro obec pĜipamatovati. Notula
iuramenti cum clausula od J. Exc. pĜedepsaná a pro téhož
nového správce vyhotovená bude pĜitom expedírována.
† 11. dito. Zpráva došla, že týž vnovČ resolvírovaný správce
umĜel.
Patent pohrožující, že resta tabáková na raddních osobách s
ostrou executí exeqvírována budou.
18. Maii. Patent intimíroval, kterak auxiliar moškvanský lid
již do ýech se blíží. Dle marchruty k NČmeckému Brodu,
ýáslavi, KouĜímu a tak dále potáhne, pak u Sukdola rasztag míti
bude. By okolní mČsta, místa a sídla potĜebnou fuoráží na
pohotovČ se zaopatĜila. Kuttná Hora na 15 tisíc portí chleba,
sena a slavi pĜihotovila. Na jednu noc neb statí 100 sáhĤv dĜíví
že vychází, se intimírovalo.
PĜitom se jistilo, že s Francouzem pokoj již skuteþnČ zavĜen
býti má a král pruský J. M. královnČ Slezko postoupiti povinen
bude, kdežto (prej) brandt-šacung pĜevelice velkej na Slezáky
uložil a silnČ exigíruje. A protož vojsko moškvanské a jiné do
Ĝíše marchírující další march obstaveno mČlo.
/9'/ [záhlaví: 1748] O domu HavíĜským
Toho léta p. Jakub Schön, primas nad havéĜi, znamenité
nedorozumČní pozdvihl, když právu rychtáĜskému zbraĖoval v
þas muziky neb rvaþek do téhož domu dohlížeti, by se bez
opovČdi pĜedcházející neopovažoval do téhož domu vjíti ani
posla právního s obesláním na nájemníky vysílati, žeĢ prej ten
dĤm privilegírovaný jest a nadání všelijakého požívá a tak dále,
kteréžto sice vzkazování horní ouĜad nehrubČ jest schvaloval.
Tou pĜíležitostí byl vyhledán zápis na ten dĤm HavíĜský in
archivio curiali vyhledán, kterýžto takto zní a contextum v sobČ
obsahuje:
Starší na havéĜi koupili dĤm Janovský, nárožní, Václavkov116

ský Ĝeþený, od AlžbČty a Jana Zeleného za 400 kp gro. þe. etc na
ten zpĤsob, aby oni starší i všecko tovarystvo to podnikli tak,
jako jiní sousedé, vedle Ĝádu a práva mČsta tohoto, aby právo
rychtáĜské tam svobodnČ šel bez pĜekážky a odporu všelijakého,
tak jako (k) jiným sousedĤm jde. Pakli by kdo tomu odepĜel a
právu se spČþil, že by se to dálo proti Ĝádu a právu, v tom aby
páni sschöpfmistĜi tu moc mČli rozkázati jim starším prodati.
Kdyby to neuþinili, podávají v trestu.
Léta 1513. fer. II. S. Crispini Prætore Georgio Weis, v knize
staré, jenž jedna desska pĜelomená, se vynachází, sub P. 11.
/10/ [záhlaví: 1748] Tento zápis byl oznámen JMKrá. p.
hornímu hoffmistru p. Vác. Mytysovi.
12. Junii. Psaní od kraj. ouĜadu s krá. rescriptem intimírující,
že depu. páni commissaĜi s pány krá. hejtmany dne 17. na Hory
Kuttny pĜijedou a ty nesnáze s velebnémi pannami vrsulinkami
1. strany kontibuce 2. z strany štoly, kterou z nového kláštera ku
klášterské mČst. bránČ proti vĤli magistrální letha 1743 dČlati
daly a taková právem rychtáĜ. k rozkotání pĜišla, a tak více
zmístniti mají. An by ale to se nestalo, na soud se poukazuje.
Jakkoliv sidce týž panny ursulinky reversem se zavázaly a
stipulationes jsou pĜislibovaly, povšem ale nic nesplnily a
mnohých nesnází zpĤsobily.
14. dito. J. Exce. pp. baron Netolický, jedouc z VídnČ, zastavil se v Lorci a poslal sobČ pro pana primasa. Dotazoval se, jak
hospodáĜství obec. stojí, jemužto oznámil, že nový správce ještČ
resolvírován nejni, by od 1. Julii sobČ hospodáĜství poruþené
mČl, a co tak z strany ursulinek commissionaliter jednáno býti
má, by se jemu to taky oznámilo. Byli jemu dány 4 konČ a tak
zase v ½ hodinČ odejel.
Dito. Prošel intimatorní patent z strany marche lidu
vojanského ruského, že 23. rastog v Sukdole míti bude, by
mČsto svĤj contingent fouráže sobČ pĜipravilo a tam fedrovati
nepominulo.
/10'/ [záhlaví: 1748] Téhož dne skrze patenty prošla zemská
rulla usedlostí království þeského, podle stalé generální zemČ
visitatí a podle fassi, též vymČĜení possessorĤv, též letha 1717.
18. 19. se vykonala a nato letha 1733 i zde zase revisitando
pĜedsevzata byla. Mocí kteréžto do té usedlosti, role, zahrady,
tabulární i emphiteuv. a handtfeští ad catastrum contributionis,
též ficticium pivovara Lorce se zahrnuje a facto hoc na Horu
Kuttnou skoro na 30 usedlých se pĜiráží. Podle toho budou motiva agravatoria vyhledány a ta usedlost reclamírována. Odkudž
znáti jest, že na toto mČsto opČte veliká tČžkost se uvaluje.
17. Junii pĜedsevzata deputírovaná commissí. PĜednešeno
bylo poznamenání od strany obce, kterak za panny ursulinky
contribuce z odprodaných domĤ na 1050 fl zaplaceno jest, z
toho nomine interesse pokládá se 800 fl, nomine reluitionis
contributionis se žádalo 2000 fl capital. Nato týž panny ursulinky se prohlásily pro præterito & futuro 1000 fl dáti, což když
vzác. magistrátu ad referendum se oznámilo, snešeno, by se pro
præterito 1000 fl, pak pro futuro 2000 fl a pro reluití dovážení a
pĜivážení cizího piva 1000 fl požádalo, což skrze depu. osoby
oznámeno bylo. /11/ [záhlaví: 1748] Referírováno, že na to
offerírujou 12 set zla. rey. Finaliter dopovČdČno, že 3500 fl a
jináþe obec acceptírovati nemĤže, mimo nČjakých militárních
nepĜátelských exactí a jiných tribut.
Téhož dne na místČ zemĜelého p. JiĜího Bullana resolvírován
za rychtáĜe mČst. p. Ignativs Springer a za písaĜe krevního p.
Karel Bullan.
18. Junii s veleb. pannami vrsulinkami dokonána námluva,
že 3100 fl reluitionis nomine pro re tributoria a dovážení cizího
piva pro klášter, þeleć a strávnice dáti, neménČ na vyhazování
štoly za branou Klášterskou toties qvoties necesse erit þtvrtého
nádeníka vyslati povinné budou a tak tu štolu od kláštera až k
mundtlohu u Klášterské brány na svĤj náklad vystavČti a
conservírovati dají.
20 Junii pozvaly vz. magistrát na Te Deum laudamus na
podČkování P. Bohu za šĢasné skonþení všech nesnází, pak do
parlatorium na sk(l)enici vína. Po uctivém pĜivítání obnovily
dobrou pĜíjemzeĖ a dobrou harmonii, by se na to nedorozumČní
zapomenulo a dobré sousedstvo, též vČþný pokoj nastalo, sice
mnoho contestírovaly. Dejž Bože, aby se to stalo tak, aby
potomci taky se z toho radovali a všech nesnází a tČžkostí ušli a

žádných takových mrzutostí a odporností nezakusili.
/11'/ [záhlaví: 1748] 26. Junii v hutech uhlí se zĖalo. Škody se
poþítá na 100 fl.
28. P. Petr Hertl ujal fabricu tabákovou k ruce obce, aby 5
p(er) cento a contralor p. Lysandr, jenž poþet povede, 2 p(er)
cento mČl.
Letha 1741
Pobožná Ĝeholní panna Crescentia Hesin, jakž jinde vypsáno
mám, prorokovala o té vojnČ:
I. Že Karel khurfüršt baborský za Ĝímského císaĜe zvolen
bude, však nedlouho císaĜovati má. Stalo se, že 1745 umĜel.
II. Preysz že Slezko sice obdrží. To se taky vyplnilo a stalo.
III. Hertzogovi Lotringovi že síla MoskvanĤv k vítČzství
pĜijde. Stalo se, že toho roku 1748. mČsíce Junii do ýech pĜekrásné vojsko na pomoc pĜitáhlo a 4. Julii v ýíslavČ, pak 5 dito
do Sukdola a tak dále pĜimarchírovalo, nato že má v Germanii
veliké vítČzství nad Francouzem následovati, to k oþekávání
pozĤstává.
IV. Lotringr že bude Ĝímským císaĜem a jemu celá Ĝíše se
pĜidrží. Stalo se, že 13. Septem. 1745 na císaĜství zvolen a
korunován byl. /12/ [záhlaví: 1748] A kterak ostatní puncta jejího
prorovství se naplnČjí, dálej zaznamenati neopominu.
6. Julii ten vojanský moškvanský lid od ýáslavČ k Sukdolu
skrze Kuttnou Horu marchíroval a to v noci paqvašní vozy hned
jely. Mnozí z nich povídali, že pĜed 13 lethy zde taky byli, což
pravda jest, neb proti Francouzovi táhli.
Officír i sprostý, koupíc vokurky zelený i s kĤrou, cibuli s
natí, kapustu syrovou jedli, nČkteĜí zelený vokurky nakrájeje,
mlékem, podmáslím i þistou vodou sobČ polili, tvarohu, chleba
do toho nadrobili a tak to sobČ dobĜe šmakovati nechali.
16. dito. Patent intimíroval, kterak Moškvané desertírujou.
Kdo by desertura dostavil, 18 fl dostati má.
Ittem. Officír hospodáĜský, který by qvotu penČžitou z tabáku vyvédsti a schledati nemohl, by ostatní qvantum na sedláky
repartíroval. Ubozí sedláci, jsouc s danČmi obtížení, ještČ tou
tabákovou daní se aggravírují.
Druhý patent, že v Praze v zeigkhausze vynachází se po
odmarchírování nepĜítele Francouse 48 dĜevČných pontonĤv na
prodej subshastírovaných.
† P. Martin Lacy, poctivý muž, jenž mČstským ordinárním
poslem na 50. (let) byl, vČkem sešlý život svĤj v Pánu dokonal.
/12'/ [záhlaví: 1748] O zatmČní sluneþném
po celým europejském horizontu dne 25 Julii viditedlném
jenž zaþátek v 10 hodin 42 min. pĜed polednem býti mČl. Ráno
bylo pČkné, sluneþné, jasné. K 11 hodinČ se zamraþilo, na déšĢ
se stahovalo, ĜmČlo a poprchalo. K 12. hodinČ málo nČjako
rozdíl byl. Od 12 do 2 hodiny z poledne nic merkovati nebylo. A
jakkoliv o tomž zatmČní hvČzdáĜové divnČ pĜedpisovali a mappy
vydávali, povšem, co by hodného k zaznamenání a pro pamČĢ
vČþnou k zapsání pĜijíti mČlo, nic se nevynašlo. Povšem pro
pamČĢ toto jsem zaznamenal:
jIž k WItČzstWI RVsoWé jDoV a sLVnCe se zatMČLo
Za mého vČku pamatuji první zatmČní asi okolo letha 1697,
pak druhé letha 1706, potom asi 1710, kdežto tak se zatmČlo, že
o polednách na obloze hvČzdy svítily, což každý ty hvČzdiþky
poþítati mohl. Netopejrové lítali a slavíþkové zpívali.
2. Augvsti. JM. p. Jan Reichknecht, oppat sedlecký, odpovČdním psaním vza. magistrátu dČkuje, že jemu oznámeno jest,
kterak grunty emphiteuv. klášterní, tabulární a handtfestní do
usedlosti mČstské pod contribucí a z každého stry. vejsevku /13/
[záhlaví: 1748] na obecní hromadu po 2 ct. jeþmena a tributum se
potahujou. Oznamuje, kterak to onus in præjuducium kláštera
jeho apud debitam instantiam reclamírovati bude, by s tou daní
se supersedírovalo. Má podle toho repartití se vyhotoviti a jemu,
co by pro rata usedlosti contribuce z tČch gruntĤ dáti se mČlo,
odeslati.
Bylo s tou odpovČdí supersedírováno, až se vejpis té visitatí
usedlostí, která byla letha 1733, dostane.
In Octobri odepsáno, by pro rata té usedlosti k mČstu contributí odvádČna byla, že ta jeho reclamatí remedium suspensivum
neþiní.
13. Novemb. odepsal videatur et perlegatur sub eodem dato.
2. Decemb. Psaní od krá. ouĜadu kraj. s místodržíc. missvou

neb decisí, mocí které se naĜizuje panu oppatovi sedlec., by to,
co obec z tČch reluírovaných emph. rolí anticipírovala, vynahraditi a hanc ratam in futurum, dokud by od toho osvobozen
nebyl, obci odvádČti hledČl.
11. dito p. oppat sedlecký dal oznámiti, že dĤm klášter. za
700 kp na prodej, i taky dvĤr HoĜický offeríruje. NapodobnČ i
velebný panny ursulinky dĤm Zrucký. A ponČvadž do tČch
domĤv jakožto qvasi cassáren kraj. vojsko einqvartírované býti
mČlo, že oni takový ne pronajítí, anobrž prodati chtČjí.
/13'/ [záhlaví: 1748] O židech
In Augvsto jenž se do Prahy stČhovati zaþali a od JM. Krá.
Marie Therezije na Mt pĜijati byli.
1745 in Janua. mocí krá. rescriptu židé z Prahy a z celého
krá. þesk. vypovČdČni byli, neb na nČ velká zrada se schledala,
že s nepĜítelem Prajsem srozumČní mČli a jej z Prahy odtahujícího revocírovati a aby se zpátkem navrátil nabízeti se vynasnažili. A tak se nabízeli, že se k nČmu pĜidají a Pražané mordovati
nápomocni býti chtČjí. A tak dále.
Vašak od toho þasu pĜedce se v ýechách zdržovali a mnozí
do cizích potentií se odstČhovali. Na jaký ale zpĤsob na milost
se dostali, o tom se dálejc doþte.
1064. za knížete Vratislava množství židĤv do Prahy pĜišlo,
PražanĤm hojné dary udČlilo, by se u knížete pĜimluvili, aby
pĜijati byli. Kníže naĜídil, aby ve 3 dnech pod ztracením hrdla se
vystČhovali. Naþež jich mnoho spáleno a utopeno bylo a tak se
zahnali.
1053. Židé v Praze na Malý StranČ bydlící v své škole bydlící o to se uradili, aby kĜesĢany z toho mČsta vyplemenili, což od
jednoho žida k vy- /14/ [záhlaví: 1748] zrazení pĜišlo. Po malém
þase veliký a neobyþejný mor na Malé StranČ vznikl. I divili se
lékaĜi tomu, že všichni nomocní jednostejnČ umírají a žádný žid
neumĜel. PĜihodilo se, že jeden žid kĜesĢanské pachole pod plášĢ
vzal a do domu svého zanesl. I uhlídal to jeden kĜesĢan, za ním
bČžel a to pachole jemu vzal a žida toho do vČzení vsaditi dal.
Žid jsa muþen vyjevil, že to pachole chtČl zabíti a krev z nČho
vycediti, pak do Vlach tu krev svému strejci odeslati. PĜitom
vyznal, že se židé ve škole uradili a prášky jedovatý ze Vlach
dostali a do kĜesĢan. studnic nasypali. Z Prahy mnoho jich se
rozuteklo, nČkteĜí dopadení upáleni byli a tak když ty studnČ
vyþistiti se daly, ten náhlý mor pĜestal.
1059. Když v ýechách pĜes 40 kostelĤv vyhoĜelo, poruþeno
bylo kostely strážiti. Stalo se v kostele sv. Michala arch-anjela v
Menším MČstČ Praž., že týž kostel nČkdo odmykal a do nČho 2
muži vešli, jej loupiti a zapáliti chtČli. Strážní jim dveĜe
zaskoþili a je zjímali a do arrestu vsadili. Bylo ráno nalezeno, že
oba židé byli, totiž Aberle Solmay, druhý Thaÿm Maussel.
Byvše oba páleni, vyznali, že oni sami 14 kostelĤv vypálili a od
každého z židovské cassy po 4 hĜivnách dostali. Kníže
SpytihnČv ty židé, jenž o tom vČdČli, i s tČmi škĤdcemi je upáliti
dal, /14'/ jichžto bylo na 45 osob. Ostatní všechny ven ze zemČ
vyhnal a statky pobral. I bylo utrženo za ty židovský statky 13
kráte sto tisíc 66 tisíc a 528 fl. Poruþil to rozdČliti a tČm
zapáleným kostelĤm na vystavČní dáti.
1161. KĜesĢané velmi zhusta mĜeli a žádného lékaĜe v celé
zemi þeské nalézti se nemohlo, neb taky zemĜeli. I vynašlo se v
Praze nČkolik židĤv, kteĜí za lékaĜe se vydávali a kĜesĢané hojili.
Jich se potom i v jiných mČstách a místech mnoho vynalezlo. I
byla vČc divná, že jenom kĜesĢané mĜeli a stonali, ale žádný
židé. PĜijeli nenadále ze Vlach dva ýechové, totiž Vácsl. z Chodova a Jaroš Podzenský, kteĜí se tam lékaĜství uþili. Zhlídnouc
nemoce ýechĤv, vyznali, že morním nakažením ne, ale trávením
16
umírají. Vladyslav, král þeský, na židé dĤmČní mČl. I povolal
nejpĜednČjšího lékaĜe žida Maÿera a dal ho muþiti. Mnoho zlého
jest vyznal. I dal jich král 27 ohnČm upáliti, kteĜížto vyznali, že
nápojem i povČtĜím lidé trávili a jestili jednoho uzdravili, že jistČ
kolik jiných umoĜili, i také králem otráviti chtČli. A to z pouhé
zlosti, kterou proti kĜesĢanĤm /15/ v srdcích svých mají. I naĜídil
král 86 pĜed Vyšehradskou branou jich upáliti a z ýech vyhnati.
1180. RybáĜi pražští lovíce ryby, 3 lethní dítČ v MoldavČ,
kĜesĢanské, všechno zbodené nalezli. Ten ohavný skutek židĤm
se pĜiþítal, ale ti, jenž vinni byli, z Prahy tajnČ odešli.
16

Slovo Vladyslav škrtnuto a nadepsáno jiným rukopisem Vratislav.
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1679. Šimon Abeles, synáþek Lazara Levi, žida praž., 12 let
stáĜí, ob odium Christianæ fidei od otce zamordován, v TejnČ
slavnČ a s velikou pompou pohĜben. Otec v staromČst. arrestČ na
mĜíži se obČsil. Pak žid Kurtzhandler, jenž toho mordu spolu
vinnen byl, u šibenice kolem lámaný dĜíve umĜíti nemohl, až se
pokĜ(t)íti dal, nad jehožto tČlem v noci hoĜaté svČtla vídána,
pohĜben byl.
1742. 17. Maii pĜi chotusický bitvČ jistý officír pruzský
byvše smrted(l)nČ plesírovaný a do PĜelouþe dodaný, kteréhožto
jistý žid kolínský na víru kĜesĢan. catholickou divnČ obrátil a to
takto: Zbuzoval jej, aby duši svou zaopatĜil a spasitedlnou víru,
dokud þas má, sobČ vybral, že v té víĜe calvinské spasen nebude.
I odpovČdČl týž officír: Medle, která pak jest víra spasitelná.
ěkouc žid: V celém svČtČ jenom jsou dvČ víry spasitedlné: židovská /15'/ [záhlaví: 1748] a kĜesĢanská. A to proto, že židovská
od samého Boha Otce a kĜesĢanská od Ježíše Nazaretského, kterého kĜesĢané vČĜejí a vyznávají že jest syn Boha Otce,
pochazejí. A ostatní víry že za nic nestojejí, protože od lidí, jako
kalvínská od Calvína a lutriánská od Lutra etc ustanovené a
založené se vynacházejí. To aby dobĜe sobČ povážil, zdaliž
þlovČk nČjakou spasitedlnou víru založiti mohl.
I pozastavil se nad tou Ĝeþí týž smrtedlný officír plesírovaný
a tázal se téhož žida, která by z tČch dvouch vír jedna spasitedlná byla. I odpovČdČl: My židé vČĜíme, že Messiáš pĜijde, a
kĜesĢané, že již pĜišel. PĜijdeli Messiáš, tehdy bude pravá víra
naše, nepĜijdeli, tehdy bude kĜesĢanská. NechĢ sobČ z tČch jednu
oblíbí, chceli spasen býti.
Podle toho i oblíbil sobČ kĜesĢan. catholickou a poslal sobČ
do Kolína pro kapucíny. A tak pĜijavše tu víru, šĢasnČ život svĤj
dokonal. Divná vČc, že žid calvína na samou spasitedlnou víru
jest pĜivedl.
1747. Jistý Jan Kaneisz, voják brandenburgský, rozený calvín, desertíroval a pĜi regementu krá. harrachovským infanterii
pĜijal službu kaprálovskou. Zamiloval se do jisté dívky židovské
zmrhané. /16/ [vlepený list]

Ego JEHOVAH sum Medicus tuus.
Exod. 15, 26.

Laskavý a pĜívČtivý þtenáĜi!
Žádný se nespČþuj tyto pĜítomné Ĝádky prohlídnouti, nebo oni
vychvalují božské dary a milosti, ne sice jak mnozí lháĜi jenom
sebe vychvalujíce þiní, tento však ale list jedinČ dobrovolnou
pĜízeĖ a upĜímnost hodnovČrnýho muže tobČ pĜednáší, a vyjevuje, kterýmu totižto ta veliká zhouba a šizunk bližního srdce žere a
souží. Divíš se tomu pĜívČtivý þtenáĜi? nediv se však nic, snad já
se sám více divím nežli ty, že pĜízeĖ a láska k bližnímu nyní na
zemi tak vzáctná jest jako fenyks a rajský pták pod nebem. Já
stojím s pomocí obvzláštní milosti božské v mým kunštu a vČdomosti tak silnČ upevnČný, že i ty nejvyšší hlavy zemí nČmeckých,
ty nejvznešenČjší Academiæ v celé EvropČ mnČ dle mých stateþnČ dobytých ExaminĤv ty nejvzáctnČjší Privilegia a svobody v
té vzáctné medycinČ pĜíznivČ dopĜáli a vhlídnČ propĤjþili, a proto
povinen jsem podle dobrého svČdomí, ubohého pĜed jeho škodou
dĤvČrnČ napomenouti, a jemu mnohých podvod tČch penČz žádoucích Empiricorum skrze to v krátkosti odkrejti. Žádný tak lehce
neuvČĜí, jak veliké množství mizerných a neumČlých lidí pod
larvou jednoho lékaĜe vystupuje, a na všechny strany hlásiti se
dávají. Ba ani slunce v tom pĜemilým máji tolik chroustĤ a jiných
þervĤ neplodí, jako se rozliþných kaziþĤ, jenž se za lékaĜe vydávají, ve svČtČ nachází. Žádné Ĝemeslo a obchod není tak s fušerma naplnČný, jako jest týž vysoce vznešený kunšt lékaĜský, který
totižto beze všeho odporu ten nejnesfalšovanČjší, a nejdokonalejší jest, a má býti. Všecka niþemná þeládka, která siceji v své
profesi nic zĜíditi nemĤže, obracuje se k onomu kunštu, a bČhá po
vesnicích a mČsteþkách k lidem do jejich domĤ, a pĜemlouvá
sprostáky mnohými chlubnými lží, aby od nich takové vČci kupovali, tak že mnohý ptáþník sotva tolik tenat a sítí k chycení
nevinnýho ptáþka potĜebuje, kolik takový kaziþi tČšínek pĜedkládaj, aby toho ubohýho neduživýho do svých tenat vtáhnouti mohli,
a poslednČ ne jenom o mohovitost, ale taky, což ještČ hroznČjší
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jest, pro nČjaký zisk dokona o ten krásný klenot zdraví pĜivedsti
usilují, kdežto se ani svýho kunstu náležitČ nevyuþili, ani od celé
medicínské fakultace ekzaminýrováni a schváleni, tím ménČj od
potentátĤ a knížat privilegirováni a milostmi obdaĜeni jsou.
To však známo býti má, že jest sem pĜijel ten od dvouch
Ĝímských císaĜĤv totiž od Jo slav. pamČti Ĝímsk. císaĜe Karla VI. v
jeho dČdiþných královstvích, knížetstvích a zemích, jakož i od Jo
císaĜské a král. mil. nyní panujícího Františka I, též v jeho a s.
Ĝím. Ĝíše zemích, i také u cís. a Ĝíské armády special privilegýrovaný zemský a polní operator, neménČ také od Jo mil. krále v
Polsku, a churfiršta v Sasku, z král. komory tu velikou milost a
svobodu jest obdržel, v jeho celém knížetství a zemích svobodnČ
a bezpeþnČ bezevší pĜekážky svĤj kunšt provozovati, kterýžto
lidem v jejich mnohých tČžkých nemocech skrze svou dokázanou
povČdomost a umČní k veliké pomoci pĜispČl, ponČvádž on toto
obvzláštní umČní pĜednČ od Boha, pak od svýho p. otce (který
nápodobnČ tomu kunštu oddaný byl, a skrze 27. lét feld-medicus
a operator u armády v císaĜských službách potĜebovati se dal, a
skrze to mnohé tajné vČci profityroval) hned v své mladosti s
velikou pilností se vyuþil, a tudy mnohé nemoce kurýrovati umí, in
specie ale žádnou kĤru totiž hojení nepĜijme, pokudž nevidí, jestli
s pomocí Boží sp(o)moženo býti mĤže.
Tento approbirovaný operateur pĜišel nyní od císaĜské
armády, kdežto pČt lét jako feld-operateur v službách stál, a v
lazaretích v špitálích, jak v království /16'/ uherském tak þeském se
obvzláštnČ dostavoval, a mnohé v smrtedlných a nebezpeþných
nemocech militární osoby šĢastnČ kurýroval. Z kteréhožto ohledu
on nyní také pĜi jeho zdejším prĤjezdu chce se zde pozdržeti, pro
vČtší rekomendaci, pĜiþemž on laskavýmu þtenáĜi pĜipomíná, také
jiným neduživým lidem to v známost uvésti, a na jeho osobu
patĜiti, která v vzdálených zemích skrze ustaviþné jednání s
uþenými Mediky k obvzláštní Experiency pĜišla, všecky neduživé
šĢastnČ kurýrovat.
Poćtež tedy vy ubozí, ponČvadž vy to mluvení, a dobrou radu
darmo máte, já vám chci nejlepšího pomocníka pomoci nechat
zakusiti, kterou mnČ nejvyšší lékaĜ, Krystus Ježíš propĤjþiti ráþil.
Nebo kdo se prohĜešil u svýho StvoĜitele, ten musí lékaĜi do rukou
padnouti, praví Syrach v kapitole 28. Protož žádný nechtČj meškati, kdo ho chce hledati, ale dokud þas jest jeho rady uposlechnouti, a kdyby již dle zdání svého všechno potĜeboval, má jemu
pĜedce s Boží milosti spomoženo být. Rekomendýruje tedy tento
lékaĜ svĤj ku(m)št v následujících spĤsobech, které skrze milost
Boží i a pĜiþinČním jeho kurýrované býti mohou.
1. Kurýruje tento vznešený operátor slepé, stĜebas 10. 15. i
20. let v slepotČ by sedČli, nechĢ je mázdra, a neb kĤžiþka, a
cokoliv podobného, v jedné minutČ s subtylným instrumentem,
bez nejmenší bolesti, jakož v minulým roku skrze noviny z Drážćan, Lipska a Prahy mnoho o mých kúrách þteno a slýcháno bylo.
BĤh udČlil oku skrz pĜirozenost trojnásobní vlhkost, totiž humorem
aqvosum, vitreum a crystallinum to jest: vodnatej, sklenČnnej, a
kĜišĢálovej zoft, a v sedmi kĤžiþkách zaobalenej, totiž tunica, dura,
cornea, uvea, retina, crystallina & vitrea, kteréžto kĤžiþky podivnČ
jedna s druhou jsou spojené, od kterých jistá zraková žilka až do
nejhlubšího mozku jde, aby Spiritus visus do mozku veskrz prorazil, zrak ostĜejší uþinil, a skrz vidČní rozum všecky vČci rozsouditi
a pochopiti mohl. A tak pocházejí takové neduhy oþí bućto od
mozku a neb od krve, které pĜi mnohých se nacházejí, totiž þervené a horké oþi, slzy a tmavost, otékání, škubání a štípání, nabíhání a mhu v oþích, atd. zevnitĜní slepota v oþích, vodnaté kĤžiþky,
máslem obrostlé, krevní brand, perlové, neštoviþné kĤžiþky. VnitĜní slepota v oþích, jménem Cataracta jako jest bílý, šedivý, zelený, modrý, oblakový, a þerný štár, mezi kterýma tĜi toliko skrze
subtylnost instrumentĤ mĤžou sejmuté býti, ty pak ostatní skrz
vnitĜní Medicamenta dle dobré bedlivosti, pokudž ještČ þas jest,
shánČné býti mohou, což každý skušený okulista pozorovati musí, nebo dosti pĜíkladĤ máme, že skrze neskušené kaziþe mnohý
o svĤj zrak pĜišel. Pokudž se nČkteĜí zde nacházejí, jenž chybné
oþi mají, nechĢ jsou mladí neb staĜí, bude jim spomoženo, a
každýmu upĜímnČ se poradí.
2. Kurýruje na nový zpĤsob hluchý, na vČtším díle chodČjí k
nČmu hluší, a když od nČho odchází, již slyšejí, v kterých se ještČ
Tympanum nestrhalo, je jim k spomožení.
3. Zajeþí huby, a jiné zrostliny, nechĢ jsou na hlavČ, ruce, neb
noze, šĢastnČ je Ĝeže, a v malým þase mnoho prob uþinil na tČch
které již žádný kurýrovati nemohl.
4. Pomáhá také tČm, kteĜí v mČchýĜi kámen mají, a ve dne v
noci pĜi pouštČní vody bolesti trpí, dává on jistou medicínu, která
v 10. neb 11. dnech svou probu þiní: ona vyhání písek i s urinou
docela ven. Též kteĜí vodu nemohou držeti, pomáhá brzce, a na
žádost tak tejnČ, že spolu spící nic nezmerkuje.
5. Pomáhá všem, jenž nČtco zlámaného v životČ, nechĢ jest
Peritoneum, a neb roztržení toho, od kterého první nedostatek
pochází, ostatní se jmnenují Herneæ, a spoleþnČ intestinales,

omentales, aqvosæ, caranles, & variosæ. Na starých i mladých
osobách ženských v jakékoliv pĜípadnosti, hojí skrze obvzláštní
medicinu ve 14. dnech: pokudž ale škoda tuze velká, tu on skrz
subtylné Ĝezání sinè castratione též v 14. dnech pomáhá.
Kurýruje také rozliþné vnitĜní neduhy, jako dušení v prsech,
souchotiny, suchovČtrnost, vodnatedlnost, zacpání plic odtud
melancholie, a mdloby pocházejí. Hojí také apostému a obtížení
prsĤv, pomáhá také tČm, kteĜí padoucí nemoc mají, jenž se trojí
vynachází, však jen jedna kurýrovati se mĤže. Kurýruje všecky
zimnice.
Co se ženských nemocí dotýþe nechĢ jsou jaké chtČjí, aĢ se
mu dĤvČrnČ svČĜejí, on jim upĜímnČ poví, zdaliž k spomožení jest
neb ne. Kdo ale chce dokonale vČdČti, coby mu chybovati mČlo,
buć mužský a neb ženská, podle uriny každýmu spravedlivČ poví.
Kdokoliv tedy chce svou dĤvČrnost k nČmu vzíti a do jeho
kvartýru pĜijíti, a neb svou urinu odeslati, jest k natrefení ráno od
7. až do 10. od poledne od 1. až do 6.
Johann Frantz Heinrich Winter.
NB. VČdČti se dává, že skrze mý lidi žádné mediciny se
nevydávají, aniž jdou po domích, jak se sice pĜi jiných stává, a
mají zelenou a þervenou liberaj s stĜíbrnýma porty, modrý a
þervený vejložky.
Pokaždý bude na veĜejným place pČkná komedie, pĜi zaþátku a koneþnČ.
/17/ [záhlaví: 1748] P. Jan Fran. Hendrich Winter, aprobírovaný operátor a privilegírovaný lékaĜ, pĜijedouc z Kolína na
Hory Kuttny, dle toho listu své umČní provozoval a comedie
producíroval.

Kterak magistratuální osoby
od einqvartírungku se osvobozují
Krá. rescripta Ferdinanda III. de annis 1640 die 20. Augvsti,
pak 1644 14 Julii prošla.
NeménČ krá. místodržický decret de dato 30 Augvsti A
1658, kteréžto nejmi. a milostivý resoluta znČjí, že toliko krá.
officianti od dotþeného bĜemena personálního se osvobozují.
In codice Ferdi. Leopoldino primæ editionis fol. 48. N 85.
cum subseq. sig.
se
pak fol. 123. N 174. sub sig.
vynacházejí.
A jsouce osoby raddní mČst pražských též od krá. mti
dosazené, podobnýho dobrodiní a to tím víceji a to proto, že jak
obec sobČ svČĜenou též mČsto a mČšĢané péþi a starost míti
musejí, ouþastni jsou.
Ex episto. responsoria d(omino) Bernar. Augvs. Ledvinka de
Adlersfel Praga 15 Septem. 1748 in Cons. Sena. Kutten. 18 dito
a d(omino) Theo. Janovka synd. relatum.
/17'/ [záhlaví: 1748] 19. 20. Septemb. Vojsko moškvanské
marchírovalo spátkem z Ĝíše podle marsh(r)uty. MČli zde tĜi dni
dva regimenty a štáb rasztag držeti a mČsto 20 tisíc a 500 portí
chleba zaopatĜiti, však prostĜedkováním pánĤv sschöpfmistrĤv a
pro uvarování neb ušanování mČšĢanstva toliko nČkteĜí
officirové zde se einqvartírovali a tak ty 2 regimenty jinam
ordinírovány byly.
21. 22. 23. dito tož vojsko sem a tam poĜáde se táhlo a
projíždČlo.
Resolutí místodrž. na spis z strany einqvartirun. vojansk.
Wohlgebohr. undt gestrenge.
Besonders Liebe undt Freynde. Es hat uns Sschöpfmaistere
Vndt Rath zu Kuttenberg belanget, wo mit diesze berirte Stadt
Vörner weitig und Von der militarischen Einqvartirung
inbetracht derer Ver sie alls in bergk-städtli. militienden
unständen, auszer in casu vis majoris, befreiten Verbleiben
möchte, nun ist Vns selbst nichts wiesendt, wie stärg die
anhairige Beqvartirung seindt dörffte undt wierdtman
allerdieges hier auf reflectiren, so Vernehr /18/ [záhlaví: 1748]
solche nur in welichen Regimenten bestechen solten, wäre aber
sache, das mann zu Einer gröszeren dislocation stritten müste,
so wierdt man dieszes Wer Eine Species majoris vis undt Erdeite
Stadt nicht als eine Bergk-Stadt, sonderen Vor Einer der grösten
Stadten ansehen, wo ein Vollksamb in tali emergenti die
Exempten nicht stadt finden khan, sonderen remetionirten Bergk
Stadt Kuttenberg Ebenfalls in das eilgemachlen Mitleiden
gezogen müszen mus so sie könig. H. Creysz Haubtleüthe
eingangs ernanten Sschöpfmeisteren und Rath zubedaiten haben
werden. Jeben bey der Kay. König. Deputation ob der König.
Prag Schlus den 26 Aug. 1748.
Der Röm. Kay. Germa. Hung. undt Boheimb König. Mit

würk. geheimbere und wie auch ondere Räthe, Cammere,
Verordneten Königl. Stadthaltere, Obriste land Officire, Præses
undt assessores Kay. König. Deputation zu Beheimb.
24. Paní Jozeffa Helffertová, rozená Hertlová, pĜijedouc k
pánĤm rodiþĤm, pĜekrásnou dcerušku porodila a ponČvadž JM.
hrab. sleþna Eleonora, fundátorka veleb. pp. vrsulinek, týž paní
máteĜi kmotrou byla k sv. kmotrovství její dcerušce dožádaná
byla, s velikým potČšením k sv. kĜtu se dostavila. Kmotr byl p.
Bernard Erythræy, Medi. Doctor. Dejž Bože té dcerušce šĢasný
zrĤst k tvé slávČ a ku potČšení pánĤm starším i mladším
rodiþĤm.
Filia qvam genuit clausula mortis erat
5 Octob. abiit obiit. 30. Octob. 1752 táž dceruška umĜela †
/18'/ [záhlaví: 1748] 16. Septemb. p. Jan Ignativs Putz, vlastenec kuttnohor., medi. candidatvs, pro suprema doctaratvs laurea
in Carolo Ferd. Vniversitate disputatí slavnou vystál a theses J.
Exce. pp. baronovi Netolickýmu deducíroval.
29. Pontony, který pro stavČní mostu pĜes Labe ku pĜíjezdu
JMC. odtud odveženy, zase sem ad locum stationis pĜiveženy
byly.
Jan Šieser, soused smiĜický, ženatý zedník, pĜijdouc do
Kuttny Hory udal Vácslava Ruška jinak Paczlta, souseda
kuttnohor., kterak pĜed 12 lety jej do pruzské zemČ zavedl a tam
jej za 450 fl prodal a jakkoliv na 4 letha s ním capitulírováno
bylo, povšem 12 leth tam zĤstal a pro starost abschidt dostal. I
nemoha sobČ pomocti, žádal téhož prodavaþe, aby sobČ z tČch
penČz 100 fl zanechal a 300 fl ženČ s dítkami na vyživenou
odvedl, toliko sobČ 50 fl týž prodaný zanechal a ženČ oznámil,
že se na vojnu dostal. Žádal p. sschöpfmistra, aby jemu k tČm
300 fl dopomohl, ponČvadž ženČ jeho nic neodvedl. Kterak jest
od téhož Ruška, bývalého šenkýĜe na Skalce, zaveden a prodán
byl pĜi commissí vše okolostojíþnČ vyznal, však ale prodavaþ
tomu odepĜel. Bude ten casvs na appellatí odeslán.
Dorota Hniliþková, zlodČjka, v vČzením zjištČna a na poutČ
k špalku pĜivĜena, ráno k 5. hodinČ bez porušení pouta z vČzení
se zmizela. Od práva /19/ [záhlaví: 1748] HeĜmanového MČs(t)ce
zpráva došla, kterak týž zlodČjka tam k meþi odsouzená v
poutech a preclíkách zavĜená též v ĜetČzích kĜížem zjištČna,
neménČ i v Zásmukách dobĜe zjištČná nápodobnČ z obojího
svého vČzení se zmizela. Táž osoba devátý den v kuttnohorském
vČzení za dĜívím devátý den ukrytá vynalezena a hladem
zmoĜená se vynašla a poloumrtvá pozĤstává. Až k síle své a
zdraví se navrátí, bude tázána, co dČlati mínila.
Octob. 1. Patent intimíroval, kterak do Kuttny Hory
regement štáb a dvČ compagnie na wintrqvartir 5. dito vojska
moškvanského se dostati má. V té dĤležitosti stala se deputatí ku
krá. ouĜadu kraj.
Dito. Psaní od J. Exc. pp. barona Netolickýho intimírující,
kterak JMK. administratí ouĜadu nejvy. müntzmistr. krá. mČst
horních JMP. baronovi Mitrovskýmu nejmi. conferírovati a to
samé krá. deputatí jemu, jakožto directoru a præsidírujícímu,
rescribírovati jest ráþila. Dle þehož páni sschöpfmistĜi se jak
Ĝíditi vČdČti budou. Bude následovati témuž JMP. novému hor a
müntze administrátoru gratulatí. Zdaž ale activitas JM. p.
Netolickýho in æconomicis pĜestává, by se jemu podČkování
stalo, se vyzdvČdČti má.
Obec kuttnohorská na ten onechdejší moscvanský vojanský
lid na chleby 700 stryhĤv žitta vydala, na což bonificatí
oþekává. Na ten pak druhý einqvartírungk dennČ 13 str žita na
chléb vycházeti bude.
/19'/ [záhlaví: 1748] Octobris 3. Memoriál na krá. deputatí za
onehdejší decisí strany einqvartírungu osvobození dČkující
odeslán, pĜitom aby osoby magistratuální od einqvartírunku
osvobozeny byly cum suis motivis žádostí pĜipojenou.
2. dito. Páni deput. ku krá. ouĜadu kraj. relationírovali, že
ten moskvanský wintr einqvartirung jinam pĜeložiti se nedá,
protože major vis vojska do ýech se vstahuje. An by vis major
nebyla a pĜitáhla, to že se remedírovati mĤže. Kdyby ale ten
moškvanský wintrqvartír nyní jinam einqvartírován byl, že by
finaliter Kuttná Hora s krá. vojskem (jenž všelijaké excessy a
nesnáze þiní) snadno vícej gravírována býti mohla. Jsouc ale
moškvanský lid mnohem pokojnČjší, zĤstalo to pĜitom.
2. aby osoby raddní, jsouc oni ouĜadní, od einqvartírungku
osvobozeny byly, tomu týž ouĜad kraj. conclescendíroval. An by
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se z vojska kdo einqvartírovati povážil, by to na týž ouĜad jenom
denuncírováno bylo, že to za excess vážiti bude a v tom týž
osoby magistratuální manutenírovány býti mají. Tím samým jest
s týmž memoriálem supersedírováno.
5. dito. Nový regulament, kterak se vojsko einqvartírované,
neménČ hospodáĜ, chovati má, skrze /20/ [záhlaví: 1748] patenty a
tištČný exempláĜ publicírováno, mocí kteréhožto hospodáĜ nic
více než postel, totiž štrosok a polštáĜ, též prostíradlo vojáku
dáti povinen nejni a ode všech jiných vČcí se osvobozuje. SvČtlo
a svČdnici, teplo, co hospodáĜ požívá, tím spokojen býti má.
A ponČvadž od europejicských zemí mno(ž)ství kobylek do
tČchto krajin se blíží a kam takový padnou, všechno trávČjí, též
taková k nám blíž pĜicházející neĜest za boží trest býti se
uznává. Pro uvarování hnČvu božího jisté modlení, pobožnost i
processí se konati budou.
Octobr. 5. ýtyry regementy a regements štáb možkvanský
do Kuttny Hory na wintr qvartír pĜimarchírovali a einqvartírováni byli.
† dito. Paní Jozeffa Helffertová, rozená Hertlová, v 27 leth
vČku svého 11 den po porodu smrtí právČ blahoslavenou a
šĢasnou život svĤj dokonala. Paniþka nobles osoba od pČkných
qvalitetĤv, chvalitebného a pĜíkladného života, všem milá a
pĜívČtivá, v duchu ponížená a v pobožnosti vroucná, skrze tu
smrt mnohé zarmoutila, naproti tomu svou resonábl a srdnatou k
smrti resolutí, jenž na vČþnost se velice pČknČ resolvírovala,
mnohé potČšila, neb svou smrt ku podivení pĜedpovídala a že již
na ni Panna Maria þeká a pro ni pĜichází, by jí hromniþná svíce
dána byla, nabízela. PohĜbena v kryptČ sv. Jakuba 7. Octob.
/20'/ [záhlaví: 1748] Patenty þasto prošlý ostĜe napomínaly
resta daní docela zapraviti a na budoucnost contributí mČsíþnČ
anticipato odvádČti. An by se taková od contribuentĤv neschledala, má vrchnost za nČ pokaždý anticipírovati.
A medle, když vrchnost dvakrát neb více za contribuenty
anticipírovati bude a z penČz se vydá, kdo pak zase vrchnosti s
anticipatí exhaurírovanou zakládati bude? ToĢ jest hrozné
bĜemeno a záhuba vrchnosti.
9. Octob. Páni depu. do Prahy k podČkování J. Exc. p.p.
Netolic., též k JM. p. administrátoru ouĜadu nejv. müntzmist. k
dĤležitostem mČst., jemužto od J. Exc. acta obecní odevzdána
jsou. Jaký tak statvs následovati bude, k oþekávání pozĤstává.
Pinta vína z ohledu valoru jeþmena sazena p(er) 4 kr 3 (d).
Psaní odpovČdní JMP oppatu Sedlice z strany placení a
odvádČní contributze z rolí poplatních odesláno, by taková k
mČstu (jsouc ad contribuendum ty a takové role emphi. a
handtfest. potažené) odvádČna byla, an by ta vČc reformírována
byla, že to, co k mČstu se odvede, Sedlici se vynahraží.
To moškvanské vojsko zde qvartírující v osmi-soudské
svČtnici církev (kdežto náboženství své provozovalo) sobČ
postavilo. 13. Octobris jejich knČz, pobst intitulírovaný, jistého
Saracéna pokĜtil /21/ [záhlaví: 1748] tímto zpĤsobem: PĜi oltáĜíku
pĜed osmi-soudskou s(v)Čtnicí týž pabst nad ním Ĝíkal modlení a
zpČv, pak byl uveden kĜtČnec bos skrze kmotra a kmot(r)u ke
kádi na mazhaus u schodĤ. Tu pabst vodu svČtil, kĜižoval, okolo
kádi 3 svČtla (v)osková hoĜely, kadil, žalmĤ a jiné modlení Ĝíkal.
Assistenti zpívali: Hospodine, pomiluj mne etc. Pak tu káć
okolo stojící fürhankem pĜikryli a jej co nejvejš vyzdvihli. Tu
kĜtČnec do naha svleþený do té vody vlezl a klekl, pabst tĜikráte
jej celého potopil, Ĝíkajíc: Já tebe kĜtím ve jméno Boha Otce,
podruhý Boha Syna, potĜetí Boha Ducha, amin etc. Pak do bílé
košile pĜistrojil a dlouhé modlení Ĝíkal, olejem oþi, ústa, u(c)ha,
þelo a tejl mazal, pĜi modlení olej s bavl(n)kou stíral, pak na
þele, u uší a v tejle koneþky vlasĤv ustĜihl, je svinul a do
šuplátka uložil, pacem k políbení kĜtČnému podal, jejžto on i
pabstovi ruku políbil. Kmotra kĜtČnému na pentli kĜížek na hrdlo
zavČsila a téhož kĜtČného s kmotrem okolo kádi tĜikráte za ruce
držící provedli a nato do církve uvedli.
14. dito. Páni depu. do Prahy uþinili relatí, že J. Ex. p. baron
Netolický za uþinČné podČkování, péþi a práce velmi pČknČ se
podČkoval a v þom by mu obec se remunerírovati mČla neb
mohla, odpovČdČl, ponČvadž od JKM. nic vymČĜeného nemČl,
byĢ by jemu co vz. magt i dal, že nic dokonce nepĜijme, /21'/
[záhlaví: 1748] že dicky vz. magtu a celý obci naklonČný
zĤstává, an by tak s p. nejvy. ouĜadu müntzmistr. administrátoru
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nČjaká nesnáze vz(n)iknouti mČla, by vz. magt ne hned ke dvoru,
ale k nČmu se ušel, že on vše nesnáze pĜetrhnouti se vynasnaží.
PĜitom doložil, ponČvadž vČdČl, že v tom commissariátu
délejc zachován nebude, protož správce pozemsk. resolvírovati
supersedíroval, aby se u téhož p. administrátora jenom ohlásili.
Týž p. administrátor po uþinČném complementu ozn[á]mil,
že jemu jistý Petraš memirial o conferírování služby správcovské podal, kterej vz. magistrátu n[a] vzdání odeslati mínil, že on
od strany své za nČj intercedíruje. Jest podle toho supplicant in
pectore, by se prohlásil, zdaž spolu contribuþenskou službu a z
jakého platu zastati sobČ troufá.
Psaní od krá. ouĜadu kraj. s (s)tížností od pana præláta
sedlec. z strany einqvartírungku MoškvanĤ, že jsouce ten dĤm
klášterský od toho bĜemena osvobozený, by od téhož qvartíru
ušanován byl. Jest odepsáno, ponČvadž toho nadání niþím
nedokazuje, že jest povinnen vigore zápisu ad A 1678 jako jiný
soused i taky cupus to bĜemeno zastávati.
/22/ [záhlaví: 1748] 16. Octob. P. František Petraš pĜijal službu správc. a spolu contribuþenskou, kterážto podle všeho seþtení
na 600 fl roþnČ vynášeti bude, o þemž JMP. administrátoru
nejvy. müntzmistr. oznámeno jest, s doložením, že on zeć p.
primasa jest.
Dobytek hovČzí zde v mČstČ silnČ padati zaþal.
23. dito zaþalo znamenitČ mrznouti a sních padati. Trvalo to
asi nČkterý den, však následovaly teplé dni až do vánoc o
mno(ž)ství dešĢĤv.
25. Moškvané, dostanouce desertura svého, tak silnČ skrze
práþata za mČstem u stínadel, jenž 23 kráte bČhati musel,
špicprutami zmrskaný byl, až hnedky umĜel.
DaĖ nová z kalendáĜĤv a karet, jenž štemplovány býti mají,
skrze patenty oznámena. Podle toho každý mČsto má dáti popis,
jak mnoho calendáĜĤv v roce se spotĜebuje.
Z VídnČ skrze agenta oznámeno, že magistratuální dĤležitost
in puncto jurisdictionis nad horním lidem k referírování
pĜichází. Toho priora jsou tyto
Letha 1726. 30 Julii u brány KouĜimský vznikl oheĖ, jenž 14
domĤv strávil. PĜi tom ohni JMP. Šmerovský havíĜe k bránČní
dohánČl. JiĜí Vohejbal, havíĜ, pĜi tom ohni popadl ohoĜalou laĢ a
jej zrad(n)Č nenáramČ do krku uhodil. I byl od práva rychtáĜ. jat.
Zmocnili se havíĜi a jeho právu rychtáĜsk. vytrhli, odkudž
vznik(l)a roztržitost s horním ouĜadem o jurisdictí. Bylo to na
appellatí zanešeno. Nato pĜijela slavná appellatorní /22'/ [záhlaví:
1748] commissí a na rathause pĜedsevzala inqvisití, ku které
horní ouĜad téhož Vohýbala dostaviti musel. PĜi to(m) inqvisití
deput. k vČzĖĤm sedČli, od horního ale ouĜadu vyslaní stáli.
Nato dne 19 Febr. 1727. od týž appellatí na téhož inqvisita
prošel ortel na 1 rok k obec. dílu.
Podle toho vzá. magt byl zachován in exercitio jurisdictionis
a jakým právem sobČ jurisdictí nad horním lidem pokládá, by to
dokázal. DĤkazy byly remonstrírovány tyto: Že pergkmistr pro
spá(c)hané cizolovstvo s meþem k pranýĜi, sschichtmistr krá. že
v particuláĜích partyky dČlal u planýĜe by jemu ruka uĢata byla a
mnozí havíĜi pro nákeĜnicství kolem lámáni, pro krádeĜe s
provazem etc od magtu trestáni a ortelováni, za mé pamČti pro
noþní povyky a rvaþky, pro ukradené závaží v hutech jistý
Kuþera, hutník, obec. dílem vytrestáni byli.
P. Jan Bern. Wohnsiedler, bývalý bergkhoffmistr, pány
sschöpfmistry žádal, by jeho kšafft manutenírovali.
P. Karel Kalkus, prubírer, p. Igna. Putze, gegenhandlera,
jenž sobČ partyky v hutech vyþítali, pĜi vzá. magtČ z náĜku
obvinil, však aby to na svČtlo nepĜišlo, od actí upustili. Jichžto
acta in archivio se nacházejí. A tak dále a více.
Panny ursulinky to qvantum reluitionis p(er) 3100 fl k ruce
obci jsou odvedly a tím ab onere contributionis et militari
cæterisqve tributiso in perpetuum se osvobodily.
/23/ [záhlaví: 1748] 28 Octob. Currenda krajská intimírovala,
kterak 29 dito ty pontony, na kirchhovČ sv. panny Barbory
stojící (mimo mČdČných a dobrých) licitando odprodány, dobrý
pak do pražsk. zeügkhausu odveženy býti mají. Kterýžto pontony skrze tak dlouhý þas sub dio stojící velikou zkázu svou vzaly
a skrze vartování landt-milice mnoho koštovaly. Pontonérové
pravili, že pĜes 5 tisíc na nich škody se vynachází, neb pod nima
vozy zhejĜený se spatĜily a voje s houbami prorostlý byly.

29. PĜijedouc deputírovaní k takové licitatí, prodali ty
dĜevČný pontony i s vozem po 8 fl, celty, chomouty s kšírami po
9 kr, hromadu provazĤv za 3 fl. Pravilo se, že takový dĜevČný
jeden ponton s vozem na 550 fl koštuje. Obec ujala dva celty,
ten velkej že na 150 fl koštoval a menší na 30 fl. Ty oba za 20 fl
17 fl 30 kr a takový peníze z flintovní cassy vydány byly.
Ostatní pontony a vozy, co dobrého se vynašlo, jsou složeny
v starým pivovaĜe. Až lepší cesta bude, mají býti do Prahy do
zeüghausu odveženy.
Ten vojanský depu. commissaĜ pravil, že má tu moc danou,
zaþkoliv uzná, by to prodal. Vozy paqvašní byly prodány po 5
fl. Inu, kdo koupil, dobĜe koupil a kdo prodal, na nic prodal.
/23'/ [záhlaví: 1748] CísaĜ. krá. rescript
Maria Theresia
Liebe Getreüe. Demnach wir den Biesherigen Ober-bergkundt Müntz Administratorem von Lauren dessten hochen Alters
halber als emeritum zu jubiliren, dihingegen den Johann
Nepomuc Freyherrn von Mittrowsky als Obristen Müntz-Meister
Ambtss Administratorem über alle bergk-wergck undt Berg
Städte allergnädigst resolviret undt darbeÿ verordnet haben,
dasz gleich wie das obriste Müntz Meister Ambth in
Vorfallenheiten des Müntz undt bergk-Weesens an die in
Contributionali, Camerali undt Militari Mixto gnädigst
angestellte Deputation daselbst angewiesen ist, also auch jetzt
besagte Deputation in darley Angelegenheiten mit unszerm Kay.
König. Müntz undt Bergkwerck-DepuDirections Hoff Collegio
allhier correspondiren solle. Alsz haben wir Euch soliches zu
nachrichtlicher Wiszenshafft und zu dem Ende hiemit in gnaden
un Verhalten wollen, damit ihr gedachter Deputation so wohl
alsz der obristen Müntz weesen betrefenden Cameral
angelegenheit die zukommende Assistetz undt büfliche hand auf
Verlangen undt in benöthigten fällen zubiethen wiszen möget
hiran Wienn d. 19. Augvs. 1748.
An die König. Statthaltereÿ zu Prag.
/24/

[Vyobrazení zrĤdy „thorakopagus“. Velikost 30,5 x 18,5 cm]

Accurate und Wahrhaffte Abbildung desz jenigen WunderWercks der Natur, dergleichen niemahlen auch beÿ Menschen

gedencken[…] nicht gesehen oder angetroffen worden. Und
bestehet dasselbe Erste in einem jungen wohl proportionirten
Italieener von 26. Jah[…] derselbe hat 2tens nonNatur 2. Leiber,
und zwar so beschaffen dasz beÿ der Regione umbilicali oder beÿ
dem Nabel gantz Nah[…ge]her weisze ein theil eines Kindes von
den Füszen an bisz auf den halben Leib vollkommen
ausgewachsen sich præsentiret, und dabeÿ das leben und
ordenliche proportion hat. Vermittelst desselben hat dieser
Wunder-Mann 2. Armé und 4. Veine, und also [1]0 Finger und 20.
Zehen von guter Ordnung und Gestallt, und gleich andern
Menschen zur gröste verwunderung ohn[…] die geringste
incomoditet, gehen und seine Geschäffte verrichten kan. Er hat
seine Frau und mit der selbe[…] 2 Kinder gezeuget, eines ein
Knählein von 6. und ein Mägdlein von 5. Jahren Alt, welche
allerhand exercitia Corporis, von Gauslen und springen, machen.
Solcher ist von Ihro Röm. Kaÿserl. Maÿest. und dem König in
Franckreich, inglichen von andern Printzen u. hohen Standts
Persohnen, wie auch in vielen vornehmen s[…]te gesehen
worden. Es haben ihn auch gelehrte Medici und Erfahrne Chirurici
wie auch andere Natur-verständige und cu[…]oese Lieb habere
mit gröstem Contanto betrachtet, und denselben höchstens
bewundert.
Ein Wunder dieser Welt, man hier vor Aigen Siehet
An diesem Bild, ein Mann, so mis welschlud herziehet,
Alt Sechs und Zwantzig Jahr, dein aber aus dem Leibe
Ein halbes Kinde wuchs, und doch von seinem Weihe
Zweÿ Sunder hat gezeugt am Vatter ist zu sehen Zweÿ Arm Zehen, Finger auch, 4 bein und 20. Zehen
/24'/ [prázdná strana]
/25/ [záhlaví: 1748] 1. Novemb. Generál moškvanský p.
Vojejkov byl u mnČ einqvartírován, však druhý den odejel.
4. Patent intimíroval, kterak Kuttná Hora do march ruty na
vČþnost se pojímá, by vždycky konČ na foršpany nahotovČ mČla.
PonČvadž to proti nadání velice þelí, bude to na vysoce slav. krá.
cancelláĜ místodrž. repræsentírováno a na administratí nejvy.
müntzmistr. též hornímu ouĜadu intimírováno.
Früstung z strany pavuĖgku jest vzatý pro obtížnost qvartírujícího vojska moškvanskýho.
6. dito. Psaní od J. Exce. pana pana barona Netolickýho,
velice milostivé, kterak z obzvláštní náklonosti své k mČstu
nesoucí, jistého tabák fabricanta, by daĖ z tabáku lechþeji
schledána a bez obtížnosti obce odvádČna byla, na ruku dává a
jej k tomu cíli odesílá, by s ním, na jaký zpĤsob tabák
fabricírovati by mČl, tractírováno bylo. S cautí aby mírnČ s ním
se tractírovalo, by od mínČní svého odstrašen nebyl.
Z Prahy oznámeno, že vejpis té rectificatí commissí z strany
usedlostí letha 1733 vydán býti nemá, že darebné jest to
dotazování, odkud usedlost se pĜiráží, jenom aby se platilo.
8. dito. J. Ex. p.p. baro. Netolickýmu skrze psaní jest
podČkováno za tu mt. a oznámeno, že tomu fabricantu na 3
mČsíce se dovoluje tabák fabricírovati. Když sobČ zkusí, že
potom s ním tractírováno bude.
/25'/ [záhlaví: 1748] Na krá. deputatí memoriál odeslán, v
nimžto se repræsentíruje, že mČsto na vychování vojska einqvartírujícího mošskvan. 4700 fl již vycho vydalo a penČz, též
naturalia, již nemá. Žádá, by zaplaceno a od téhož vychování
osvobozeno bylo, že v té cenČ takové naturalia opatĜiti a hospodáĜství zastati nemĤže.
Druhý memoriál repræsentíruje motiva, by podle nich od té
vČþné marchruty a pro nedostatek koĖĤ na foršpony mČsto
osvobozeno bylo.
Veleb. maut(c)ze kláštera vrsulinskýho psaní z strany hany
peþetČ a knČch mČst. od mater Eteriæ præfectiny pošlé, odesláno, by proto náležitou satisfactí uþinila a na budoucnost podobných dĤtklivostí se varovala a magistrát na pokoji nechala. Neb
ta mater Eteria pĜedtím zaþasto nepoþestných Ĝeþí vylejvala a
mnoho roztržitostí též nesnází zpĤsobila, jižto klášter velice
nenávidČl.
13 dito Novemb. Patent oznamoval, že ta march ruta vČþná
na místČ Kuttny Hory do Zásmuk se transferíruje a Kuttná Hora
se osvobozuje.
Tátz extraordinární pivní reformírován, vejbČrþí a pojezdní
propuštČni. Má se takový qvartalite. do filial cassy kraj.
odvádČti. Na Kuttnou Horu roþní qvantum p(er) 3391 fl jest
vymČĜeno a z pálenýho 104 fl a sládek surrgatum 150 fl na 10
leth.
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/26/ [záhlaví: 1748] Placení kraj. poslĤv s patenty pĜestalo.
15. dito. Memoriál na slav. krá. cancelláĜ místodrží. o
povolení vejpisu rectificatí commisí od commissí rectificatí by
udČlen byl, by se z toho vynalézti mohlo, odkud mČstu 29
usedlých dle oného nového contribuce catastro neb sistematis
nabejvá, by tudy gravamen repræsentírovati se mohl.
Druhý memoriál na slav. deputatí s pĜílohou dvouch psaní
odpovČdních od p. prælata sedlec. odeslaných, kdežto obec z
rolí emphi. za 1 mČsíc contributí p(er) 80 fl anticipírovala a on tu
qvotu vynahraditi a na budoucnost k mČstu odvádČti se spČþuje,
by takový qvantum od mČsta odraženo a klášteru Sedlici
pĜiraženo, to pak anticipírované qvantum obci vynahraženo a
bonificírováno bylo.
Kdo desertura moškvanského dodrží a jej k regementu
dostaví, 10 fl dostati má.
Vojsko zde moškvanské einqvartírující okolo media
Decemb. má do Moravi a tak dále domĤ odmarchírovati a se
navrátiti. Na místo toho sem zase 2 compagnie a štáb
einqvartírován býti (má).
MČsto Hora Kuttná mČsíþnČ præstanda præstírovati má 1074
fl hotových penČz, odkudž vidČti a znáti jest, že takovou krá.
daĖ mimo mČst(s)kých platĤv a placení interessĤv zastati možná
nejni. A protož se myslí, aby Janovice radČji se odprodaly a in
solutum 100 tisíc, které obec na nich restíruje a interessíruje, to
bĜemeno se odvedlo a osvobodilo.
/26'/ [záhlaví: 1748] 27. Novemb. Z Prahy oznámena
místodržíc. decisí, že jest commissí rectificatí naĜízeno vejpis té
visitatí vydati a proþ by vydati se nemČl pĜíþiny oznámeny.
Velebná matka kláštera ursulinsk. dala odpovČć z strany
mater Eteriæ præfectæ. Deducíruje její exculpatí a veneratí k vz.
magistrátu, kdežto s celým klášterem pod protectí se porouþí a
když by nČjaké vzkázání mČlo je dojíti, žádá, by to písebnČ
jenom odesláno bylo, tím že se mnohé roztržitosti skrze zlé
reportatí pĜetrhnou.
28. dito. Moškvané zde einqvartírující na Rovni svĤj
mustruĖgk mČli, kdežto z okolního místa 4 compagnie pĜitáhly a
se s ohnČm, též házením granátĤv velmi pČknČ exercírovali. Což
hodno k podívání bylo, kterak officíĜi brzo na koních, brzo na
pČší commendírovali a to vše pĜi líbezném musicírováním,
bubnováním a paradírováním, též hluku stĜelby se dálo a konalo.
K spatĜení tČch exercitiích mnoho duchovenstva, panstva a
jiných vzác. osob tam se najíti dalo. Byvše studené povČtĜí,
notné zimy zakusilo. Po dokonalém mustruĖku to vojsko k
Novým mlejnĤm po zahradČ, jak kdo kde mohl, do mČsta
houffnČ odešlo.
Jestili který Moškvan dosti malého excessu neb opilství a
nČjaké krádeĜe se dopustil, velmi ostĜe trestáni a biti byli,
kterýžto trest patoþky nazývali. A když tuze trestán byl, Ĝíkali:
ToĢ byly bohaté patoþky. Jestili co ukradl, pĜi bití Ĝíkali: E
nechút, nechút etc.
/27/ [záhlaví: 1748] 2. Decem. Skrze patenty J. Ex. p. Philip
Krakovský hrab. Kolovrat za nejvyš. purgkrabího krá. þeského
publi.
Item oznámeno, aby impressoĜi a knihaĜi kalendáĜe velký i
malý k štemplování do Prahy odeslali a co jich pĜed tím
rozprodáno bylo, by ti, jenž takový koupili, pod pokutou takový
v Praze štemplovati dali.
DaĖ tabáková každý mČsíc z mČst a jiných míst do kraj.
filiální cassy sub pæna executionis odvádČti se má.
Missiva appellatorní naĜizuje, aby ten Jan Šieser, smiĜický
soused, jenž Vácslava Ruška jinak Paclta z strany prodaje osoby
jeho BrandenburkĤm pĜed 12 lety stalého ex capite plagii ku krá.
ouĜadu kraj. ad inqvirendum odesláni byli a udatelovi ad viam
ordinarium juris poukázáno bylo.
Psaní od krá. ouĜadu kraj. s místodržíckou decisí, mocí které
se naĜizuje, by pan oppat sedlecký z usedlostí tČch rolí emphit.
reluírovaných to, co mČsto založilo, zase mČstu vynahraditi a in
futurum takovou qvotu, dokud contrarium následovati nebude a
od toho se neosvobodí, mČstu odvádČti povinnen byl. Což jemu
skrze poruþení kraj. intimírováno jest.
Dito 2. Decemb. Druhé psaní s decisí místodrž. z strany
march ruty neb statí militární, dokud necessitas publica to exigírovati nebude, že mČsto ušanováno býti má.
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/27'/ [záhlaví: 1748] Decemb. SnČm ke dni 9. rozepsán. PánĤm
depu. jest aggratulatí J. Ex. nejvy. p. panu novČ zvolenému
purgkrabímu a jiné dĤležitosti obecní committírované.
4. dito. JMK. p. hejtman kraj. pp. baron Záruba na Hory
Kuttny pĜijel, dne 5. místodžíc. poruþení vzá. magtu, na nČj
došlé, commu., kdežto se porouþí, aby pro 2 compagnie krá.
vojska a štáb tĜi neb 4 domy qvasi kasárny pro perpetuel
einqvartírungk, pak officíry, se vyhlídly, tak aby když Moškvani
odtáhnou, ti qvartýrové provisorie zaopatĜeni byli. Stalo se
podle toho.
A ponČvadž Hora Kuttná letha 1746 in Januario skrze
wintrqvartír pontonistĤv mocí místodrží. decretu jakožto horní a
svobod. mČsto, též privilegírované, ode všech einqvartírungkĤv
a vojanských marchĤv ušanována a mimo svých nadenich kra.
osvobozena býti má, depu. commissaĜi prohlásili se, že mČsto
prægravia sua k JMKrá. repræsentírovati pĜinuceno bylo bude.
Týž JMKrá. p. hejtman to schválil, jenom aby se ty prægravia na
nČj podaly, že jistČ s dobrým parere to na místa svá comitírovati
bude.
PĜitom povídal, že to vojsko krá. jak do ýech vtáhlo, velikých excessĤv, jak mordu, tak krádeĜí, rabování, futražírování a
plundrování se dopustilo, a když ten status rok trvati bude, že
království þeské nad nejvejš k ruinČ se uvede.
/28/ [záhlaví: 1748] 11. Decemb. Psaní od administratí ouĜadu
müntzmistratí, aby obec ten rest na voszerkhunst k horám
zapraviti a currens odvádČti se vynasnažila. Bude odepsáno
secundum priora.
Léta 1741 obec to subsidium dávati pĜestala, protože
waszerkhunst k zatopení pĜišel a nepĜítel do zemČ vpadl a tím od
toho dobrovolného svolení, vzláštČ pak že obec do decadentí
pĜišla, se osvobodila a to subsidium pro onere perpetuo držáno
býti nemĤže. A protož dobĜe se stalo, že vzá. magistrát to na
komoru simpliciter, že obec dávati pĜestala, intimando
recurríroval. Aþkoliv komora to naĜizovala, aby petitorio modo
se ucházel a reversales k tomu pĜiložil, povšem se ad mentem
cameralem tak nezachoval. [okraj: 175? in Novemb. zase dávati
zaþala]
13. dito. Páni k snČmu do Prahy depu. relationírovali, kterak
J. Exc. nejvy. pp. purgkrabí za aggratulatí velmi (v)hlídnČ se
podČkoval a jakožto starý známý, v þom by vzá. magistrátu k
zalíbení, též celé obci sloužiti a prospČti mohl, by jemu na ruku
dáno bylo, že jej to tČšiti bude.
2. Po složeném complementu J. Ex. pp. baronovi Netolickýmu tázal se, zdaliž nového správce mají. OdpovČdČli: Máme. Na
to doložil: Já taky spolu s nejvyším müntzmistrem commissarius
in æconomicis pozĤstávám.
A ponČvadž týž Exce. 9 14 Octob. za tu commissionální
práci se podČkování jest pĜijal a renumeratí nČjaké acceptírovati
nechtČl, též vČda prej o tom, /28'/ [záhlaví: 1748] že v témž
commissiorátu zachován nebude správce resolvírovati suspendíroval a více commissaĜem v svých psaní se nepodpisoval ani v
tom rescriptu za commissaĜe comprehendírován nejni, zdá se to
ficte praveno býti.
3. Byl složen complement JM. p. adminis. nejvyšímu müntzmistru, kterýžto se uctivČ podČkoval a s tím mlþel a žádné zmínky o niþem neuþinil. Týž depu. páni zmínili se o einqvartírungku
vojskem. Pravil, že co dČlat, že jest tu vis major od 30 tisíc, že
se tomu pomoct nemĤže. Když tehdy žádná zmínka o správci
novČ zvoleným se nestala, a taky na tu intimatí odpovČć dána
nebyla.
Toho dne do sessí byl povolán p. Fran. Petraš a jemu oznámeno, že od vzá. magtu za správce resolvírovaný od Nového
léta activitatem dostává a své solare požívati bude.
4. Na snČmnČ vyhlášeno, aby se þest a sláva boží, též pro
spasení duších, collatury rozmnožovaly a dicasteria od zemČ
placena byla.
Však na pevnosti Prahy a Egru nic vyvrženo nebylo, tak jak
pĜedešle roþnČ 30 tisíc se vyvrhovalo.
/29/ [záhlaví: 1748] 5. Od berni zem. pĜednešen byl
anweyszung na p. cassíra kraj., by obci 4000 fl na porážku
vydání pro vojsko moškvan. proti magistratuální qvietantí
vydány byly, tČch pak 12 tisíc králi pruzskému nomine
brandtschatzun. za kraj. þásl. exigírovaných, neménČ 1000 tČch

15 set Patatic. jako i 4 tisíce Moserov. obec k oþekávání má.
6. Janovice aby obec odprodati a sobČ z dluhĤ pomocti
mohla, o kupce se postarati mĤže.
6. PĜi tom relationírováno, že Hora Kuttná a PlzeĖ sezení in
dieta od JMKr. nejmi. jest obdržela. Oþekává se na to od p.
agenta z VídnČ intimatí a taxa, o které asi pĜed 20 lethy slyšáno
bylo, že má notná býti.
7. Z strany piva že podle patentĤv po 4½ kr se šenkuje a p.
buchalter 8 str. jeþmena sypání pĜidati naĜídil. J. Ex. pp. Netolický na to odpovČdČl: Já o žádným patentu nevím, to se jistČ
stalo od commissaĜĤv vojanských. NemČli to kraj. hejtmané bez
vĤle mé publicírovati. MĤžete podle uznání svého to sypání zase
odníti a pivo sobČ po 4 kr posaditi. Jest s tím supersedírováno.
8. Jestili pro pád dobytka hovČzího fleischkr(ejcar) vybratiti
se nemĤž, že se vz. magistrát o nochlosz ucházeti mocti bude.
/29'/ [záhlaví: 1748] Strany soli, jakkoliv handl vrchnostem s
vejdČlkem na celý beþce 45 kr se pĜál, nyní takový handl
vyzdvižen býti má. Podle toho každý mČsto a místo z nydrlákĤv
jistý poþet soudkĤv proti valoru sobČ vezme a tak pĜes ten valor
sĤl drážeji vystavovati nemĤže, nýbrž to qvantum, nechĢ se
consumíruje neb ne, zaplatit se má.
PoslednČ oznámeno, že jedna compagnie rejtharĤv a dvČ
infanterie s officíry pryþ desertírovaly, bezpochyby proto, že
svĤj žolt nedostaly.
SĤl. 17. Decembris. Patent intimírující, kterak J. K. Mt NB
NB: ku pohodlí obyvatelĤv zemČ nový Ĝád z strany consumo
soli introducírovati jest ráþila. Protož se nejmi. naĜizuje, by
jedno každé mČsto a místo bedlivČ podle formuláĜe fassi osob
všecho lidu i duchovenstva od 10 leth vČku svého majícího se
vynacházejícího do 14 dnĤv ku krá. ouĜadu kraj. odeslalo, tak
aby se vČdČti mohlo, jak mnoho consumentĤv se vynachází. Do
kteréžto fassí i þeleć, též vandrovní tovaryši, kdekoliv v díle
postaveni jsou, neménČ podruzi a nájemníci popsati se mají.
Jakému tak tehdy pohodlí obyvatelĤv to býti má, to se
doþekáme a zakusíme.
Bavorská müntze skrze týž patenty zase se zapovídá. A
ponČvadž
/30/ [záhlaví: 1748] Ten qvartir geldt od jedné každý hlavy
moškvanské p. oberšt platiti se neuvoluje, nýbrž na deputatí se
odvolává. Aby mČšĢanstvo podle toho ten qvartir geldt dojíti a
užíti mohlo, jest memoriál na túž deputatí odeslán, by pĜed
vymarchírování(m) to zaopatĜeno bylo.
OdpovČć na psaní nejv. p. müntzmistra z strany platu oných
900 fl na woszerkhunst repræsentírující pĜíþiny secundum priora
proþ obec platiti pĜestala. PĜitom repræsentírováno, že Hora
Kuttná einqvatírunkem vojanským gravírována se vynachází.
Ty 4 tisíce obec z filiální cassy kraj. obdržela. Solaria
magistratuální za 2 qvartály z nich platiti se mají.
Housky štČdroveþerní, ryby i kapouny, jakkoliv od
commissiorátu vyzdviženy byly, ponČvadž do VídnČ a do Prahy
præsenty k vyzdvižení nepĜišly, by dané byly, tak snešeno.
18. Psaní k ouĜadu kraj. intimírující, kterak dnes 2
compagnie a štáb do mČsta na wintr qvartír pĜitáhne. PonČvadž
ale Moškvané zde jsou, takový firungs commissaĜ k Ronovu
obrátil. Že pak p. oppat sedlecký a vrsulinky domy se pronajíti
nechtČjí a tím samým za qvasi cassarny k dostání nejni, má se
obrat poþet domĤv sousedských, by do nich po 8 neb 9 osob se
einqvartírovalo. Z strany tČch dvouch domĤ jest to na krá.
deputatí memoriáliter repræsentírováno a o na to o expediens
žádáno.
SĤl. 23. Decemb. Repartitze consumo soli, dle které roþnČ
na Horu Kuttnou s vesnicema 1080 soudkĤv soli a na Veletov
30 soudkĤ k consumírování vysazuje, a to soudek za 7 fl 30 kr, z
niedrlogu NČmec. Brodu mimo furgeltu bráti má. Žeydl. soli ale
toliko za 3 kr prodávati se má. Prægravatorní spis se vyhotoví a
na své místo se odešle.
/30'/ Psaní od kraj. ouĜadu intimírující, by ten Jan Šieszer s
Pacltem, jinak Ruškem, k magistrátu þáslav. jakožto k stání
právu ad inqvirendum se dodali. PonČvadž to contra mentem
appellatoriæ missivæ jako i in præjudicium magis. jurisdictí
versíruje, bude to na appellatí odesláno.
Memoriál na deputatí podán s alleg. psaní od kraj. ouĜadu,
ponČvadž p. oppat Sedlice, ani ursulinky domy za qvasi cassarny

pronajíti nemínČjí, že to vojsko tČsce a nesnadnČ po sousedách
qvartírovati se dá. Decidírováno, že je renitentes ouĜad kraj. má
k tomu disponírovati a pokudž by k tomu nakloniti nemohl,
povšem má se do tČch domĤ vojsko einqvartírovati.
31. Decemb. Moskvanské vojsko z Kuttny Hory odmarchírovalo. Skrze ten mČsíc zaþasto pršelo, odkudž velké vody
následovaly a mnoho lidí se potopilo, cesty náramnČ zlé byly. A
toho mČsíce oheĖ v mČstČ ve tĜech místech vznikl a to z
neopatrnosti lidské. Však šĢasnČ k pĜetržení pĜišel.
† JM. paní ovdov. Rabenhautová zde život svĤj dokonala.
Madam Kenigin, vznešená matrona, v klášteĜe vrsulin. život
svĤj šĢasnČ dokonala.
/31/ O kobylkách a zemČplazích
1746. Kobylky v sedmihradské zemi se vyskytly a velikou
škodu zpĤsobily.
1747 a 48. Do Polska se dostaly, kteréžto dílem z Turek a ze
sedmihradské zemČ, dílem z Asie a z Krymenské Tatarie
pĜitáhly. Na které se místa dostaly a posadily, velké škody
zpĤsobily, všechno obilí, trávu strávily a stromy obežraly.
Ty pak zemČplazové v zimČ se ztratili, pĜi zaþátku léta 1748
zase se ukázali s kĜídlami. PĜi jejich houffech hejno þápĤv a
špaþkĤv najíti se dalo a tČch kobylek strávilo mnoho. PĜece jich
mno(ž)ství nepĜemužitedlné zĤstalo.
12. Septem. Do Lamersdorfu nesþíslný poþet kobylek
pĜiletČl a to ve tĜech houffách rozdČlený, neb od 12 hodin z
poledne až do 4 letČly, až slunce zatmČly. Pak pĜes les k
Mynkovu se obrátily a k Rothlandu u Byrken v Slezku se
položily. Tam všechno, co zeleného bylo, strávily. Tam odtud
do Jelce se dostaly, nato nad míru velký houff zemČplazĤv od
Paþkavy dolĤ se pustil, který v hoĜejším Šraÿbendorffu se usadil
a 3 zahrady pĜikryl a všechno strávil.
Ty kobylky do kolen vejši ležely, byvše ale z místa sehnány,
okolo vesnice nČmecký Jekl nazvané se posadily, trávu, osení,
rákosí v rybníkách požraly.
24. dito zase hrozné hejno kobylek do knížetství BĜechského
a do Losdorfu pĜiletČlo pĜes Šenbrun, Pryeborn, Siebenhuben a v
Deczdorfu noclech vzaly a tam ¼ míle z dýlky a 3½ míle z šíĜí,
na ¼ lokte zvejší ležely. Co zeleného bylo, za malou chvilku
všechno strávily. Když na bubny silnČ bubnovali, celé hejno se
vyzdvihlo a do lesa na stromy se posadilo, tak že stromoví od
tíže se sk(l)onily a vČtve lámaly.
Když ale odletČly, po sobČ mnoho neĜádu zanechaly. Jedna
kobylka jako vĤdce co skĜivan veliká byla, kam ta letČla,
všechny ji následovaly.
/31'/ Ty kobylky na prst dlouhý byly, velké tlusté hlavy od oþí
až k hubČ široký, žluté štráfy, kĜídla na dva prsty široký mČly,
nČkterý 4 kĜídla rozliþné barvy, totiž šedivé, pozelenalé, žluté,
þerné, tmavé a þervené tmavé se spatĜovaly.
V Lamersdorffu na veþer, když odletČly, po nich tĜi hejna
kĜídlatých mravencĤv, jako trojí mraþno, za tČmi kobylkami
podivnČ v povČtĜí se otáþeli. V englické zemi a v rozliþných
jiných místech nápodobné kobylky se ukázaly, kterak se ale
zmizely, o tom žádný neví. PonČvadž ale za obrácení té neĜesti
modlení a posty, též processí konané byly, BĤch všemohoucí je
od nás odvrátiti jest ráþil.
1749 in Majo. Patent oznamoval, že z oných kobylek vajec
zase nový kobylky se rozmáhají. A léta 1547 podobný kobylky
taky povstaly, kdežto lidi pĜíkopy dČlali a tu, kde jsou se
usadily, s lopatami do pĜíkopĤv házeli a je zaházeli a tak se jich
zbavili, což nápodobnČ tu, kde by se vyskytly, zachováno býti
má.
in Hluboká Ex epist. Vngaria. 6. Junii 1749 Scribitur D.
Judex Nobilium aliqvot centenis hominibus locustas scopis ad
fossam impelli partim Conterri, partim terra obrui fecit, penes
intollerabilem ovorum fætum jam producentium reperit, ad
qvandam molam Henucensem magna copia properat locustarum, stramine conspergitur succenditur penitvs exstirpari possunt difficilis earum datur extirpatio etc.
Ritsen Emeritvs Bossanii
In Augvsto ty kobylky dostaly se do kraje Králohradského,
BechyĖského a ýáslav.
/32/ 1749.
[okraj: Sessione I.] Annus Vitæ præteriit et interiit & nos
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rursus uno Anno Viciniores morti ac æternitati sumvs.
Janua. 8. Obcí patent publicírován s modelisatí, kterak
classes kalendáĜĤv dle taxy stemplovány býti mají, neménČ II.
kterak stemplování karet, trapul a jiných se zachovati má.
[okraj: DaĖ z papíru.] III. Mocí patentĤv se naĜizuje pĜi
instantích stemplovaný papír ku potĜebČ soudních processĤ a
jiných dĤležitostí potĜebovati a žádné písmo bez štemplovaného
papíru právního prĤchodu míti nemá. A tak štemplovaný arch
papíru dle classes podle povahy za 45 kr, 30 kr, 15 kr, 2 kr
prodávati se má, kterýžto ku potĜebČ dicasteria a jiné instantí
zaopatĜiti mají a to na 10 leth trvati bude. Jest k tomu ambth
štemplíĜský zĜízen a na pĜestupníky pokuta a trest vynešen.
Decret od administratí ouĜadu nejv. müntzmistr. pĜednešen,
oznamující, kterak krá. rychtáĜ pan Vácslav Hertl do vzác.
magtu sobČ stČžuje, že jemu pivní deputát cum detrimento
zmenþený jest, 2. proti instructí jeho actus præjudiciosos bez
vČdomí se provozuje, 3. inspectores cechĤv starším cechmistrĤm
cechu držení oznámiti zapovídají a bez jeho vČdomí do cechĤv
se scházejí. A tak dále in præjudicium jurisdictionis actvs
provozuje. Má se na to zpráva odeslati a z toho vzá. magistrát
vymČĜiti.
/32'/ [záhlaví: 1749] Janu. Za oných þasĤv krá. rychtáĜové
velikou moc sobČ usurpírovali, neb páni sschöpfmistĜi jim a
primasĤv pĜed každou sessí registĜíky odesílávali a pokudž co k
pĜipamatování a k napravení mČli, takový zfactovali. II. Krá.
rychtáĜové do všech pĜísach fidelitatis a sloužících, neménČ
starších cechmistrĤv do vejpovČdích, raddních snešení, decretĤ,
anschasstĤv etc potaženi bývali. III. Svády, nevole, hany a
rvaþky etc po domácku rovnali, zmístnili a correctí nad lidem
provozovali, pokutovali etc. IV. Cechové poþty cechovní jim
skládali a cech opovídali, též co tam Ĝízeno bylo relationýrovali
a tak actvs præjudiciosus jurisdictionis magistratualis
exercírovali, neménČ do administratí hospodáĜské se vtírali.
I nemohouce to vzá. magistrát délej snášeti, asi okolo letha
1720 na slav. appell. to snesl a žádal, by v tom ponauþen byl, jak
daleko jurisdictí krá. rychtáĜe se vztahuje. Appellatí to vše
reprobírovala. Stalo se to za krá. rychtáĜe p. Ferdin. Alexia de
legis et Sterenfeldt, po jehožto smrti dostal se za krá. rychtáĜe p.
Bern. Daþický, kterýžto k tomu mnoho napomáchal. Když ale to
k pĜedešlému zpĤsobu pĜivédsti znamenitČ se pĜiþinil, bylo mu
rþeno patere legem qvam tuleris.
/33/ [záhlaví: 1749] Janu. II. Poruþení od týž administratí
nejvy. ouĜadu müntzmist., aby poþty obecní skládané byly a
proti platu k buhalterii k revidírování se daly. PonČvadž JMP.
administrátor na Hory Kuttny se oþekává, bude o tom s ním
rozmluveno.
5. Pivo p(er) 5 kr. Páni sousedi žádali, aby pivo pĜi
pĜedešlým valoru po 4 kr 3 den pinta se dávala. Oznámeno,
ponČvadž pivní tác roþnČ o 700 fl zvejšený jest a mČstu 30
usedlých se pĜirazilo, jeþmenu pĜiskakuje i vrchní instantí to
aprobíruje, že zĤstává pĜi tom a mČniti se nedá.
10. Psaní od J. Ex. pp. Netolickýho, aby buchalterovi titulem
remuneratí discretí dána byla p(er) 100 fl, jakkoliv toho
nezasloužil. Podle toho má to užíti proti qvietantí, že dle toho
poruþení takovou discretí dostal.
Psaní na kraj. ouĜad stížebný proti JMP. Vraždovi,
executoru a firungs commissaĜi kraj., kterak pozĤstalost neb.
JM. paní baronky Rabenhautový, magistratualiter zapeþetČnou,
peþeĢ strchnouti a sám zapeþetiti se opovážil. Pro ten despect o
satisfactí.
Memoriál na krá. pp. místodržící a na deputatí odeslán o
osvobození vojanského einqvartirungku cum suis motivis
expedírován.
13. dito. Povídáno, že ta jedna kompagnie vojanská a štáb,
který do Kuttny Hory einqvartírován býti mČl, do Brandejsa
pĜichází a nová lista dislosírungu (v které Kuttná Hora opuštČna
jest) k approb. do VídnČ se odesílá.
/33'/ [záhlaví: 1749] Januar. Popis consumentĤv soli na své
místo jest odeslán.
15. Psaní od p. oppata Sedlice. PonČvadž dle nejm. krá.
poruþení prošlého dĤm a dvĤr HoĜický pĜi tomto mČstČ
odprodati povinnen jest a obec pĜednost koupČ skrze zápis
ohraženou má a to taky obci pĜeje, žádá, by ta mČšĢanstvu
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prodaj oznámena byla. Pokudž by ale vzá. magistrát k ruce obce
ty grunty koupiti nemíníl, by to jemu vČdomo bylo. NeménČ od
ouĜadu recognití strany udání toho prodaje se udČlila.
Psaní od ouĜadu nejv. müntzmistr(st)ví naĜizující: P. Terezie
Jelínková, již Bergkmonová provdaná, dle transactí camerální
oných 400 fl z poþtĤv neb. p. Wohnsidlera, bývalého
bergckhoffmistra, p. otce svého, vyplejvajících pro A. 1748 a
ostatních 400 fl v tomto roce nastalém do müntze nebolišto k
ouĜadu hornímu p. Vacsl. Mitisovi, bergkhoffmistrovi, proti
qvietantí složiti nepominula a to sub executione magistrali.
Vychování oného vojska moškvanského obec na 12 tisíc fl
jest koštovalo. Aby to residuum obci z bernČ zaplaceno bylo, pĜi
J. Exc. krá. pp. místodržících i pĜi krá. deputatí memorialiter se
pohledává a na to resolutí se oþekává.
Psaní z VídnČ od JMP. Theodora z Roszenbergku,
referendaria, za aggratulatí velice zdvoĜile /34/ [záhlaví: 1749]
dČkující a tou pĜíležitostí z srdeþné contestatí Nový rok
vinšující.
Janu. 20. OdpovČć na administratí ouĜadu nejv. müntzmistr.
na stížnost vedoucího p. Vác. Hertla, krá. rychtáĜe, proti
pĜednešeným punctĤm cum alleg. A. b. c. d e f g h. totaliter
evertírovaným deducendo, že se jemu nic in præjudicium
nedČje, nýbrž vzá. magistrát práva svého užívá a nad cechy
generální articu. zemský magistratuálním osobám inspectí
conferírujou a sportula ex corbona tantum gratuito ad placitum
magis. se jemu pĜeje a votum honoris gratiæ se zanechává.
Allegi. missiva appel. ad A. 1708 prošlá praví in form., že se
krá. rychtáĜ NB do práva ouĜadu sschöpfmistr. se vdrobitiovati
bezprávnČ opovážil. Jemu to jménem našim ostĜe stíženo, aby
budoucnČ in terminis sui officii, dobĜe vČdouce, že jemu in
judicialibvs extra solum votum honorarium žádná jurisdictí
nepatĜí, se držeti hledČl, napomenut býti má.
Dle þehož znáti jest, že ta stížnost ex mera arrogantia
pochází etc etc.
Patent naĜizuje, aby vrchnosti oznámily, jak mnoho
hospodáĜĤv statky zanechali a do cizích krajin emigrírovali.
Resta tabáková zapraviti, exempláĜ místĤm cstrany vození
soli z nidrlákĤv se odesílá a království þeské pĜes dvakráto sto
tisíc soli na consumo vyvržené má, totiž soudkĤv, každý 1 c.
váží, a to na 10 leth ten zulag id est p(er) 7 fl 30 kr trvati má.
/34'/ [záhlaví: 1749] Janua. † J. Excel. p.p. hrabČ Phylyb
Khynský, nejv. director administratí krá. koromy þeské in
æconomi., montanis etc etc, ve Vídni život svĤj jest dokonal.
TČlo jeho do Prahy pĜiveženo, u staro-mČst. p(ánĤ)v jesuvitĤv v
criptČ pohĜbeno.
Ten Kuttné HoĜe zle posloužil, neb. krá. nejmi. decisí
prošlou promČnil, tu commissí hospodáĜskou [a] správce p.
Vanþuru, aby od magtu independens byl, reformíroval a
magistratuální adminicula etc. refutíroval.
22. Missiva appel. naĜizuje, aby se inqvisití proti Vácsla.
Patcltovi, jinak Ružkovi, in p(unc)to udání plagii s Janem
Šiserem, pĜedsevzala.
PonČvadž ten nový tabáku fabricant 8. Novemb. od J. Exce.
pp. Netolickýho recommendírovaný po projití již 3 mČsícĤv
mnoho tabáku zfabricíroval a co by obci z takové fabriky dáti
mínil niþemu se rozumČti nechce a ještČ na rok jeden se
odvolává, tím samým fabrica mČst. zkrácení trpí a to mČstu
dokonce nic neprospČje, jest to samé J. Exc. pp. Netolickýmu
skrze psaní oznámeno.
† 25. Janu. Urozená virtuos matrona paní Josepha Erythræyová, rozená Fuksová, stáĜí vČku své. 46, pĜi obČdČ veselé
mysle sedící, šlakem trefená život svĤj dokonala. Obvzláštní
ctitelkynČ mariánská, po vykonání mariánské sobotní pobožnosti
v sobotu na vČþnost se odebrala. 28. slavný pohĜeb u veþer do
chrámu P. sv. Jakuba držán, v sklípku pohĜbena. 29. exeqviæ
následovaly.
/35/ [záhlaví: 1749] 27. Dito skrze patenty publicírováno, aby
regementy v ýechách ležící doplnČny byly, že se verbuĖgkĤm
povoluje a co tak 2. které mČsto a místo na viveres vojska
moškvansk., zde einqvartírujícího, vydalo a liqvidírovalo, by
jenom malé strpení mČlo, že se vše s hotovými penČzy zaplatí. 3.
Resta khopsteur. sub pæna dupli do 14 dnĤv zapraviti. 4.
MČsíþný contingens odvádČti.

Inqvisití Jana Šisera pĜednešena in p(unc)to plagii. Namítá,
že když jej Vác. Patcelt BrandenburkĤm prodal, že pĜi tom
žádný nebyl a žádného svČtka nemá. To samé že P. Bohu a
jemu, též témuž prodavaþi povČdomo jest, na to že pĜísahati i
umĜíti mĤže. Má býti ještČ tázán, aby vyznal, kde a na které
hospodČ po té cestČ se zastavili a noclehovali.
28. dito. Sedlský soudy obyþejným zpĤsobem držány byly.
[okraj: DaĖ poštovská] 31. Nový zpĤsob a obnovené statí
poštovské, kterak psaní dodávané a proti jakému platu roznášené
býti mají. Což tištČný patent v sobČ oznamuje a intimíruje.
Kterak JK. Mt pp. barona Netolickýho za nejvyšího soudce
neb sudí vČtšího soudu leního zemsk., pak za podkomoĜího na
místČ jeho pp. Vanþuru nejmi. resolvírovati jest ráþila.
Tento mČsíc Januar. skrze své dni teplý, jasný, pošmourný a
deštivý jest byl, z kterýchžto dešĢĤv veliké vody následovaly a
velmi škodné byly. Stromoví znamenitČ puþilo a trávníky
porostaly.
/35'/ [záhlaví: 1749] Febru. 3. Poruþení od deputatí krá.
loĖského roku strany skládání poþtĤv obecních, by takový na
administratí ouĜadu müntzmistr odvedeny a tam na buchalterii k
revidírování skládány byly, bylo pĜednešeno. A pĜitom zpráva
na túž administratí müntzmistr. povážena, kdežto se motiva
deducírujou, ponČvadž Kuttná Hora nyní zase ad statum
pristinum pod administratí nejvyš. müntzmistrství pĜichází a
takový poþty pĜed renovatí pánĤm renovantĤm, tak jako se pĜi
renovatí J. Ex. pp. hrab. Phylypovi z Kolovrat, nyní nejvyš.
purgkrabímu, tu posléz složily, se skládávaly a pĜed tím a
sæculis nikdy jinam. Žádá vz. magistrát, by podle toho a nadání
svého JM. p. baron Mitrovský, jakožto administrátor ouĜadu
nejvy. müntzmistr., toto mČsto jakožto horní a privilegírovaný
manutenírovati mi. oblíbiti ráþil.
PĜitom se deducíruje, že za commissaĜství J. Ex. pp.
Netolickýho to složení poþtĤv obecních toliko se proto stalo,
aby se cruírovati mohlo, zdaž ta denuntiatí malcontentĤv
pravdivá jest neb ne, že vzá. magistrát zle hospodaĜí.
A ponČvadž to schledáno nebylo, ani od buchalterie
vynalezeno nebylo, a ta commissí již skoncována jest a za ni se
podČkovalo, an by mČsto in pristino statu zachováno býti
nemČlo, týž vz. magt na další recurs se odvolává.
/36/ [záhlaví: 1749] Zpráva na appellatí s vyznáním Jana
Sisera a svČdkĤv Vácslava Pacelta in puncto plagii, kteĜížto
vyznali toliko to, že tehdáž, když sem do Kuttny Hory Siser k
Pacltovi do svČtnice pĜišel, pĜítomni byli.
Šiser ale vyznává, že týž Pacet tenkráte na koni jel a on s
jeho služebníkem pozadu pČšky šel a co kde na hospodČ
protrávil služebník jeho to zaplatil a mimo toho dennČ po 1 fl
dával. Však Paclt dicky vzlášĢ jedl a noclehoval. By to dokázati
mohl, svČdkĤv že nemá. Když ale jej in loco prodal, že z tČch
penČz po nČm 400 fl ženČ poslal a na kolene padl, jej žádal, by
ty peníze ženČ dodal.
4. Febru. Psaní odpovČdní od J. Exc. p.p. Netolickýho.
Obdivuje se tomu tabák fabricantu, že se tomu rozumČti nemíní,
by obci co z tabáku dáti mínil, kterak jej oklamati se opovážil. A
protož vČdČti dává, že jemu naĜizuje skrze psaní, aby on dle
pĜislibování svého do 14 dnĤv tomu zadosti uþinil. Oþekává se
na to co uþiní.
DĤm Knížecí, jinak Knejslíkovský, kterej nČkdy asi pĜed 20
lethy JMP. Vácslav Felix Šmerovský z Litkovitz za 2200 koupil
a 6000 na stavení naložil, po smrti jeho JM. paní Barbora,
ovdov. Šmerovská, rozená sleþna Cikánová, dČdiþnČ zdČdila, p.
Petr Hertl prostĜedkem trhu k ruce p. syna svého p. Jozeffa
Hertla s mno(ž)ství mobiliemi a domácím náĜadím, s pĜídavkem
12 dukátĤv za nČ /36'/ [záhlaví: 1749] za 2015 2500 fl jest koupil.
I stalaĢ se to velmi dobrá koupČ, kteréžto koupi poþátek sme oba
my manželé byli. Stalo se to z obvzláštní pĜátelské dobré pĜíznČ.
Qvas Generosus Eqves Schmerowsky struxerat ædes
Exstructas sociata tibi Fortuna reservet
Sis Felix Patriæ carpent tua poma Nepotes
Ut maneas semper, qvondam felicior Astris
fIat, Itá DoMInatIonI Vestræ eX VIrIbVs
sInCerI VoVent et preCantVr
Has olim fabricans Murarius Incola Semrad
opere perfecto, tristis ab Urbe fugit.

Febru. 10. Patent oznámil, kterak desertuĜi k svým regementĤm do 6 mČsícĤv se dostaviti aneb za sebe chlapa dáti mají.
Psaní JExc. pp. Netolickýmu intimírující, že ten tabáku
fabricant se prohlásil, kterak za 14 (dní) se vyjeví, co z tabáku
mČstu dáti míní.
Páni starší obec., dadouc p. Heisze pro rest tabáku obeslati,
o zvod obeslaný offeríroval in solutum forotní tabáky. Jsouc ale
nehodný, bylo k zvodu povoleno. Od toho stante pede appellatí
interponíroval.
Povídá se, že pro ten novej vojanský regulament mnoho
vojákĤv desertíruje.
/37/ [záhlaví: 1749] Postele a lavice pro vojsko, které sem
einqvartírované býti mČlo, na 91 fl koštovaly. A takový v casse
složený se vynacházejí.
17. Patent adcituje poþet solní vedoucí ku kraj. ouĜadu, by
srovnalost se stala, aby žádné místo prægravírované nebylo.
Židovstvo má sobČ volence židovský zvoliti, s kterémižto z
strany daní vybejvání tractírováno býti má. VĤbec sice známo
jest, že ty danČ, na nČ uložené, snésti možná nejni a protož se
naslejchá, že radČji z ýech odejíti mínČjí, neb pražské židovstvo
mČsíþnČ po 10 tisíc dávati a skládati mají.
Dle téhož patentu u kohokoliv by neštemplovaný kalendáĜ
nalezen a dopaden byl, magistrátové a jiné vrchnosti pokutováni
budou, a protož se zemČ obyvatelové napomínají, by neštemplovaný calendáĜe do Prahy k štemplování odeslali a se pĜed
pokutou ušanovali.
TištČný patent, kterak pošty neb Ĝád einrichtovati se má,
intimíruje.
Treng, generál uherský, pro své vojanský excessy a nevČru
na Špilberg do vČzení odsouzený, z téhož vČzení vyniknouti a ku
králi pruskému (prej) se salvírovati mČl. Nebylo pravda.
Od kraj. ouĜadu slyšeti bylo, že do Kuttné Hory 4 companie
vojákĤv a štáb einqvartírován býti a p. hrab. Tircheimba k tomu
se oþekávati má.
/37'/ [záhlaví: 1749] Febru. P. agent pražský píše, že škoda
penČz tČch míst, který co na confirmírování privilegiorum co
vynaložili, že bez toho nyní proti privilegia se dČje a se dobĜe
stalo, že vz. magt na to nic nevynaložil.
2. PražanĤm že naĜízeno bylo, aby domy pro kasárny koupili
a je stavČli. OdpovČdČli, že ani jedno ani druhé (ponČvadž unde
nejní) státi se nemĤž.
19. Pan agent z VídnČ oznámil, že favorabl sententia in
puncto jurisdictionis pĜi krá. canc. dvorské vynešená byla, od
kteréžto nomine taxæ pĜes 200 fl dáti pĜichází. Zdaliž ale strany
mlejna Matyášov. in p(unc)to jurisdictionis fundalis neb nad
horním lidem, to oznámeno nebylo. Videatur versis 17 foliis.
Toho roku z nuzných obecních pĜíþin v postČ, mimo stĜedy,
pátku a soboty o polednách bylo povoleno maso jísti a v nedČli
na veþer taky, proti modlení a dání sv. almužny.
27. dito. P. Petr Hertl do mČst pražských v dĤležitostech
obecních deputírovaný relationíroval, kterak ten Siginovský
capitál, na Janovicích ujištČný a vypovČdČný, na své místo
odvedl.
A u JExc. nejvy. pp. purgkrabího též pp. Netolickýho strany
vejpisu tabellí usedlostí toto jest vyĜídil, že celému vejpisu ne
nýbrž toliko punctum /38/ [záhlaví: 1749] koliv kolivČk jich mČsto
potĜebovati bude a míti chce, užíti má. Podle toho tehdy
commissionaliter se vyšetĜí, co by pro reclamatione potĜebovati
se chtČlo, se o udČlení vejpisĤv se požádá.
A ponČvadž z Ĝíše a ze Vlach vojsko do þeského království
pĜimarchíruje a do mČst einqvartírovati se má, protož Hora
Kuttná od téhož einqvartírungku nijakž osvobozena býti
nemĤže. A pokudž velebné panny ursulinky a p. oppat sedlecký
slušným nájmem ze svých domĤ spokojený býti nechtČjí, že se
jim vymČĜí jistý qvantum a vojsko per mus einqvartírováno
bude. Naþež pĜíjezd JMP. hrab. Tircheima s p. kraj. hejtmanem
k spatĜení qvasi cassáren se oþekává. A jakkoliv strany toho
einqvartírungku k JK. M. se ucházeti mínilo (mČvše (prej) ten
einqvartírungk pro dobré a bezpeþné mČstu býti) jest s tím
poodloženo.
JExc. pp. Netolický Ĝkouc: Nu, páni, máte nového hejtmana.
Odpo. p. Hertl: Ne hejtmana, ale podle V. Mti mi. ustanovení
toliko správce. A koho? Fr. Petrasa, bezpochyby o tom ráþejí
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vČdČti. Rp. I nevím. A jak se chová etc etc.
JM. p.p. nejv. mintzmistru byvše complement složen a psaní
strany odvrácení einqvartírungku dodáno, odpovČdČl, že se na
tenkráte z podstatných pĜíþin, byĢ by rád chtČl, ani státi nemĤž a
vinšoval by, /38'/ [záhlaví: 1749] aby vzá. magistrát kverkovstvo k
pavuĖgku animíroval a fundum k pavuĖgku vynalezl. A tak
dále, však pĜitom dalším rozmlouváním strany hospodáĜství
obec. žádné zmínky neuþinil a za štČdroveþerní præsent uctivČ
se podČkoval. Naþež týž p. Hertl odpovČdČl, že ten præsent
netoliko jemu, anobrž i jiným milo. pánĤm, totiž podle obyþeje a
starobylého zpĤsobu, se dávají.
Více suo loco mluveno bylo. PonČvadž obec na vydání
vojanské, totiž pontonistĤv, patatické, mosškvanské a prejsovský brandt šatcung a jiné exactí bonificatí užíti má, aby žádné
danČ a contributí neplatila, nýbrž to sobČ compensírovati dala.
Podle toho bude na kraj. ouĜad psáno, an by nČjaká executí na
obec uvaliti se mČla, by z ohledu toho se poodložila a obec
ušanována byla.
Ta capitální prætensí Moserovská v Slezku vČzící a obci
kuttnohorské patĜící v dobrém stavu pozĤstává.
Ta krá. sententí strany jurisdictí magistrální (od kteréžto
nomine taxæ 25 fl etc do VídnČ odesláno býti má) skrze pány
jesuvity tam vexl odeslán jest v mČstech pražských velice za
glorios se pokládá a jiným krá. mČstám za jeden pragmaticální
Ĝad pro consolitandis jurisdictionibvs se æstimíruje. /39/ [záhlaví:
1749] Podle toho gratulíruji sobČ, já nehodný scribent, tomu, co
jsem nČkdy toto chronostizíroval:
MontIbVs In CVttnIs JVs JVrIsDICtIo VIVat
Psaní od JExc. pp. Netolickýho s exculpatí tabák fabricanta
p. Tergo, podle kteréhožto v jakém tak on s tou fabricou stojí,
commissionaliter vyšetĜeno a jemu zase referírováno bude.
Kterážto vČc od J. Exc. témuž p. Hertlovi k bedlivému
pozorování de meliori recommendírována byla. Že ale
Páni kraj. hejtmané strany anticipírované contributí
emphyteu. p(er) 80 fl až posaváde obci dopomožení neuþinili, to
JExc. p.p. Netolický velmi za zlé pokládá a protož bude zase na
týž kraj. ouĜad erinnerungs psaní odesláno.
Relatí pánĤv deputí. k témuž kraj. ouĜadu strany platu z piva
a consumo soli. Má to in statu qvo zĤstati do další decisí. Podle
toho má se prægravium qvo ad suos passus pĜi slav. deputatí
remonstrírovati.
ZávČreþnČ týž p. Hertl oznamoval, že veĜejnČ se naslejchá,
že ten status od JMP. Haugwicze do þeského království
introducírovaný dlouho trvati nemá a sĤl se tratí. Též pražský
magistrátové na JK. Mt gravatorní spis na 100 arších podali a
své tČškosti repræsentírují, což prej se jim to schvaluje.
/39'/ [záhlaví: 1749] A piva dra(ž)ší býti mají z ohledu vČ(t)þího platu z várek.
JMP. Vražda, executor kraje þáslav., dostanouce listu restĤv
na nČkteré místa, má effecti hospodáĜské peþetiti a prodávati, též
dennČ p(er) 30 kr placen býti.
In Februario bylo 13 mrazĤv, v ostatních dnech rozliþné
plystky, snČžilo a pršelo. Od sv. Matouše zaþalo mrznouti. V
masopustních dnech 1. ráno sluneþnost, poprchalo a déšĢ, 2. v
pondČlí sních, déšĢ. Outerej tálo, sních, déšĢ.
Martii 5. P. agent z VídnČ copiam JKM rescriptu in puncto
jurisdictionis fundalis z strany mlejna Matyášov. viâ revisionis
vynalezeného a druhý rescript na soud vyší zemský, že ta
vejpovČć dobĜe vynešená a na nic revidírováno jest, odeslal a
taxæ nomine 251 kr na svá místa odvedl. Žádaje p. agent dle
magistratualiho generositet condignum palmarium.
Missiva od krá. deputatí zemské na JKM pana krá. rychtáĜe
z strany stemplovaných calendáĜĤv, by na to invigilírováno a
interesse krá. observírováno bylo.
Psaní od JEx. pp. Netolickýho strany fabricanta Tergo s
declaratí, kterak 700 fl dáti míní.
/40/ [záhlaví: 1749] Zvod do domu pana Heysze pro rest
tabákový k ruce obce povolen.
7. dito. Missiva appella., tejkajíce se Vác. Paclta a Jana Šisera in p(unc)to plagii, naĜizuje, by vzá. magistrát ty priora acta od
kraj. ouĜadu na magistrát þáslavský odeslaná tam odtud vyzdvihl
a na appellatí odeslala byla. Jest psaní do ýáslavČ expedírováno.
Patent naĜizuje, aby vrchnosti do 4 dnĤv na kraj. ouĜad co
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extraordinarium se platí a odvádí, toho popis složily.
Ball impost z muziky má se každý rok anticipírovati a
odvádČti.
Psaní od kraj ouĜadu intimíruje einqvartýrungk, by Kuttná
Hora pro 4 compagnie a štáb pro vojsko Kheniskov. pĜihotovila
a takový do qvasi cassáren einqvartírovala.
Ten fabricant tabáku p. Tergo se prohlásil, že od 1. maii na
dvČ letha tabák pronajatý míti žádá. První rok že dá 800 fl a
druhý 900 fl. Bude podle toho contract zavĜen.
Panu agentovi vídeĖskýmu ad mentem contractu od
solicitírování té sententiæ victorios, strany té jurisdictí fundalis,
má dáno býti palmarium per 100 fl a pĜitom jest jemu psáno, aby
druhou vČc in puncto jurisdictionis nad lidem horním ad A 1726
zanešenou sobČ recommendírovanou mČl.
/40'/ [záhlaví: 1749] [okraj: danČ] Martii 14. Patent intimíruje
plat z capitálĤv vermogen steüer, ze služeb od 20 fl surrogatum
ovþáci z ovec, též z mlejnĤv, z kol, stup, z pily a ze soli
qvartaliter qvotty, nechĢ sĤl prodána jest neb ne, peníze
odvédsti. PĜiznání capitálĤv jak od creditorĤv, jak debitorĤm do
4 nedČl na svá místa odeslati.
Ta pak collecta na 10 leth vztahovati se má. A ty fassí na
štemplovaném papíru p. hrabČti z Galass dle formuláĜĤv složiti
se mají. Od 20 fl služby 2 kr ze zlatýho, od 50 (fl) ze zlat. 3 kr,
od 100 fl 6 kr, z kol mlynáĜských na stálé vodČ 2 fl, na nestálé 1
fl, ovþáci z jednoho kusu p(er) 1 kr 3 den.
O pavuĖgku snešeno, ponČvadž v vortČ sv. Egidii žádné
nadČje nejni, má s ouĜadem horním se jednati, by kverkovstvo k
tovarystvu na tĜetí díl pĜipuštČno bylo, totiž, aby horní ouĜad dal
20 havíĜĤv a kverkovstvo 10 a pro rata tĜetí díl rudy by požívalo.
[okraj: W.K.] P. Vácslav Kegler, mĤj milý strejc, skrze
merita svá pĜi slav. regementu Botta granatýrský compagnii za
ober laitenanta resolvírován. Kterýžto pČt mČsíþnou vacírující
guazi požívati a v VodĖanech qvartír vykázaný má. 17. Martii z
Brandejsa odejel.
SĤl dle veĜejné povČsti a pĜedešlém valoru též zpĤsobu se
zachovati má.
/41/ [záhlaví: 1749] 20. Martii. Psaní na deputatí strany mundt.
a pfer. portí titulem moškvanského vojska, hospitalität gelder
dennČ p(er) 2 kr podle patentĤv vymČĜených a sousedstvu
oznámených, kterak kraj. ouĜad jináþe ne, než po 1 kr liqvidatí
placidírovati nemíní, žádajíce, by pĜi tČch 2 kr patentaliter
vymČĜ(en)ých pozĤstaveno bylo.
Rescript krá. neb sententia confirmatoria in puncto
jurisdictionis fundalis pĜi dskách zem. suo loco ingrossírovaná
se vynachází.
P. agent z VídnČ palmarium p(er) 100 fl s podČkováním
pĜijal.
Moškvané, Švejda a Brandenburg, též Saszové silnČ se do
boje strojejí.
Vrchnost Jana Šizera odeslala documenta, kdy jest se on z
vlasti ztratil. Bude to na appellatí odesláno a vrchnosti
oznámeno, že se na to decisí oþekává a to tam se zanešeno
vynachází.
Horní ouĜad societatem pavuĖku s kverkovstvem uþiniti a
vejíti incliníruje. Bude o tom conferírováno.
Od Januario do Aprilu pĜes 30 mrazĤ bylo, snČhu málo
napadlo a zima tak silná netrvala. Od sv. Jozeffa tuhý mrazy
následovaly.
NedČle velikonoþní byla jasná, pohodlná. V pondČlí celý den
pršelo, ani do Sedlic processí vedena býti nemohla. V outerej
následovnČ pršelo.
/41'/ [záhlaví: 1749] Letanntnusz Formulare, für die
Capitalisten. Ich Endes unter skribener bekennen hiemit dasz
ich zubchöbung deren v denen hoch Lob. herenh. stände,
übernohmenen Contributional-Systemal Præstationen zu folge
Ihro Ex. und gna. deren Königl. statthalteren emanirten und in
Landl publicirten Patenten weg des auf die Capitalisten
gemachten anlagg die beshaffenheit meiner Capitalien wohl
bedächtlich überleget mithin aller qvocunqve modo auf mich
laden-cönnender gefahr zu entsehen solliche Nemb. anliegende
Capitalien à 6 p(er) Cento Bey dem h. N wohnhasst zu N etc 5
p(er) Cento sa. meiner activorum
Wann nun deme gemäsz von denen à 6 p(er) Cento

anligenden Capitalien mit 45 kr und von denen à 5 p(er) cento
36 kr zu concurriren habe so bertagen solch … fl
Danun indieszen betragnus-briff etwas auszusetzen
unterlaszen und mich nicht aufrichtig bekennet hätte so will und
solle ich der in des nen diesz falls publicirten Patenten
ausgemesze nen straff allerdings unterworffen seyen so
geshehen N.
/42/ [záhlaví: 1749] † Aprilis 7. JMt pan Antonín Haugwitz z
Biskupic, probošt infulatvs, vČku svého 45 leth, bydlící v Kuttný
HoĜe, život svĤj šĢasnČ dokonal. Jehožto tČlo v chrámČ PánČ sv.
Jakuba v criptČ slavnČ pohĜbeno. PozĤstalost byla od JMP. arcidČkana vicaria fora. a skrze magistratuální commissaĜe
simultaneè peþetČna, což od p. arcidČkana na consistoĜ a od vzá.
magistrátu na slav. ouĜad kraj. intimírováno bylo.
Kšaft jeho od JMP. arcidČkana byl na consistoĜ odeslán a
pozĤstalost simultaneè inventírována. Od publicatí a ratificatí
téhož kšafftu nomine taxæ dáti pĜichází 700 fl a protož dČdiþ až
do mČsíce Octob. takovou pozĤstalost ani neadíroval, nýbrž
jacens pozĤstává. [okraj: †]
JM. p. arcidČkan pĜednésti dal consistoriální decisí a
plnomocenství, by ty peníze za obcí mající vyzdvihnouti mohl.
Bylo jemu oznámeno: PonČvadž takových 5 tisíc neb. p. probošt
pod ourok a proti obligatí obci zapĤjþil, kdo se k takovému
capitálu legitimírovati bude, proti stalé ½ letní vejpovČdi a
navrácení obligatí, tomu se ten capitál odvede.
22. Decemb. JMP Haugkwitz, zĜízený dČdic, odeslal psaní
vzá. magtu a vČdČti dává, že se k té pozĤstalosti legitimíroval a
ji adíroval. VypovČdČl obci capital pro parte a žádá, an by 800 fl
pĜed rukama bylo, by se funeralia zaplatily.
[pĜipsáno: Instru. fundationis 8. Apri. 1750 na 2000 fl
uþinČné, dle mínČní vzá. magistrátu ponapravené, jest pĜijato.
1753. dne 4. Apri. od consistoĜe byla ratificí fundatí.]
/42'/ [záhlaví: 1749] Na vzác. magistrátu schledal a doþkal
jsem se znamenitou nevdČþnost, kterážto z tČchto gravaminĤv
snadno se vyrozumí.
Milostiví páni páni.
V(aši)m vyso. hrab. Exce. a Mtem poníženČ pĜednésti pĜinuceni jsme, kterak podle liqvidatí zádušní léta 1729 Vácslava
Elsznice, již dávno v Pánu usnulého bývalého oppatrovníka
záduší chrámu PánČ sv. Vácslava a sv. Michala arch-anjela, na
pĜedmČstí krá. hor. a svob. mČsta na Horách Kuttnách ležícího,
za týmž poþet vedoucím opatrovníkem 80 fl 17 kr restu se
vynašlo a za ním k ruce teć praveného záduší vykázáno bylo, na
místČ kteréhožto opatrovníka vzá. magt kuttnoh. jakožto collator
a patronvs pĜi renovatí mČst. z prostĜedku raddy p. Jozefa
Khuna, po nČm pak p. Ignatia Rabensteina a posléz mnČ
VojtČcha Keglera a Jana Kubíka, starší radd., za opatrovníky jest
zĜídil. I dostanouce já VojtČch Kegler od týchž prædecessorĤv
túž zádušní Elsznicov. liqvidatí, ten nadepsaný rest, kterej pĜedešlí opatrovníci ke škodČ téhož chudobného záduší mrtvý a
právČ neourodný zanechali, tu podle tČšké pĜísahy mající takový
rest N 1 pod ourok k adjvstírování jsem pĜivedl a na to 50 fl /43/
[záhlaví: 1749] (jakž to ouþet in actis pĜi právním obeslání pĜiložený dokazuje), na Tereziji, pozĤstalé dceĜi a dČdi(þ)ce Elsnicové zvyupomínal. Když ale ostatního restu p(er) 30 fl 17 kr,
vzláštČ pak ourokĤv od letha 1739 zasedČlých na naše kolikeré
písebné napomínání a potom trojí stalou vejpovČć do Prahy
(kdežto ona se v službČ vynachází) odeslanou ani placení ani
jakou odpovČć jsme dostali, vČda o tom, že pĜes 3 léta ouroky
nadržovati vČc nebezpeþná a záduší škodlivá jest, tím samým
túž Tereziji Elsnicovou ku právu nadĜeþeného mČsta Horr
Kutten dohánČti, ji obviniti a v nestání její až na obeslání ex
officio ut N 2 nastupovati, do vexlování spisĤv právnČ se
vpustiti, na dopomožení právnČ nastupovati hodnou a slušnou
pĜíþinu jsme mČli.
Jakkoliv pĜi povážení té actí vz. magt nám to že by vinšoval
ponČvadž obeslaná strana ten dluch o sv. JiĜí zapraviti
submittíruje a k tomu tak dlouho nejni, bychom k tomu
pĜistoupili jest oznámil, k þemuž sice jsme pĜistoupili a strany
outrat (ponČvadž obeslaná strana in fine duplicæ NB takto se
zaplatiti prohlásila, NB že zde záduší v nejmenším škodné
nebude, in favorem obeslané o takové outraty commissionaliter
schodnouti jsme se prohlásili. Na to nám, že se commissí z

podstatných pĜíþin nepovoluje, nýbrž vejpovČć následovati bude
N 3 oznámení raddní dopovČdČno bylo, naþež ut N 4 touto
vejpovČdí podČleni jsme byli.
/43'/ [záhlaví: 1749] I uznávaje sebe qvo ad passvs odiosos za
pĜíþinou vynaložených a dalších outrat, pro které nadpravené
záduší, pod ochranou nám svČĜené, bezeškodna uþiniti povinni
býti máme, gravírovány býti, protož ad appellandum, pak vigore
pragma. Ĝádu ad præstan. juram. calumniæ jsme se ohlásili,
dĤklad práva zaruþili, též obyþejný aposto. požádali.
A jakož toho nás odsouzení neobtojitedlná pĜíþina se znáti
se mĤž z vejpovČdi, v nížto se dokládá, že takový ten ku právu
nadnešený dluch jak za právo ani docela ani dílem nedokazujeme,
druhou pak pĜíþinu býti jiné okolostojíþnosti ukazují tuto:
PonČvadž jsme na submissi obeslané dlužnice replicírovali, podle toho tehdy tu interponírovanou appellatí naši proseqvírujíc,
pĜed v. vyso. hrab. Exce. a Mti následující gravamina naše poníženČ introducírujeme tyto:
PĜednČ, že jsme zapotĜebí nemČli takový ten dluch, ku právu
nadnešený, ani docela ani dílem dokazovati, proto, ponČvadž
dlužnice v své na to naše právní obeslání složené submissí svČtle
se k dluhu zná, s tou pĜitom declaratí, pokudž by zaplacený
nebyl, že k zaplacení téhož pĜistupuje, jenž in form. právi. z
ohledu, že se zde záduší tejþe, tak k zaplacení toho dluhu,
pokudž páni opatrovníci to na své svČdomí berou, že ten dluch
zaplacený nejni a qvitantí na nČj nevydali, pĜistupují, dluhu
neodpírá.
Za právo ale jest, že když nejni odporu, nejni také potĜebí
prĤvodu. Et qvoniam confessio in judicio habetu pro judicato
per conseqvens in confitentes nullæ sunt partes judicis nisi
condemnatio. Prá. mČst. B 36 § 2.
/44/ [záhlaví: 1749] A jakož taky d. judex á qvo v té své
vejpovČdi pro ratione decidendi et fundamento sententiæ
dokládá: PonČvadž se obeslaná strana sama k dluhu zná, tehdy
nebylo potĜebí dokazovati, neboĢ k þemu se pĜi právČ kdo
pĜizná, na toho žádného jiného prĤvodu potĜebí nejni. A to
proto, že takové pĜiznání nejmocnČjší prĤvod jest a nad vlastní
jednoho každého pĜiznání prĤvodu dokonalejšího býti nemĤže.
Krá. obn. zĜ. zem. B 19. Právo mČst. S 17.
NásledovnČ judex á qvo nemČl zapotĜebí k našemu
nezasloužilému veĜejnému zahanbení, potupČ a zlechþení ad
rationem decidendi táhnouti, to že my takový ten ku právu
nadnešený dluch jak za právo ani docela ani dílem
nedokazujeme, cum p(ro)pria confessio nulla egeat p(ro)batione
a sice sancírováno jest, že prĤvodové ne pro strany, ale za
pĜíþinou soudci a pro soudce se dČjí. P. mČ. B 37. V tom pak
pĜíbČhu soudci prĤvody þiniti zapotĜebí nebylo, ponČvadž
jakožto patronus dle poþtĤv aprobírovaných v archivu svém o
tomž dluhu hned od poþátku dobrou vČdomost mČl a má, nam
qvod patet expressè non est p(ro)bare necesse & qvod aliunde
notorium est, p(ro)batione non eget. Tím samým tehdy ta právní
pĜíþina nás odsouzení niþemná jest a proti nadcitovaným
právĤm obstáti nemĤže.
Za druhé. Replicírovati na submissí dlužnice donuceni jsme
byli proto, že ta intitulírovaná submissí intrinsece a sama v sobČ
opravdivá exceptí jest, jsouc zchytrale a tou vejminkou
clausulírována. Takto,
pokudž my to na své svČdomí bereme, že ten dluch
zaplacený nejni a qvitantzí na nČj jsme nedali. Kterážto excepcí
tuto conseqventí v sobČ involvíruje, /44'/ [1749] že pokudž
bychom my to nám od obeslané strany na místČ pĜísahy
deferírované svČdomím naším contestírování nevykonali a
takovým zpĤsobem dluch nezaplacený nedokázali, ergo dlužnice
k zaplacení dluhu nepĜistupuje, takový pak dĤkaz ne nám,
anobrž jí dlužnici práva ukládají. Reus enim exceptione est
actor. Pr. mČst. B 12 § 3. 4. et B 38.
Dále také práva vymČĜují: Pravil li by dlužník, že by dluch
zaplacený byl, tehdy dlužníku náleží prokazovati. Prá. mČst. G 9
§ 2.
Aniž nám slušelo takové exigírované svČdomím contestírování qvod vim juramenti sapit) þiniti, svČdomím a pĜísahou beze
vší potĜeby plejtvati, an dlužnice povinnost jest zaplacení dluhu
s qvietantí aneb jak by sobČ sidce troufala) dostateþnČ prokázati,
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habito enim remedio ordin. non est recurrendum ad extraordinarium, þehož práva nedopouštČjí, leda tenkráte, když by vČc v
takové pochybnosti zĤstávala, že by jináþe provedena býti
nemohla. ZĜ. zem. D 29, Prá. mČst. J 31.
A aþkoliv dlužnice v té své tak intitulírované submissí se
jest declarírovala, že k placení dluhu (pokudž my to (jakž
dotþeno jest, na své svČdomí bereme, pĜistupuje a takový
succesive do þasu sv. JiĜí tohoto 1749 roku docela zaplatiti chce.
PonČvadž ale o vynahražení svévolnČ causírovaných outrat
(kteréžto jsme my in primo libello expresse žádali, v té své
declaratí žádné zmínky neuþinila, /45/ [1749] k takovému
vynahražení nikterakž povinnou volnost neprokázala, my od
týchž outrat ke škodČ záduší tak sprostČ o své újmČ upustiti a
takové offerírované particulární solutum cum incommodo nostro
acceptírovati jsme nemohli, protož slušnou a spravedlivou
pĜíþinu jsme mČli libellato nostro petito replicando inhærírovati.
Tudíž ta druhá pĜíþina nás toho odsouzení nápodobnČ míjí.
Conseqventer ruentibvs rationibvs decidendi ruit et decisum. K
tomu pro gravamine pĜistupuje
Za tĜetí. Když judex á qvo clementes partes patroni interponírovati k ní dlužnici tak pĜíznivČ se nakloniti a pĜitom její
prohlášení particulárního placení a prolongírování þasu pozĤstaviti, též vynahražení outrat prominouti chtČl, nemČl tu vČc do
dalšího vechslování spisĤv k notulu a obo(u)stranČ k vČtším
outratám pĜipouštČti, nýbrž tu od malé povahy záležející dĤležitost introducta illa submissione hned levatô velô zmístniti a nám
své mínČní a vĤli v þase oznámiti. Dle þehož bychom sebe jak
zpraviti vČdČli. Tenetur enim judex lites præscindere et non eas
alere. Tu ale judex á qvo et patronus spor právní netoliko rĤsti
nechal, anobrž nás opatrovníky, právČ jako nČjaké balátka, proti
vší poþestnosti a konšelské vážnosti jest divexíroval. Když
Za þtvrté. PĜi povážení tohož právního sporu nás pĜedvolati
davše, toto nám (aþkoliv jam causatis plurib. expensis dosti
pozdČ), jakž z pĜedu psáno jest, oznámil, že by vzá. magt
vinšoval (ponČvadž obeslaná strana ten dluch o sv. JiĜí zapraviti
submittíruje a k tomu tak dlouho nejni, abychom ku commissionál. porovnání pĜistoupili. My pak na tu proposití hned in continenti se prohlásivše, že k tomu pĜistupujeme a strany outrat
commissionaliter se schodnouti volni jsme, nepĜíjemné dopovČdČní vyrozumČti jsme museli, že se totiž commissí z podstatných
pĜíþin nepovoluje, nýbrž vejpovČć následovati bude. Z þehož
seznati jest, že variabilis /45'/ [1749] á qvo náležitou pilnost a
bedlivost v považování té vČci neadhibíroval, aniž dostateþnČ
informírován byl, sice by pĜi té své nám uþinČné a od nás již
amplectírované proposití ad comportandum bućto pozĤstavil,
anebo od takové proposití své radČji byl præscindíroval.
Za páté. Vyhledávajíce my tu právního dopomožení k
pĜiznanému dluhu a outratám na dlužnici takové judex á qvo dle
Prá. mČst. B 94 prostĜedkem rozkazu uþiniti, též dlužnici propria
confessione convictam k vynahražení temere causírovaných
škod a outrat zcela a zouplna nulla ratione, ale nás pro parte
odsouditi mČl, podle prá. mČst. A 51 § 2.
PonČvadž však nobis invitis sepositis sanctionibvs legalibvs
mocí svou vlastní jakožto patronvs particularem solutionem
pĜijal, od outrat upustil, tudíž causam suam uþinil, nevidí se qva
ratione ex facto patroni my ex p(ro)prio se škodou a hanbou naší
za pĜíþinou outrat záduší bezeškodné zachovati povinni býti
máme.
Za šesté. Juris prudentiæ disconvenire videtur, že my záduší
netoliko za pĜíþinou vynaložených, anobrž taky NB dalších
outrat bezeškodnČ zachovati povinni býti máme, podle þehož, an
by dlužnice svému právnímu prohlášení et rei judicatæ zadosti
neuþinila, my již dalšího dopomožení vyhledávati nesmíme,
sidce bychom hoc in passu nevyhnutedlnČ anticipírovati
musející náklady a outraty sami ex proprio vi sententiæ
škodovati museli, jsouce již in antecessum dalším outratám
odsouzeni, skrze což nám qvasi perpetuum silentium
imponírováno jest. /46/ [1749] Takže ten dluch in casu ulterioris
moræ již více vymáhati nesmíme, leda bychom musitedlnČ
nakládající outraty mocí té vejpovČdi sami škodovati chtČli. A
jakož právy zaopatĜeno jest
Za sedmé. Že což by tak koliv poruþníci vysoudili neb
prosoudili, to vše k zisku i ztrátČ, k dobrému neb na škodu
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sirotkĤv vztahovati se má. Krá. obn. zĜ. zem. N 7, Prá. mČst.
A 58 § 3 et D 34. PonČvadž pak opatrovníci poruþníkĤm se
pĜipodobĖují, nám in re ipsa idem sunt ergo ex identitate rationis
a zvláštČ že my v této dĤležitosti právní pĜí jsme neztratili,
záduší na spravedlnosti žádnou škodu neuþinili, tím ménČ pĜi
nás nČjaká lest, faleš, podvod neb nČjaká jiná nepravost se
nenašla a nevyhledala, anobrž všechna vČrnost a upĜímnost
témuž záduší od nás prokázána jest, nemČl judex á qvo beze vší
pĜíþiny nás tak ostĜe a pĜíkĜe k vynahražení netoliko
vynaložených, nýbrž i taky NB dalších outrat odsouditi. A jestili
jest dlužnici od vynahražení outrat ušetĜiti chtČl, mČl bez
potahování k tomu nás nevinných simpliciter zdvihnouti.
Odkudž
Za osmé a poslednČ. BolestnČ žalovati musíme od vz.
patrona nám uþinČnou velikou nevdČþnost, kterýžto vČdouce, že
my to obtížné opatrovnicství beze všeho platu vykonáváme,
ouroky z poplatních gruntĤv na kr(ejcar)ry s nejvČtší naší
obtížností pĜetČsce vybíráme, z toho poþet proti celému
passirungku roþnČ 30 kr, jenž sotva na papír staþí, védsti
musíme. Aþ my sidce to opatrovnicství pro odplatu boží rádi
vykonáváme, mČl jest vzá. patronus s námi, jakožto slušnou
vdČþnost zasluhujícími, et simul cum personis honoratioribus in
officio senatorio constitutis poþestnČji procedírovati a nás od té
nezasloužilé potupy a zlechþení ušetĜiti. Taková neušetĜilost a
nevdČþnost od téhož patrona se nestala jiným opatrovníkĤm,
skrze jichžto neopatrnost a váhavost záduší na své spravedlnosti
zkrácení a škody trpČlo, jakž to classificatorní vejpovČć in cridæ
processu Jacobo Tauziliano /46'/ [1749] Lib. Sentent. Reg. Mon.
ac Lib. Civit. Kuttnæ ad A. 1735. fol. A 10 p.v. ingross. hojnČji
v sobČ obsahuje, kdežto tehdejší opatrovníci chrámu PánČ
Matky Boží capitál 100 fl a nadržali interesse 135 fl pokudž
staþí pro nedoplacené qvantum, ale témuž záduší zanechává se
regress podle Práva mČst. G 11 § 3, G 18 na osobČ téhož
dlužníka zasedČti nechali a nebyvše dlužník solvendo záduší
znamenitou škodu neslo. Povšem soudce a patronus týž
opatrovníky k vynahražení toho neodsoudil, co tak ob moram
culpam latam et factum illorum záduší škodovalo.
I jsouce my hac ingratitudine pĜenasyceni, znechutilo se
nám pĜi tomž opatrovnicství déleji setrvati a další zaþatou
reparatí neb zevnitĜ renovatí téhož chrámu PánČ continuírovati,
neb kdož by poþestný takovým zpĤsobem k tomu ouĜadu tak
fataliter se potĜebovati dal.
Kterážto nevdČþnost mnČ, VojtČchovi Keglerovi, pĜednímu a
poþet vedoucímu, tím bolestnČjší jest, jenž jsem já v prvních
letech opatrovnicství mého dotþený chrám PánČ od mČsta
vzdálený a mezi jinými nejchatrnČjší, jakž vĤbec a vzác.
magistrátu nejlépe povČdomo jest, vnitĜ ze všech stran a stropy
pĜekrásnou malvou, vzláštČ pak khunstovnou stukatorskou prací
rukauch mejch, 2 léta (jenž jsem tam pro (v)zdálenost cesty obČd
z domu sobČ pĜinášeti dával) s dČlníky od rána do veþera beze
všeho platu, i taky podzimního þasu, až jsem skrze nastuzení do
nemoci padl, takže v celým chrámu PánČ co by dlaĖ položiti
mohl práz(d)ného místeþka /47/ [1749] se nevynachází, pracoval,
peníze mé na dČlníky zakládal. I takové jízlivé a nevdČþné
odmČny a odplaty na vČky jsem se nenadál a od téhož patrona
(zaþež by v hrdlo stydČti (se) mČl) nezasloužil. Pro kteroužto
schledanou nevdČþnost, aby mnČ týž patronvs tu práci rukouch
mých dle uznání arteperitorum vynahraditi, neb se o to urovnati
povinen byl, spravedlivou pĜíþinu o to se domlouvati, mám. A
co více bolestnČjší jest, že ti pĜedešlí nadjmenovaní opatrovníci,
jenž takový rest ke škodČ téhož záduší tak mrtvý, neménČ i ty
kostelní vČci, které on neb. Elsnitz do münce kuttnohorské
zanesl a tam do dnešního dne jako v nČjakým arrestČ neb
seqvestru z jejich neopatrného opatrovnicství pozĤstávají,
takový onvs successorum po sobČ zanechali, že když takové k
službám božím potĜebovati se mají, petitorio modo horní
hoffmistr, aby takové zapĤjþiti sobČ oblíbil, prošen býti musí.
Oni k vynahražení tČch outrat (vČda o tom, že dle pĜísloví páni
poþátek soudí a oni toho causa causati jsou, nás nižádným
dobrým svČdomím souditi a odsuzovati nemohli. Aj, což tuto
nČkdy sv. Vácslav Ĝekne, se doþkají a zakusejí.
A ponČvadž ex deductis et probatis patrnČ se vidí, že 1. facta
a debitrice judiciali confessione nám dluch dokazovati zapotĜebí

nebylo, aniž 2. zaplacení nepĜíslušelo na naše svČdomí bráti a
contestírovati, následovnČ 3. pro takové nám excipiendo
deferírované contestírování, vzláštČ z ohledu svévolnČ
causírovaných outrat, replicírovati pĜinuceni jsme byli, 4. judex
á qvo chtíc jakožto patronvs particularem solutionem pĜijmouti a
/47'/ [1749] od vynahražení outrat upustiti, nám své mínČní a vĤli
netoliko þasnČ nevyjevil, anobrž nás jako nČjaké balátka s
prostituírováním a hned zase s denegírováním commissí k
porovnání divexíroval a aþkoliv 5. causam suam uþinil, nás ex
facto (non nostro, sed suo p(ro)prio k bezeškodnému zachování
záduší za pĜíþinou outrat vynaložených a dalších již na þasy
budoucí tak Ĝkouc per o(mn)ia sæcula odsoudil, tudíž silentium
perpetuum imponíroval. I kdož by dluch in casu moræ na sebe
vlastní outraty a škody in causa aliena vymáhati chtČl.
6. Exceptio tutoribvs in tali casu ex identitate rationis etiam
præfectis templi non mercenariis de jure competens a judice a
qvo non t(a)m(en) non observata, sed insup(er) summa in
gratitudo indecentia et despectvs nobis publice exhibitvs et
divulgatus est. A jakož sice 7. vejpovČć judicis á qvo v tom nás
se tejkajícím punctu na žádným právČ fundírovaná, anobrž proti
nadcitovaným právĤm zrovna þelící a v ní to, že aþkoliv sice my
opatrovníci a pĤvodové takový ten dluch ku právu ani docela ani
dílem nedokazujeme, habita p(ro) ratione decidendi in sententia
fundamentaliter adducta judiciali confessione debitricis p(ro)pria
k našemu nezasloužilému zahambení a zlechþení absq. ulla rei
necessitate impertinentur inserírováno jest.
Z tČch tehdy na právČ a slušnosti založených pĜíþin V. vy.
hrab. Ex. a Mti poníženČ prosíme a žádáme, že tu nejpovČć
judicis a qvo, quo ad hunc passum, že my opatrovníci sami za
pĜíþinou vynaložených a dalších outrat to pod správu naši
pozĤstávající záduší bezeškodna uþiniti povinni býti máme, /48/
[1749] mi. spravedlivČ annulírovati a cassírovati, následovnČ nás
od škodování tČch tam in prima qvam in 2. insta(nti)a bezelstnČ
vznešených outrat docela absolvírovati. Kdo by tak ale jiný
takové svévolnČ causírované sive ex conseqventi ac cessorio
sive ex facto suo p(ro)prio vel ex syndicatu vynahraditi a
potrpČti povinnen byl býti mČl, z práva vynaleznouti a jej k
tomu odsouditi. Vzá. patronu tu nám prokázanou nevdČþnost
(bez nejmen. pĜedpisování) ostĜe stížití ráþejí podle práva
desup(er) jvs et jvsti. omni meli. modo implo etc, sebe k Mt
poníženČ porouþ. zĤst. VV hr. Exc. a Mti poníž. posluš. Voj.
Kegler, Jan Kubík, oppa.
24. Martii 1749. Byvše tyto gravamina occasione præstandi
jura. calumniæ na vzác. magt introducírována a pĜednešena,
abychom od appellatí upustili, k tomu disponírováni, že takové
outraty in parata pecunia zapravené budou, pro zachování dobré
harmonie že vz. magt na nás vždy vdČþnČ reflectírovati bude,
oznámeno. Jsme se declarírovali, že se to státi má absqve omni
præjudicio nostro.
21. Maii oznámeno, že Terezije Elszniczové v tom termínu
ten adjvstírovaný rest nesložila. A já ty outraty až dosaváde
vynahražené nemám. Qvo ad 1. ponČvadž vzá. magistrát causam
suam uþinil, že bude vČdČti, v tom jak pokraþovati, a qvo ad 2.
pokudž mnČ takový outraty do západu slunce složeny nebudou,
abych zejtra ráno k pĜísaze calumniæ pĜipuštČn byl, že appellatí
proseqvírovati budu. Takové outraty byly odvedeny a ona v tom
napomenuta.
19. Junii. Zase jsem oznámil, že Elsnicová judicatum
neplatí. PonČvadž vz. magt causam suam uþinil, že bude vČdČti,
jak v tom pokraþovati.
/48'/ [záhlaví: 1749] April. 14. P. Petr Hertl, navrátíce se z
Prahy, relationíroval, 1. že nedČje nejni, aby durante systemate
Hora Kutt(n)a Hora tČch 12 tisíc b(r)andtschatzungu, králi
pruskému na místČ kraje þáslav. exigírovaných, obdržeti mČla.
Tolikéž i taky pp. PP. Jesuvitæ. A ponČvadž se míní z þeského
království takovou bonificatí pochledávati, bude to taky od
mČsta touž cestou pĜedsevzato.
2. Honoratiores co tak collectu tabákovou restírujou, má se
to likvidírovati a oznámiti, co odvedeno jest a kolik osob
honoratiores zemĜeli a jinam se transferírovalo.
3. Co tak mČsto na adjvstírované bonificatí hotových penČz
dostalo a k dobírání má, errinerungs memoriál se vyhotoví a
residuum urgírovati se bude.

4. Strany capitálu Mozerovsk., obci pohledávajícího ze
Slezka, od Octobru žádná odpovČć nenásleduje.
5. Pražané od stavČní vojanských cassáren že osvobozeni
jsou a ex ærario regio 50 tisíc fl na nČ se passíruje a ponČvadž
Hora Kuttná qvasi cassárny zaopatĜiti má a rescriptem Leopoldinským od einqvartírungku in casum vis majoris tempore belli
osvobozena se vynachází, pak v ýechách žádná vojna nejní,
bude na JK. Mt memoriál cum motivis suis vyhotoven.
/49/ [záhlaví: 1749] Psaní odpovČdní od administratí ouĜadu
nejv. müntzmistr. intimírují, kterak se to státi a dáti nemĤž, aby
ten einqvartírungk vojanský jinam obrácen byl, a to proto, že
hory bez toho nyní mdlé jsou a 2. to na škodu obce nebude,
nýbrž vČ(t)þí consumo s profitem mČsta následovati bude a jsouc
tu 3. v ýechách vis major vojska, že obec his stantibvs takový
einqvartírungk pĜijmouti povinna jest a ty všecky motiva pĜi
deputatí referírované a pozorované nebyly. Pokud mČsto k JMK.
v té nahodilosti recurrírovati míní, že se ten recurs neimpedíruje.
Podle toho bude ten recurs pĜedsevzatý ut supra.
6. Relationírováno, že p. buchalter za tu discretí, per 100 fl
od J. Exc. pp. Netolickýho vymČĜenou a odeslanou, uctivČ se
podČkoval a o odeslání poþtĤv obec. mČst. k revidírování sám se
pobídl. Když ale na to p. Hertl se odmlþel, pravil: Inu, odešleteli
ty poþty k revidírování, budu revidírovat, neodešleteli, nebudu
etc. To pĜitom.
Krajský ouĜad s domluvou odeslal fassí pensionistĤv k
napravení, aby sloužící mČst. do ní potaženi byli. Relationíroval
p. syndicvs, kterak repræsentíroval, že syndicatvs, právo
rychtáĜské a jiní mČst. sloužící své solaria toliko týhodnČ
požívají a roþnČ vymČĜeny nemají a tak dále. Byla ta fassí podle
motiv acceptírována.
Fassí z království þesk. teprva na svá místa toliko ze 70 míst
složené byly.
/49'/ [záhlaví: 1749] 18. April. Project strany pavuĖgku horr
ratione ineundæ societatis na tĜetí díl pĜednešen. Snešeno:
PonČvadž se pĜíjezd JMP. barona Mitrovskýho, nejvyšího hor.
müntze administrátora, oþekává, aby takový jemu pĜednešen byl
a o tom s ním se rozmluvilo.
P. Jozeff Hertl pĜednesl psaní correspondírující, kdežto se
oznamuje, že correspondent všech bonificatí adjvstírovaných
listĤ a co na to mČsto skuteþnČ bonificírováno bylo a ještČ k
oþekávání pĜichází, když se to stane, correspondentu vdČþnost
následovati má.
Obci oznámený krá. rescript strany fundální jurisdictí
mČstské, aby sobČ zápisy na grunty, který v knihách müntzpregýĜských intabulírovány a pod ourok k müntzi upsány byly,
pĜi knihách mČst. zápisy sobČ dČlali. Že to gratis užíti mají.
19. dito. Psaní od kraj. ouĜadu, intimírující kterak deputatí
zemská vČdČti dává, že dne 21. neb 22. dito 4 compagnie a štáb
od regementu Khöniskov. do Kuttný Hory vtrhnouti mají, aby
mČsto pro interim oves, seno, slámu, dĜíví, svČtlo, dokud by z
okolních míst se nelifrovalo, založilo. PĜi tom patent, pokudž by
takové vojsko do qvasi cassáren neb kamaradschafft
einqvartírovati se nemohlo, by (k) mČšĢanĤm se einqvartírovalo
a obec podušky, modrace a deky opatĜila, pak dennČ qvartir
geldt za osobu po 1 kr anticipírovala.
Vojanskýmu qvartírmistru byly vykázány qvasi /50/ [záhlaví:
1749] cassárny, postele, švitzbanky a lazaret, též officírský
qvartýry. Pravil: ponČvadž žádných dek, modrace a podušky se
nevynacházejí, že tím samým vojáci do tČch cassáren nepĤjdou,
nýbrž do domĤv qvartírovati se musejí. Bylo mu oznámeno, že
se oþekával commissaĜ vojenský p. hrab. Tyrcheim skrze
nČkolik mČsícĤv a on nepĜijel, 2. že takové vČci dle regulamentu
vojansk. ne mČsta, ale vojsko sobČ opatĜiti má a 3. že oznámeno
bylo, že takové vČci z Králo. Hradce sem pĜivežené býti mají a
takové obec opatĜiti v tom stavu nejni, což týž vojanský
qvartírmistr svému oberštovi avisíroval.
20. dito byl pĜednešen concept psaní na deputatí a to tam
intimírováno a žádáno, aby to nČjak zaopatĜeno bylo. S tím do
Prahy posel vyslán. Podle toho, jaká confusí se stane, se doþká.
21. dito. NČkteĜí sousedé, stoupíc do raddy, pĜednesli:
PonČvadž vojáci do cassáren einqvartírováni býti mají, aby se
jim pĜíþina oznámila, proþ po sousedech se einqvartírujou. V
mČstČ slyšeti se dali, že domy zamknou a vojáky nepĜijmou.
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Bylo jim oznámené poruþení prošlé a 2. že vz. magistrát hned od
Decembru minulého léta za odvrácení téhož einqvartírungku pĜi
místodržících deputatí i nejvyším müntzmistru to solicitíroval a
nic obdržeti nemohl, 3. že tu vinna magistrátu nejni, nýbrž
vojansk. commissiorátu, proþ ty deky a modrace dle
regulamentu do qvasi cassáren odeslané nejsou a 4. dle téhož
regulamentu v nedostatku toho k sousedĤm pro interim
einqvartírováni býti mají, 5. o to na deputatí psaní psáno jest i
taky s commendírujícím o to jednáno bude, aby to vojsko do /50'/
[záhlaví: 1749] cassáren pĜeloženo bylo. Exprobírovali, že až
posaváde od moškvansk. vojska hospitalität gelder zaplacen
nejni. Jsouc takový adjvstírován a ultima Aprilis k zaplacení
determinírován, by na to oþekávali, oznámeno.
Manželé Stanislav. Gayerovský pro své nevážné exploratí
dostali domluvu a zatím s trestem supersedírováno.
Na den sv. VojtČcha, zakvétaje stromoví meruĖkové a
broskvové, notný mráz následoval a celý den mrázek trval.
A sv. JiĜí tolikéž silný mráz byl.
April. 25. Psaní od ouĜadu kraj. s alegírovanou repræsentatí
nejvy. leütenanta, commendírující., kterak vojsko po sousedech
einqvartírující špatnČ se accomodíruje. Žádá, aby pro nČ postele
zaopatĜeny a do qvasi cassáren pĜeloženo bylo. Jest odepsáno,
ponČvadž od strany militární ty præparatoria sem odeslané
nebyly, žeĢ tu pĜi poþátku tČžkost byla, nyní ale že ta vČc již
napravena se vynachází a s poduškami nČjak pro interim
zaopatĜeno jest, by jen ty modratze a deky co nejdĜíve do qvasi
cassáren se pĜivezly.
† 28. P. Karel Klimeš, starší obecní a consultor æconomiæ a
† JMP. Jozeff Obitecký rytíĜ z Obitec, pĜes 30 leth na
Horách Kuttnách proti statui sv. panny a muþedlnice Barbory
obydlí, p. pČkných qvalitétĤv a pokojného života, v Pánu život
dokonali.
/51/ [záhlaví: 1749] Maii 2. Psaní od kraj. ouĜadu s inclusívou
od deputatí zemské, intimírující, co tak magistrát z strany einqvartírunku stížebnČ podal. A na to resolvírováno jest, by to vojsko do qvasi-cassáren, tak jak se státi mĤž, einqvartírováno bylo, že pet. fortinury pĜivežené budou a co by se vojska tam nevešlo, by mČšĢanĤm se einqvartírovalo. NeménČ fuuráže, sena,
slámu a dĜíví do kraje se repartírovalo, slámy na jedno osobu k
líhání po 5 lib se vymČĜuje a hospital geld dennČ p(er) 2 den.
3. JMP. hrab. Turhaimb, generál krá. nejvyší vojanský
commissaĜ, s JExc. p. Vanþurou, místodržícím, k spatĜení qvasi
cassáren na Hory Kuttny jest pĜijel a ke mnČ einqvartírováni
byli. Jeho secretáĜ p. JeĜábek s pány deputírovanými o tom
conferíroval a ty nadČlané postele refutíroval.
3. JM. p.p. baron Mitrovský, ouĜadu nejv. müntzmistr.
administrátor, davše p. primasovi toliko skrze kuchaĜe svého
pĜíjezd svĤj intimírovati, neménČ i hornímu (ouĜadu), byvše
beneventírováni, pĜední oznámil, aby se vzá. magistrát ráno,
totiž Dominica Cantate pĜed 7. hodin(o)u, (k) pĜeslyšení krá.
poruþení militárního najíti dal. Druhý: Po beneventatí oznámil,
že tantum in montanis pĜijíždí.
Ráno pĜednesl, kterak JK.M. nejmi. vĤle jest, aby do tohoto
mČsta ještČ 2 compagnie einqvartírovány byly, což takto remonstríroval, kterak to pro dobré mČsta bude, že na tČch 6 compagnií
roþnČ pĜes 20 tisíc fl ex ærario publico dáti pĜichází a ty peníze v
mČstČ se rulírovati budou a ponČvadž bez toho v þeském
království, vzláštČ (v) mČstech, nedostatek penČz jest, tím
samým že se mno(ž)ství penČz sejde a obyvatelĤm se spomĤže,
2. maje voják dĜíví své i svČtlo a qvartýr /51'/ [záhlaví: 1749] (v)
cassárnČ, že na obtížnost obyvatelĤm to nebude a 3. pĜíležitost
kurevnicství se pĜetrhne, když vojáci v cassárnách bydleti
budou. 4. Obec aby se pĜiþinila cassárny stavČti dáti. An by fundvs domesticus nepostaþoval, že 5 neb 6 tisíc sobČ vydlužiti a
takový dluch ex emolumento militari pomalu spláceti, 5. a
takové cassárny ad dies vitæ et in perpetuum trvati mají.
Na kteroužto propozití vz. magt své prægravia, totiž dluhy
obecní, chudobu mČšĢanstva, veliké danČ etc pĜednesl a
poslednČ k JKrá. Mti recurs vzíti a své privilegia hájiti se
prohlásil.
Rp. To já zbraĖovati nemíním a byĢ by jste dvacetikráte
recurrírovali, nic neobdržíte a taky královna vaše privilegia vám
nevezme a nebere, ale míti chce, aby celé zami a obyvatelĤm
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spomoženo a skrze vojanský qvartír peníze zachované byly.
Dnes na veþer aĢ se mnČ resolutí dá, zdaž magistrát takové 2
compagnie chce pĜijmouti neb
I sejdouce se pp. sschöpfmistĜi na raddu téhož nedČlního dne
Cantate, vyslali s tou proposití deputírovaný k JMP. baron.
Mitrovskýmu na Vlaský dvĤr. Pravil, žeĢ jest ovšem na mČsto a
obec tČžké bĜemeno vojáky míti a pavovati. PonČvadž tomu
pomocti se nedá, aby se k J. Kr. Mti recurrírovalo a JExc. pp.
generálovi oznámeno: PonČvadž JKM v tom nejmi. vĤle jest, by
tČch /52/ [záhlaví: 1749] 6 compagnií zde qvartírovalo, v tom že se
magt nejponíženČji submittíruje salvis omnibus privilegiis et
præjudicio na tenkráte pĜijímá a nejpoddanČji k JKM.
recurrírovati pĜinucen jest. Nato in qvadruplo pod poþetí mČst.
einqvartírungk téhož vojska dle poruþení od sebe vydal. Pak 5.
dito odtud odejeli a do NČmec. Brodu pĜed se cestu vzali.
6. Maii od JM. nejvy. p. müntzmistra psaní na deputatí
zemsk. strany odvrácení einqvartírungku a ušanování domu
HavíĜsk.
PĜi tom psaní od vzá. magistrátu repræsentírující, kterak ten
dĤm mČst. pod jurisdictí mČsta a s jakým závazkem patĜí, že
podle toho taky do einqvartírungku potažen jest, s tou žádostí,
by pĜi tom pozĤstaveno bylo. Cum Alle. Sig. videatur zápis o
dĤm HavíĜ. sub A 1748. Lib. eod. sub dato 11. Maii p.v.
Psaní od téhož JM. pána naĜizující, by magist. zlatníkĤm a
obci oznámil a zapovČdČl, aby oni od officírĤv horních žádné
stĜíbro nekupovali, nýbrž takové, co jim ex accidentiis patĜí,
directe do müntze dle valoru odvádČli. I naslejchá se, že pĜi
horním ouĜadČ znamenitá promČna býti má.
21. Maii. Missiva appellat. naĜizuje, aby Vácslav Brych
strany arrestírovaného Vácslava Patcelta, jinak Ruška, vydané
svČdomí jurato contestíroval.
/52'/ [záhlaví: 1749] Dle decisí slavné deputatí zemské dĤm
HavíĜský, pro vojsko obraný, pĜi tom se pozĤstavuje.
24. Maii. Memoriál na túž deputatí vyhotoven, aby ty dvČ
compagnije vojanský jinam transferírované byly, s pohnutkami,
že od strany JM. nejv. p. müntzmistra se jedná, aby Horníci
perpetualnímu pavuĖku se rozumČlo a se repræsentíruje, kterak
in uno sæculo kverkovstvo pĜes 17 millionĤv domu rakouskému
fructificírovalo a užitku þistého odvedlo a in hoc statu vČþný
qvartír a pavuĖk podniknouti nemĤže.
31. V HavíĜským domČ k veþeru z komína ocheĖ vznikl.
† P. Jan Bergkman, raddní, z domu pĜistrojený vyšel. PĜijda
k domu Janovkovskému k rohu, kde statue sv. J. Nepom., stoje u
krámských schodĤv se posadíc, duch se jemu zarazil, náhle
umĜel a tak mrtvý domu donešen. Ráno pobožnost marián.
vykonal a tak život dokonal.
Vir omnibvs gratus qvia gratiosus
populo charus qvia charitatibus
omnibvs svavis nemini gravis
scientiosus et conscientiosus
potens viribvs nobilis virtutibvs
Patriæ profuit & præfuit
claruit abiit obiit defunctus domum ferebatur
hunc mors dura invasit in via patriæ floruit ultima
Maii defloruit ut in æternum floreat.
/53/ [záhlaví: 1749] Junii 2. Patent intimíroval, kterak JC. K.
Mt pro lepší fedruĖgk spravedlnosti krá. ministeria dvorská a
dicasteria zemská dne 12. Maii v Vídni reformírovati ráþila, což
pro povČdomost obecního lidu a známost per allegata se
publicíruje a to propuštČným dvorským raddám, též
ouĜedlníkĤm zemským neb místodržícím in individuo ani in
particulari na újmu cti a jich dobré povČsti v nejmenším býti
nemá. [okraj: nový status]
Na místČ pak té krá. zemské deputatí má se titulírovati JC.
K. Mti repræsentans commissí, co tak ten nový status Ĝíditi má.
Neb jakou activitatem na sobČ ponese ex agenda præscripta ut
supra se vyrozumí. Dle þehož cancelláĜ místodržícká propuštČna
se vynachází, odkudž z VídnČ a z Prahy od officiálĤv a ministrĤv nemalá lamentatí slyšána byla.
Obecní lid, kterak magistrátové reformírováni býti mají,
podle toho nemalé spargamenta roztrušoval.
P. agent z VídnČ odepsal, že o tom pĜi dvoĜe nic se neví,
aniž co podobného jednáno nejni. P. agent pražský tolikéž

povídá a dokládá, že officiales a nejv. ouĜedlníci pĜi dskách, pĜi
appellatí a nejv. soudu zemsk. resignatí své složiti mají.
P. Petr Hertl, do Prahy deputírovaný, relationíroval, kterak
spis JEx. pp. baronovi Netolickýmu, na deputatí znČjící, strany
odvrácení tČch dvouch compagnií jest dodal. Po pĜeþtení toho
pravil: že takový p. generálovi z Thürhaimb na zdání odešle a
pokudž v kraji þáslav. nČkterá místa práz(d)né se vynacházejí,
odvrácení tČch dvouch compagnií nČjakou nadČji dává. Který
místa takový práz(d)né jsou, se vyšetĜejí a oznámČjí.
/53'/ [záhlaví: 1749] Junii 2. Pražané spis, jenž na JK. Mt z
strany osvobození stavČní cassáren jsou podali, takový jim
navrácen byl, aby vynalezli fundum, odkud by takové stavČny
býti mohly. Projectírovali ex cassa salis, 2. z pĜestalých penČz
masitého kr. 3. aby se stala concurrentí z klášterĤv, od
duchovenstva a z panských domĤv.
Concept memoriálu na JK. Mt z strany osvobození
einqvartírungku vojansk. a durch marchĤm cum allegatis a N 1
usqve ad 12 cum motivis et repræsentativis, kterak Kuttná Hora
z ohledu pavuĖkĤv privilegírována a od toho bĜemena od
mno(ž)ství králĤv osvobozena se vynachází. Exped. per postam
do VídnČ.
Zpráva na appellatí Jana Šizera a Vác. Ruška s vydáním
svČdomí Vác. Brycha velmi favorabl expedíro.
Naslejchá se, že v krá. mČstech 4 purgkmistĜi a 5 soudcĤv,
pak statkĤv duchovních svČtští vladaĜové býti mají.
4. Psaní od JM. nejv. p. müntzmistra, kterak starší nad
havéĜi žádají, aby vz. magistrát jim od sebe revers dal, že po
einqvatírungku vojanským dĤm HavéĜský v své podstatČ
zachován a odveden bude. Se odpoví: PonČvadž obec z nČho
þinži platiti má co jiní nájemníci a v regulamentu vojanským
žádný hospodáĜ ani na vojáku nČjaký revers žádati moci nemá,
že se nevidí pĜíþina hodná, proþ by tu revers dán býti mČl. Tu
pak, kde officír einqvatírován jest, dveĜe, okna, kamna a jeho
mobilia bezeškodná zachovati má, podle toho že práv býti musí.
/54/ [záhlaví: 1749] Velební pp. PP. S. Jesu missionarii cum
magno affectu effectu profectu své kázání, processí a pobožné
cviþení jsou dokonali. Affectum colendi Deum & erga illum
devotionem, qvam in cordibvs fidelium excitarunt, æternitas
coronet.
Junii 9. v þas sessí k 9. hodinČ svČtnice raddní a celý rathaus
tak silnČ se zatĜásla, až sezení raddní se pohyblo a strop praskal.
I taky nČkterý domy se tĜásly a zem se pohybovala. Na Boží
TČlo, když 11 hodin bilo, 5 sice hlasitČ a 6 temnČ se odrazilo.
Na psaní JM. p. nejvy. müntzmistra z strany vydání vejpisu
zápisu na dĤm HavíĜský s vejpisem radd. snešení, jest podle
toho odepsáno, že se to odesílá.
Aþkoliv p. prælat nájemníkĤm z domu Sedleckého se
stČhovati zapovČdČl a takový dĤm pro qvasicasárnu pronajíti
nechtČl, povšem se tam postele a fornitury pro vojáky dovedsti
daly a casárna se richtovala.
12 dito. Psaní od kraj. ouĜadu s decisí od repræsentatí
kamerální na memoriál podaný z strany odvrácení tČch dvouch
compagnií, že se to imutírovati nedá, anobrž již na tom zavĜeno
jest, že ty 2 compagnie granatýrĤv z Kolína dne 16. dito
einrukovati budou a protož aby mČsto s postelmi a s fornitury i s
qvasi cassárnami se pĜihotovilo.
Z Prahy došlo, že od JK. Mti rescript strany reducírování
magistrátĤv pražských jest pĜišel, kdežto 4 osoby in æconomia a
6 juristĤv, pak 2 in comertio zbČchlí dosazeny a mladší raddní
propuštČni býti mají.
Strany sezení in dieta Kuttnohorských a PlzeĖských že se
jim to pĜeje, aby s pozorováním alternativæ sezení mČli, parere
již do VídnČ expedírováno jest. BudČjovþí cum suo petito
intervenírujou.
/54'/ [záhlaví: 1749] 14. Junii JMP. nejvy. müntzmistr vzkázal,
že dne pondČlního ráno 8 hodin držeti bude kvergktag, aby z
magistrátu 2 osoby, pak z kvergkĤv (který by sobČ zvolili taky 2
osoby vyslány byly. Z magistrátu p. primas p. Ramhoffský, p.
syndi., z kvergkschofftovstva p. Thomas Kubín, emeritírovaný
sschichtmistr, a Jozeff Hájek.
Trval ten kvergktag celý týhoden a pĜedtím šachty byly
prolezeny a hory ve dvČ mapy vymČĜeny. Strouha císaĜská od
nárazu dýlky držeti má pĜes 8 tisíc loket a mají se puchýrny

stavČti.
Po sobČ žádné expediens nezanechal, nýbrž cokoliv pĜed se
vzal, vše per qvæstionem proponíroval a to vyĜízení své na JK.
Mt relationírovati má, odkudž se oþekává, jaký status
monticulturæ následovati bude.
Jaké tak poruþení strany pavuĖgku horního prošlo, videatur
videat. sub d. 8. Octobris. Kteréžto dne 20. ejvsdem obci
publicováno bylo. Na kteréžto obec 25. svou odpovČć složila.
O pavování horr až do konce tohoto roku více nic
nenásledovalo a jakkoliv rud na ½ lotu a na 3 qvn. dosti by se
naschledalo, však pro drahotu dĜíví a uhlí takový rudy
šmelcovati se nedaly, neb vrchnosti za pĜedešlých let hutČ
sklený pronajaly a tím se mnoho lesĤv spálilo a strávilo.
/55/ [záhlaví: 1749] Von der Römi. Kayser. in Germanien,
Hungarn undt Böheimb Konig. Maii 11. unserer allerg. Frauen
wegen hirmit zu eröffnen.
Allerhöchst gedacht. Ihre Kay. König. Mtt ihro die jenige
Acta und Schrifften, weliche zwischen den König. Richter,
Sschöpfmeisteren und Rathmanen und gantzer Gemainde der
König. Bergk Stadt Kuttenberg als beschickeneren an Einem,
dann dem immittel verstorbenen Johann Frantz Blowsky alls
gewesten Directore des König. Bömischen Fiscal Ambts und
Vertrettern des König. Bergck Ambts zu Kuttenberg, beshikten,
an andern Theil, in p(unc)to jurisdictionis fundalis bey dem
König. groszeren Landt-Recht in Königreich Behaimb pro et
contra verhandlet worden sambt dem darüber allda gefällten
und in den 27. Junii des 1732 Jahrs publicirten Sentenz, wie
auch denen von besagtem Blowsky dargegen eingebrachten
Revisions gravaminibvs umbständig gehorsambst referiren und
vortragen laszen
Erkennen hirauf nach reiffer der Sachen Erwegung vor und
recht, dasz in prima instantia wohl gesprochen und übel revidiret worden, mithin der zwischen denen obbemelten Parthen in
hac causa von dem Konig. Groszeren Land-Recht gefällte Sentenz in allen zu confirmiren seye, einfolgsamb nach deszen
rechtlicher Ausmeszung die in die Konig. Kuttenberger Bergk
Ambths /55'/ [záhlaví: 1749] Bücher zu Handen des Verstorbenen
Mathias Nowomlegnsky beshehene Vershreibung der MahlMühl. Qvæstionis, nebst der darauf vorgenommenen begräntzung vor null und nichtig erkläret werde, denen beshickeren hingegen in loco qvæstionis die Stadt, gründt. obrigkeitliche Jurisdiction undt Recht hierüber auch die Stadt Bücherliche Einlagen
denen privatis Possessoribvs in specie aber denen No(wo)mleynskyschen Erben wegen der Mahl-Mühl qvæstionis zu ertheilen
gebühren thue, wie dann auch der Sentenz hiemit gäntzlichen
confirmirt wird die in gegenwärtiger Rechts-Strittigkeit bey bey
den Instantien aufgeloffene gerichts Schäden und Unkosten aber
werden aus erheblichen Ursachen gegeneinander compensiret
aufgehoben, alles von Rechts wegen.
Decretum et publicatum per Cæsareo. Regiam Mjtem in
Consilio Regio Bohemico Aulico Viennæ die 10 Mensis Februa
A.D. 1749.
Fridrich Graff von Harrach
L.S. Rudo. graff Korzensky, Jos. Ign. v. Stary
Dieser Revi. Sentenz ist der Konig. Landttaffel in Konigreich
Bohemb in den 3 weissen besprengten qvatern A 1749 am
montag nach dem Sonntag Lætare dasz ist 17 Martii sub Lit A 1
auszgezeichet worden.
Jos. Mladota v. Solopisk, Obrster Erb thürhütter Ingrosator
/56/ [záhlaví: 1749] Junii 19. P. agent z VídnČ píše, kterak jest
onen memoriál, na JKM. pĜicházející, strany osvobození einqvartírunku vojansk. na své místo dodal a velmi favorabl in hac
causa od tČch, jenž jim tu dĤležitost de meliori recommendíroval, odpovČdí podČlen byl.
Patent oznamoval, kterak JKM. ouĜad fiscální pro judice
delegato strany poddaných, jenž od vrchností nátisky a nČjaké
neslušné sužování snášejí a trpČjí, nejmi. ustanoviti jest ráþila,
dle þehož poddaní ne více ke dvoru, anobrž na ouĜad fiscální
žaloby své zanášeti a tam nápravy oþekávati mají.
23. Puncta od JMP. nejvy. müntzmistra strany pavuĖgku
horního obci pĜednešena. Prohlásilo se kverkovstvo dílem že
sami pro sebe, dílem pro societate pavovati chtČjí. Kterýchžto
punctĤv 20 bylo, na kteréžto
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25. dito odpovČć odeslána byla. Co tak finaliter
terminírováno bude, se doþtne.
P. agent z VídnČ odepsal a recognití s rescriptem odeslal a
vČdČti dává, kterak ten memoriál na krá. repræsentatí na dobré
parere již expedírován jest. Podle toho vyhotoví se memoriál na
administratí nejvyš. ouĜadu müntzmistr. a doloží se causalis, dle
které by táž administratí pĜíležitost mČla, by na takový
communicírovaný spis taky své parere dáti mohla.
Druhý spis bude na krá. repræsentatí s remonstrírováním
horního pavuĖgku cum aliis annexis skrze deputírovaný do
Prahy poddán a expedírován, kdežto doufati jest, že Hora Kuttná
Hora od téhož einqvartírungku a stavČní cassáren osvobozena
bude.
/56'/ [záhlaví: 1749] 26. Junii. Na poruþení JMP. nejvyš.
mützmistra po poledních byvše obec strany pavuĖgku obeslána,
mají se všichni kverkové zejména popsati, kteĜí in societate
regia pavovati a kteĜí sami pro sebe a kde pavovati mínČjí. Podle
toho takový popis bude vyhotoven a odeslán.
27. Ráno a po poledních byla držána sessí a continuírovaný
popis kverkĤv na své místo odeslán s tou žádostí, aby vojsko
jinam einqvartírováno bylo, že kverkovstvo a obec na ten
pavuĖgk 1000 fl schledati a vynaložiti se prohlašuje.
28. dito. P. Petr Hertl s p. syndikem Janovkou s memoriálem
na slavnou repræsentatí o mi. parere do Prahy s jinýma
dĤležitostmi deputírován.
Patent intimíroval, kterak z mejt a z celen mČsíþnČ peníze ku
kraj. ouĜadu a ne jinam odvádČti se mají.
† JMP. Norbert Haugkwitz z Biskupic, capo commissarius
nad reparatí silnic, v NČmeckým BrodČ bydlící, nad jmČní
zadlužený, umĜel. JM. paní manželku a dítky své v mizerným
chudobným stavu a v dluzích zanechal a creditores na práz(d)no
pĜišli.
30. JMP. nejvyší müntzmistr dal oznámiti, kterak kverkovstvo k tomu pĜivedl, že s JMKr. in societate pavovati bude a jim
repræsentíroval, že to užiteþnČjc státi se mĤže.
4. Julii do Prahy odejel a zmapírované hory, velmi
kumštovnČ vypracované, sebou jest vzal.
/57/ [záhlaví: 1749] 3. Julii. Psaní od kraj. ouĜadu s includírovaným spisem nejv. p. leütenanta commendírujícího na krá.
repræsentatí z strany lacinČjšího piva pro vojáky, aby na to vz.
magt dvakráte do 24 hodin odpovČć dal a dva ex græmio tam
deputýrovaný odeslal. Byla odpovČdČno, že se pivo tak jako v
Praze po 5 kr pinta a to dobré míry a jadrné prodává, 2.
duplovaný tátz z piva platí, 3. v forotech a v hodném pivovaĜe
velký capitál vČzí, 4. znamenitý qvantum z piva, nechĢ se zvaĜí
neb nezvaĜí, pivní qvota se platí, 5. mČsto na 30 usedlých
pĜiražených má etc etc. 6. a aþkoliv v þas einqvartírunku
moškvansk. pinta piva o 3 den lacinČjší byla, ponČvadž ale
viveres pĜes zemskou taxu drážeji placeno bylo, proto obec
škody ne, ale dobrý profit mČla.
P. Petr Hertl a p. syndicvs z Prahy navrácení relationírovali,
že slavná krá. repræsentatí na ten z VídnČ odeslaný spis z strany
odvrácení einqvartírungku vojanskýho parere do VídnČ již
odeslala, kdežto vyrozumČli, že to parere velmi jalové jest a to
vojsko pavuĖgk horní v nejmenším nehyndruje, protože KaĖgk
žádných vojákĤ nemá etc. Byl ten errinnerungs memoriál
povšem na deputatí podán a in privato de facto táž repræsentatí
informírována. Podle toho má to annexum ku Krá. Mti do VídnČ
odesláno.
5. Julii z Prahy avisírováno, že krá. repræsentatí in parere
suo ten spis reprobíruje a annulíruje a ponČvadž ten vojanský
einqvartírungk a ty qvasi cassárny p. generál z Turhaimb tak
introducíroval, zdaž by pĜi tom pozĤstaveno býti mČlo, že to na
JK. Mti nejm. vĤli se zanechává.
/57'/ [záhlaví: 1749] Julii 5. Páni depu. ku kraj. ouĜadu
relationírovali, že ty motiva písebná i ještČ oustnČ pĜednešená z
strany lacinČjšího piva pro vojáky na krá. repræsentatí s dobrým
parere commitírované budou.
Do VídnČ errinnerungs memoriál cum suis annexis na JKrá.
Mt skrze schválnČ vyslaného posla p. agentu expedíro(vá)n jest.
PonČvadž silnČ vojáci desertírovati zaþali a na ten hrdelní
trest obČšení málo dbali, proþež JKM. ten trest k obecné práci
pĜi pevnostech zmČniti a za desertura pČchoty 24 fl a za reythara
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40 fl, kdo by jej dostavil, pak kdo by toho, který takového
skrýval, vyzradil, 12 fl discretí dáti jest nejmi. resolvírovati
ráþila. Kdyby ale duchovní a svČtská vrchnost desertura fedrovala neb ukrývala, 1000 fl k pokutČ se odsuzuje. Žebrajícím pak
duchovním za trest žebrota ztenþena a zamezena býti má. Pakli
by faráĜ nebo kaplan toho se dopustil, k trestu 150 fl odsouzen
býti má. Sedláci, mČšĢané a ouĜedlníci, jenž by se desertí ouþastni uþinili, na 10 leth do uherské zemČ neb pevnosti a osoby
ženské do Temesváru na obecné dílo odeslány býti mají. To
obcem zaþastý publicovati a sedlákĤm každý týhoden oznámiti.
/58/ [záhlaví: 1749] Julii 9. Intimátum, že JKMt pĜi tom od p.
generála z Türhaimb introducírovaném vojanským einqvartírunkem a qvasi cassárnách docela pozĤstávati ráþí. An by který
držitel takového domu jej prodati mínil, by s tím obmezením
spolu einqvartírunkem vojanským a nejináþ prodával. V kterých
pak mČstech piva nehodná se vynacházejí, pokudž do 16. ejvsdem hodnČjší nebudou, dává se moc vojsko odjinud pĜivážeti.
Kuttná Hora a vesnice, též Veletov, z Prahy do solnice
chrudimské proti platu p(er) 25 kr má 200 soudkĤv odvédsti dáti.
in Julio. Patent strany pĜivážení pro vojsko materiália, by od
placení mejta vojsko osvobozené býti mČlo, tou žádostí
odmršĢuje. I entreprenýĜi mejto platiti mají.
Židé pro neplacení contribuce ze zemČ se pudČjí.
Item. Patent pro dobré zemČ commertia a manufactury
vyvejšuje.
Liqvidace škod od ohnČ a povČtĜí na krá. repræsentatí
skládati.
Poddaní zbČchlí, jenž pro nemožnost vybejvání daní statky
opustili a žebroty se pĜidrželi, vrchnost jich pĜispČti mají a jim
na statky opuštČné pomáhati povinni budou.
V UhĜích kobylky velké škody pĤsobČjí. VeĜejné processí a
modlení znova pĜedsevzíti se má.
Attestace vojsku z strany dobrého comando a neprovedených excessĤv dávati se zapovídá, nýbrž takové místa excessy
liqvidírovati mají.
14. P. baron Rašín na veþer pĜinesl seqvestratí strany penČz
zádušních fundatþních p(er) 92 fl. PonČvadž ty fundatze ad
mentem fundátorĤv na mše svaté totaliter vycházejí a to z fassí
atendírováno nebylo, by to k annulírování a seqvester obstaven
byl, má se to urgírovati.
/58'/ [záhlaví: 1749] 15. Podle toho jest memoriál na
repræsentatí a druhý na commissí vermögen steüeru cum
allegatis z poþtĤv zádušních odeslán, repræsentando, že
interesse ad mentem fundátorĤv na mše svaté, na vČþné svČtlo a
svíce, též víno, na almužny a placení zakrystyánĤv se obracuje a
nic superfluum se nenachází a mens fundátorĤv zmČniti se nedá.
16. Julii. Psaní z VídnČ od p. Formandla, agenta, oznamuje,
že skrze posla vyslaného odeslaný memoriál o nejmi.
osvobození militar einqvartírungu 5. ejusdem dostal. PonČvadž
ale od krá. repræsentatze zpráva na commu. spis již pĜednešena
byla a od pochledávání toho ta žádost odmrštČna jest, tím
samým že ten memoriál více nic neprospívá. Na ruku ale dává,
an by p. administrátor ouĜadu nejvy. müntzmistr. v to se
interponírovati mČl, že snad z ohledu pavuĖgku povšem by se
reflectírovati mohlo.
A ponČvadž v té nahodilosti vzá. magistrát všemožnČ se
vynasnažil, by od toho bĜemena mČsto osvobozeno bylo,
povšem nic neobdržel, nýbrž violenter svých nadání a privilejí
zbaveno jest. Medle, což tomu Ĝícti se mĤž, než to pĜitom.
Retrorsum vadunt, jam tua jura cadunt
19. Psaní od krajsk. ouĜadu kraj. s includírovaným krá.
rescriptem, že Hora Kuttná od toho pohledávání se odmršĢuje a
ves KaĖk pro pavuĖgk od einqvartírungku vo- /59/ [záhlaví: 1749]
janského se osvobozuje. Jest to cosi podivného a smČšnýho.
Odkudž znáti jest, že ten spis ani þten ani na nČj referát uþinČn
býti nemohl, neb KaĖk o to osvobození nikdy se neucházel a ani
vojákĤv nemČl. A protož míní se zase na repræsentatí a
administratí müntzmistr. i JKMt ucházeti a melius qvalitas
repræsentírovati, ponČvadž JKM. informírována býti nemusela.
Videatur rescriptum suo loco positum.
Kuttna fuit Floren, jam modo erit Crucifer
25. Memoriál na rectificatí commissí o vejpis jistých
punctĤv k reclamírování nadsazené usedlostí do Prahy exped.

Agenda repræsentatí a komory
1. Contributionale. 2. Camerale. 3. Militare mixtum. 4. Zemský snČm. 5. Zemský Berechungswerck. 6. Manutenet. nad zemské knížecí regalia. 7. Jistota policiæ stavĤv zemČ a mČst. 8.
MČstské hospodáĜství. 9. Raddní renovatze, dispensatze ingredientis affinitatis et consanqvinitatis v raddČ. 10. Cest a silnic
reparetze. 11. Hraniþní differentze. 12. DĤležitosti invalidĤ. 13.
Židovské contributze a hospodáĜství. 14. Privátní mejta nesnáze.
15. UdČlování služeb in publico. 16. Duchovenská collecta. 17.
18. Tabák a solní dĤležitost. 19. Cassa salis. 20. Zemské stížnosti. 21. Pošty a poselství. 22. Generální ustanovení cechĤv a
Ĝemesel. 23. Indulta pro kunstlíĜe a hoffbefreyty. 24. Universitet
Academiæ et AA. LL. 25. Confirmatze biskupĤv a prælátĤv, též
inspectí jich temporalium. 26. Zucht a Spin Haus. /59'/ [záhlaví:
1749] 27. Confirmatze privilegiorum tak daleko, jak by se regale
a camerale tejkalo.
Ustanovení duchovenstva a to vše, co in publicum zemČ
vbíhá
Agenda vyší stolice spravedlnosti.
1. Contentiosa undt Contradictoria in via appelationis, revisionis, simplicis recursus aut qværelæ, nullitatis nach Hoff gelangen, 2. et aliæ causæ ex materia publica ortæ, controversiæ
in puncto steürarum inter privatos et gravamina zwishen obrigkeit und unterthannen, wegen, feldern, robothen et alias præstationes, 3. alle strittige kommende contrabant sachen, 4. alle
feudalia, 5. actiones fiscales, 6. criminalia, 7. restitutiones in
integrum, 8. honoris et famæ, 9. confirmationes contractuum et
transactionum, 10. publicationes testam, 11. et alia mixta in
præjudicium tertii, 12. consensus ad erigendum vel onerandum
fideicommissum, 13. consensus ad emenda vel vendenda bona
spiritualia et communitatis, 14. veniæ ætatis concessiones, 15.
confir. privileg, 16. jurisdictionis differentiæ, 17. confir. articulo, 18. dispensationes über wandr jahr und meister stücke, 19.
udČlování služeb a 20. duchovní vČci.
Agenda conferentiæ in internis.
1. Contributionale. 2. Camerale. 3. Militare mixtum etc etc.
/60/ [záhlaví: 1749] Vrchnosti a duchovenstvo pĜiznávající list
složiti má strany dvorĤv, vorných rolí, co strych 543 zrn vynáší
a vydává, též ladem, ouhorem a za kolik let osívání pĜichází,
jaké pastvišĢata, štČpnice, zahrady, chmelnice a vinice, louky, na
kolik vozĤv sena, votavy vydávají, též tvrdého, mČkého dĜíví,
kĜoví a porostliny, rybníky, pivovary se nacházejí a co roþnČ
piva se svaĜí, co stálého platu neb þinže, na pĜedivu, na obilí, na
drĤbeĜi, na vejcích, loji, na peĜí, na houbách, lískových
voĜechách etc, na prknech, špalcích, z mejta, cla, od vejhostĤv a
povolení k ženČní neb na vandr, od oumrtí, od zápisĤv, od
sedských soudĤv a stání sirotkĤv, co tak podobných pĜíjmĤv
penČz vynáší.
Ittem. Potach sedlský, roboty roþní, týhodní, potažní, pČší,
poþet zahradníkĤv, chalupníkĤv, podruchĤv, na to fassí složiti a
užitky oznámiti, sub pæna nic netajiti.
Patent naĜizuje všech míst poznamenání, kupcĤ, kramáĜĤm a
handlíĜĤv, kteĜí s mající povolující cedulkou, též i ty, kteĜí v
malým zboží bez povolující cedulky živnost a obchod provozují,
do 8 dnĤv na krajský ouĜad složiti a odeslati.
Patent oznamuje, že v þáslav. kraji cech a pokladnice
sladovnická v ýáslavi, v NČmec. BrodČ a v Ledþi se zĜizuje,
mistr pak sladovnický, byĢ by v jiném kraji za mistra pĜijat byl a
v jiném kraji na pivovar se dostal, má se do téhož kraje a do
cechu pĜipsati dáti.
/60'/ [záhlaví: 1749] 12. Augvs. to vojsko z mČsta odmarchírovalo do campamentu ku Královému Hradci a k Plzni.
19. Concept memoriálu na JK. Mt s pĜipojenou nejponíženČjší opáþenou žádostí strany odvrácení einqvartírungku vojansk. s remonstratí, kterak KaĖk ne ves, nýbrž osada pĜedmČstská HoĜe Kuttný v poslušenství zavázán jest a k magistrátu
appellatí neb odvolání své bere a pod jurisdictí dependíruje a
tam nejvíce havéĜĤv a žádných nákladníkĤv horr se nevynachází
a od nČkolik seth leth tam se nepavuje. V kterémžto memoriálu
JKM. in metalicis montanis melius se informíruje a pĜíležitost se
podává, že ten pĜedešlý memoriál in qvalitate sua nemohl býti
dobĜe pozorován. Má tento concept do Prahy k pĜehlídnutí
odeslán býti.

P. Petr Hertl vyĜízení svého v Praze pĜi rozliþných instantí
relatí uþinil a mezitím relationíroval, kterak Pražská mČsta,
PlzeĖ a BudČjice, táž jiná krá. mČsta pod administratí in æconomicis dependírujou a co plus se vyhospodaĜí, to residuum JKMti
patĜiti má.
A ponČvadž Hora Kuttná ad pristinum statum pod administratí ouĜadu nejv. müntzmistr. reducírována jest, pĜi tom se
pozĤstává, takže tím samým nejni se co obávati, by pod administratí jinou býti mČla.
/61/ [záhlaví: 1749] Duchovenstvu patent zapovídá žebrati,
jenom franciscánĤm, capucínĤm, hybernáĜĤm, fratribus misericordiæ a minoritĤm prazským ad S. Jacobum žebrati dovoluje.
Neb sice zhusta na žebrotu pĜicházeli servitæ, dominicani, paulani, minoritæ z Pardubic, augvstiani, carmelitani.
V Vratislavi toho roku boží posel do pulver turnu nČkolikráte udeĜil, odkudž tĜetí díl mČsta zruiníroval, takže mno(ž)ství
lidu a vojákĤ pĜi tom zahynulo. 20. Aug. zase slyšeti bylo, že 70
domĤv zhoĜelo.
PonČvadž ale král pruský o takovém neštČstí nČco rozpisovati ostĜe jest zapovČdČl, protož se nevČdČlo, kterak se to
dokonale státi mČlo a jak mnoho lidu pĜi tom se zaĜítilo a o život
pĜipraveno bylo.
Jsouce pak pták vrabec velmi škodlivý, jenž roþnČ strych
obilí stráviti má, týž král v Slesku vrabce stĜíleti a co by tak
každý sedlák jich odvédsti mČl, jest naĜídil. Odkudž se naslejchá, že tam takové škodlivé ptactvo velice vyplemenČno jest,
takže sedláci, by svĤj contingent odvédsti mohli, v Moravi
takový stĜílejí. Pak na místČ vrabce 3 kr dávati musejí.
† Poctivý muž p. Martin Miškovský, vČku svého 77 leth,
mĤj milý protČjší spolusoused, bývalý písaĜ lorec., purgkrabí
lošanecký a správce janovický, posléz písaĜ špitálský, poutník
Ĝímský, vroucný, pobožný a spravedlivý, jenž za živobytí svého
dĤm sobČ vystavČl s nápisem:
saLVe o Magna parens DVX WenCesLæ Joannes
aVferte eX nostra noXIa CVnCta DoMo. 1731.
Abiit, obijit 20. Aug. 1749.
/61'/ [záhlaví: 1749] 1. Septemb. Patent oznamoval, že ty
kobylky již v ýechách v kraji králo-hradec., bechyĖ. a
þáslavským vidČti se dávají. Modlení a zvonČní, též processí za
odvrácení jich držáno bylo, též každodennČ požehnání s veleb.
svátostí.
13. dito. Citatí prošla, aby se stavové a mČsta k témuž dni
[doplnČno: 15. ejvsdem], jimžto patĜí a náleží, na hrad Pražský k
snČmu na rok 1750 dostavili.
Milosrdný skutky fifkovský p. Hladík, tenorista, od švagra
svého p. Vác. Sytína zvolený spoluporuþník, p. Vácslavovi
Lustykovi prostĜedkem cessí jest postoupil a takový jemu
odevzdal a do raddy podal.
P. Ignativs Springr, rychtáĜ mČst., jenž pĜi generální zemČ
visitatí v hospodČ pĜi muzice a podnapilý po ½ noci natrefen
byl, pak commissaĜe (jenž muziku zapovČdČl) neuctivČ Ĝeþí
potkal, ab officio suspendírován. Kterýžto excess per deputatos
se vyšetĜí.
3. Septemb. Kterak ty kobylky v ýechách již v rozliþných
místech se ukazují a se rozlitují, v pravdČ se vynachází. A protož
toho dne v velikém poþtu lid na processí od sv. Jakuba k Matce
Boží, do špitála, k sv. Lazaru, k sv. PannČ BarboĜe, k PannČ
Marii na zpívané Ave a požehnání se najíti dal a P. Boha za
odvrácení toho zlého prosil.
/62/ [záhlaví: 1749] Creditores Jana Chudoby, kupce, jsou se
zbouĜili a do knČch mČst. své dlužní prætensí intabulírovati dali.
Sešlo se a seþetlo dluchĤv na 10000. Aþkoliv vzác. magistrát
pozdČjším creditorĤm po dvakráte na ruku jest dal, zdaž by jeho
krámské zboží dle složených inhibití svých zapeþetČné a
arrestírované býti míti chtČli, odpovČdČli: PonČvadž jej
zkaženého míti a té živnosti zbaviti nemínČjí, že ne. ZĤstalo to
pĜitom. Doþká se, kterak pak dlužník ten nad jmČní zadlužený ty
svý creditores
6. Septem. Vynalezeno, že p. Ramhoffský, commissaĜ,
neprávČ jest p. rychtáĜe udal, a protož jest zase restituírován.
Udavatel pak povinnen jest jej bezeškodného zachovati a jemu,
þeho tak carens byl, to vynahraditi. Takové pak nevážné udání
bylo jemu ostĜe stíženo.
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Concept na JK. Mt memoriálu za osvobození vojansk.
qvartíru cum probis et demonstrationibus ac deductis, kterak to
bĜemeno tomuto mČstu jest k veliké zkáze a záhubČ a obec v
tom stavu postavena nejní, by to zastati mohla, neb z qvasi
cassáren a z vojan. officírĤv roþnČ pĜes 12 set zlat. nájmu dáti
musí, reparatí a præparatoria tČch cassáren pĜes 18 set zlat.
koštovala a na to žádný fundum nemá, iterato nejponíženČji se
uchází.
Co tak obec na místČ p. prælata contributze z pĜiražené
usedlosti anticipírovala skrze compelle repræsentatí a komory,
to p. prælat bonificírovati povinen byl a to taky ku krá. ouĜadu
jest složil a in futurum do další decisí præstírovati má.
/62'/ [záhlaví: 1749] 9. Septemb. Concept oného memoriálu na
JK. Mt na þisto pĜepsaný a do VídnČ exped. Copia oné krá.
decisí:
Wohl Edle gebor. und Zestrenge.
Besonders Liebe Herren und Freünde.
Ihro Kay. König. Majt. haben in Angelegenheit von der
Konigl.-Stadt Kuttenberger allerunterdenigst angesuhten Exemption von der Militar beqvartirung undt Durch Marchen unter 6.
hujus allergnädigst zu Rescribiren geruhet, wasz maszen die
demahlige Beqvartirung in dem gesambten Kay. König. Erb
Ländern Eine fest gestalte sach seye undt zu bösten denen stäten
wegen des inenhieraus zufliszenden beneficii Consumptionis
angesehen, mithin undt da auch das von der König. Stadt
Kuttenberg dieszfalsz vorsiczende Privilegium Exemptionis zur
Eingentlichen absicht daszigen bergk-baues mit sich füre,
dahingegen die jenige, welche solchen besargeten, in dem nache
daran gelegenen Dorff Kanka wohneten:
So habe gedachte Stadt der gestalt keine ursach sich weder
die dieszfällige Einqvartirung zubeschwären undt wolten dahero
dieselbe mit /63/ [záhlaví: 1749] ihren dieszfälligen Befreügungs
gesach hiemit abgewisen haben. Jedoch nach unszere Vorschlag
von ersten dieszes Monaths Juli gestateten, dasz die zum
Bergkbaum sich würgklich brauchen, Besondere Bergk Ambts
Officire und andere Burgere, von sothaner Beqvartirung
befreüet bleiben mögen. Wornach also sie König. Creysz
Haubtleute die Stadt Kuttenberg zubescheiden haben werden.
Geben obdem Konig. Prager Schlosz d. 8. Julii 1749.
Ta péþi a práce magistratuální tomuto mČstu nic neprospČla.
DČlalo se a pracovalo se se vší silou, co možná bylo. Kdo mĤž
za to, že se nic nepoĜídilo.
A taky to samé JMP. generál hrabČ z Türheimb pĜedpovídal,
Kdyby magistrát dvacetikráte k JKrá. Mti se ucházel, že dvacetikráte nic neobdrží. A ty privilegia, na které se mČsto odvolává,
že se neberou, nechĢ sobČ je mČsto jak chce chová, že se nevemou. A darmo jest, že povšem vojáky dostati a pĜijmouti musí.
I musela Kuttná Hora, chtČj neb nechtČj, to vojsko pĜijmouti,
odkudž veliký náklady a vydání na qvasi cassárny a nájmy
officírĤv zastati. A tak hned od toho þasu obec vždy do vČ(t)cí
decadentí pĜicházela a vzáctný magistrát, též mČšĢanstvo,
mnohé zanepráž(d)nČní a všeliké nesnáze zakusiti musel.

/63'/ [záhlaví: 1749] 12. Septemb. Deputírovaní p. Hertl a p.
Khun k snČmu odejeli, jimžto na vyĜízení committírované jsou
dĤležitosti obecní, totiž bonificatí moškvan., vydání na reparatí
qvasi cassáren, vermögen steüer z fundaþních penČz, rest tabáku,
oných 12 tisíc brantschacungu králi pruskému na místČ kraje
þáslav. exigírovaných, též o vejpis z rullí nové usedlosti pro
reclamatione etc.
Zpráva na appellatí z strany Šizera a Pacalta in puncto plagii
expediro.
[okraj: do berní] 15. dito. Patent(alit)er naĜízeno, aby všechny
peníze pupillární a jiná deposita, též penČžité cautí, od
sloužících vrchnostem dané, do berni zemské proti 5 p(er) cento
odvedené byly a ½ i ¼ letnČ se vypovídaly a zadržalé danČ ostĜe
se exeqvírovaly. [okraj: sĤl] Která by pak vrchnost pĜes svĤj
vymČĜený solní contingent plus consumírovala, z toho plus
vyzejskaného užitku sobČ 10 p(er) cento poraziti a superfluum
královnČ odvédsti má a mĤže.
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Týž patent svato-krádeĜe, maricidium a jiné nákeĜnicství
spáchané intimíroval, s pĜílohou vypsání zloþincĤv etc.
P. doctor Ludman, vezmouc pĜi horním ouĜadČ mutung na
pavuĖgk, osadil s dvoumi havíĜi loch neb podzemní sklep v
domČ varhanáĜe Horáka, pod sv. Barborou, kdežto jenom bez
prachu skálu prolamovati zaþali. Vedl sobČ týž Horák stížnost,
že /64/ [záhlaví: 1749] že by jemu dĤm k rui(ní)rování snadno
pĜijíti mohl. Prohlásil se p. Ludman, že jemu za škodu cavíruje a
státi chce a jej bezeškodného zachová. Dejž P. BĤch, aby na
dobré rudy pĜišel.
P. Franti. Werschauser blíž u ýernýho jelena v lochu taky na
nČjaký smrsk pĜišel a havíĜe tam osadil. Co tak dobrého a
bohatého najdou, diĢ s tím na svČtlo pĜijdou.
17. Septemb. na chrámČ pánČ sv. Jakuba byla vČž krovová,
kde se Sanctvs zvonívá, reparírována a báĖ sundána, v nížto
pamČĢ na pargamenČ psaná se vynalezla, kterak letha 1673 na tý
vČži dva zvonce, jeden k pozdvihování a druhý k doprovázení
veleb. svátosti k nemocným, zavČšeny byly, s vypsáním
tehdejších radd. osob a arci-dČkana. Jest k tomu písmu pĜidán
nový popis, totiž JC. Krá. Mti regírující císaĜovny Mariæ
Terezije, uherské a þeské korunované královny, a pana arcidČkana p. Vác. Erythræii, neménČ arci-biskupa P. Mauritia a
magistratuální osoby, též pamČĢ, kterak oné kobylky téhož léta
1749 v nČkterých krajích tohoto království þeského se ukázaly a
skrze pobožnosti a vroucné processí pryþ se zmizely. Pak
BavorĤm odtáhly.
VČž velká sv. jakubská, jenž za mé pamČti léta 1689 novou
kuplí okrášlena a plechem pĜikryta byla, téhož léta místem
novým plechem k reparírování a bánČ k pozlacení jest pĜišla.
Starý plech a zbytek nového plechu na vČže sv. Jana byl
obrácen.
/64'/ [záhlaví: 1749] 29. Septemb. P. agent z VídnČ psal, že ten
memoriál na JKM. strany osvobození vojanského einqvartírungku suo loco dobĜe recommendíroval a pĜed podáním krá. dvorským raddám k pĜeþtení, pak potom na krá. dvorskou cancelláĜ
podal. Povšem k obdržení co dobrého žádnou nadČji neþiní.
Páni depu. k snČmu uþinili relatí vyĜízení sv(éh)o, že na
budoucí rok z tabáku nČjaký slevungk k oþekávání jest. Z magistrálních stantzĤv vermögen steüer ze 1 fl po 6 kr memorialiter
se ucházeti má, by z ohledu mizerného deputátu pĜi 3 kr pozĤstaveno bylo.
Druhý memoriál na repræsentatí z strany vystavČní qvasi
cassáren a þinže z officírĤv vojanských bude expedírován, by
nČjaké expediens vynalezeno bylo, odkud by obec vynahražení
užíti mohla.
Do ýech oþekávají se ještČ tĜi regementy vojska a tak na 30
tisíc v ýechách vojska k einqvartírování pĜijde.
PlzeĖ a BudČjovice dle krá. rescriptu nejvyší æconomiæ
directorium dostali, kteréžto jistému hrabČti se conferíruje.
Patent intimíroval, kterak z campamentu vojsko na wintr
qvartíry do Kuttný Hory 3. Octobris zase se navrátiti má. Že pak
to vojsko silnČ desertíruje a pryþ utíká, to z veĜejné povČsti
vĤbec známo jest.
/65/ [záhlaví: 1749] 1. Octob. P. Bernard Lustig pĜivezl sobČ z
ýáslavČ nevČstu pannu Maryandl sirotka Ticiusovou. Dejž jim
P. BĤch štČstí a dobré manželstvo.
8. dito. Psaní od JEx. pp. barona Netolickýho intimírující,
kterak Karel Targo, fabricant tabáku, jenž fabricu mČst.
pronajatou mČl, do Drážćan se obrátil a tam meliorem
conditionem sobČ hledati míní a vícej do Kuttný Hory se
navrátiti oumyslu nejni. By podle toho mČsto k svému qvod
interest pĜijíti mohlo. Bude dle poníženého podČkování
odepsáno, že on svĤj contingent mČsíþnČ odvádČl a ponČvadž
concursus creditorum se vyskytl, forot tabákĤv zpeþetČn a
inventírován a p. Vav. Štamperskýmu pro interim tabák k
prodaji dán a nový fabricant obrán býti má.
Psaní od JMP. Mitrovskýho, administ. ouĜadu nejv.
müntzmistr., oznamujíce, kterak relatí visitatí Horr Kutten a
strany pavuĖgku na krá. repræsentatí jest složil a co na to táž
repræsentatí jest resolvírovala, intimíruje. Bude to obci
oznámeno.
Ittem. Druhé psaní intimíruje, co jest táž krá. repræsentatí na
podaný stížebný spis od uroze. p. Vácslava Hertla, krá. rychtáĜe,

ad puncta resolvírovati ráþila, totiž videatur sub 13. Novemb. a.
cur., jenž na to referát vyhotovený a pĜednešený byl. Odkudž se
vyrozumí, na þom tak té dĤležitosti celá podstata záleží etc.
/65'/ [záhlaví: 1749] Naþež více žádná resolutí nenásledovala.
Odkudž znáti jest, že pĜi té magistratuální deductí se pozĤstává.
13. Octobris. Patentaliter intimírováno, kterak JC. Krá. Mt p.
Henetu, appellatí raddu, J.V. Doctora, z ohledu pĜes 20 leth
publico prokázaných služeb do stavu rytíĜ. s prædicatem z
Henetu nejm. s descendentí povýšiti jest ráþila. Jehožto JMP.
bratr prælátem kláštera žćársk. z ohledu pČkných qvalitetĤv
resolvírovaný týž ouĜad opatský chvalitebnČ zastává. Jsouc oni
JMP. bratĜi vlastencové a patricii krá. kraj. mČsta ýáslavČ,
šĢasnou slávou svou vlast nemálo oslavujou a ozdobujou.
Psaní od krá. ouĜadu kraj. s includírovanou decisí od krá.
repræsentatí a komory na spis strany vydání qvasi cassárny a
vydání penČz nájemních za qvartíry officírské, že se žádný
fundus a nervus k bonificírování toho nevynachází a odkud by
takové vydání k vynahražení pĜijíti mohly, by magistrát sám
sobČ fundum vynalezl.
Cizozemské hedbábný drahé cejky, loket pĜes 5 fl, do zemČ
dovážeti se zapovídá a jak mnoho kupci ve forotČ takových
mají, popis jich se má odeslati.
Vácslav Lachviþka, hĜebenáĜ, zadlužený, moratorium na 4
letha právnČ introducíroval.
/66/ [záhlaví: 1749] P. Frant. Fatigat, curátor pozĤstalosti
Karel Pátkovské, složil poþet svĤj za 17 leth. PonČvadž ale
dČdiþky Habisraytyngerové pro prætensí 20 tisíc na tu
pozĤstalost právní pĜípovČć uþinily, bude ten poþet jim commu.
PozĤstalá pí vdova Rozyna Pátková, bývalá Capetová, po smrti
pana manžela in puncto illatorum p(er) 33 tisíc taky uþinila
condictí, kteréžto illata p. manžel její durante matrimonio utratil.
Ona pak jsouc v stavu mizerným postavena, u p. Anto. Capety,
syna svého, v Chrudimi život svĤj dokonala.
Bohatství jest od P. Boha pČkný dar,
nejníli pĜi tom rozumu, pĜichází na zmar.
Neb kdo pĜíliš nádh(e)rnČ poþíná,
zkázy své bývá sám pĜíþina.
ŠtČstí a bohatství požívej moudĜe,
aby tČ potom neobklíþilo hoĜe.
15. Octob. na den sv. Terezije, kdežto den narození JK. M.
se slaví, oslavoval se slavnČ stĜelbou s dobrou vĤlí. A hle, letos
toho ani slyšeti ani zakusiti nebylo. Ani to slavné vojsko, zde
einqvartírující, žádné veselosti a radosti neoplývalo. (A proþ.) I
proto, že krajiny a lidé velmi danČmi se utlaþujou, neb za pamČti
mé a kralování císaĜe a krále Leopolda I., Jozefa I., Carla VI.
nikdy takového stČžování a tČžkého obživení slyšáno nebylo.
18. Octob. Missiva appella. naĜizuje, aby Vácslav Pacelt,
jinak Ružek, in puncto plagii od Jana Šizera udaný, dictírovanou
pĜísahu /66'/ [záhlaví: 1749] prævia admonitione perjurii vykonal
a se oþistil, pak po vykonané z arrestu i ten udavatel z arrestu
propuštČni byli. Stalo se podle toho.
Jistí se, že ten memoriál na JK.M. strany osvobození vojansk. qvartíru ani na zdání krá. repræsentatí, ani na administratí
nejvyš. müntzmist. odeslán nebyl, nýbrž z VídnČ rescribírováno,
že se pĜi pĜedešlé krá. decisí pozĤstává. Škoda té vynaslažlivé
práce a péþi pp. sschöpfmistrĤv. Plus valet rex qvam lex. Stat
pro ratione voluntas.
Patent intimíroval, kterak J.Kr. Mt rescribírovati ráþila, by
vrchnosti ze stodol poddaných obilí z letošní ourody boží na
špejchary své k opatrování vzaly, tak aby lid poddaný takové
obilí v této láci rozprodávati nemohl, nýbrž takové k drahotČ k
budoucímu roku vrchnost zachovala a zatím za poddaného na
porážku toho obilí, které v jistotČ míti bude, contributí a jiné
danČ anticipírovala. Staré pĜísloví: Ne toho pták, kdo ho škube,
ale kdo ho jí. Milý sedláþku, ne tehdy kdo voĜe, sije a žne, též
klidí, ale toho, kdo to v špejchaĜe má.
/67/ [záhlaví: 1749] 2. Též patentaliter se v známost dává,
kterak v nČkterých krajích zhusta rozliþné krádeĜe, loupeže a
nákeĜictví se provozují a jedna znamenitá banda, jenž v strašlivých larvách nákeĜnicství s mordem provozuje, se vynachází.
Protož generální zemČ visitatí dne 20. currentis pĜedsevzata má.
Ty pak odvrácené kobylky, jenž po sobČ vejce zanechaly, by
z nich zrĤst nepošel, kde se vynacházejí, se sbírati a páliti mají.

HovČzí dobytek v okolních místech silnČ padá. V VeletovČ
pĜes 18 kusĤv zhynulo. Tak se taky stalo za roku 1710. 11. 12. a
potom následoval mor, od kteréhožto 35 leth se poþítá.
Strany placení vörinegen steüeru z fundaþních capitálĤv
prošla decisí, že ti, jenž z tČch fundacích nČjaké qvoty požívají,
pro rata k placení taženi býti mají.
Kaple sv. Jana Nepomuc. z concurrentí jiných záduší zevnitĜ
pĜekrásnou facádou k spucování a lešení k bourání šĢasnČ pĜišlo.
Aby vnitĜ k dokonalému zhotovení pĜijíti mohlo, sv. Jane
Nepomucký dopomáhati ráþej.
Obci publicírovaný patent, mocí kterého všechny drahý,
bohatý a skvos(t)ný hedbábný cejky, pasomany, prýmy zlatý a
stĜíbrný cizozemské též krajky do þeského království dovážeti a
nositi se zapovídá. A to proto, že se peníze, zlato i stĜíbro ze
zemČ vyváží a mnozí pro takové zboží do chudoby a do
zadlužení nad jmČní zkázu se uvádČjí.
/67'/ [záhlaví: 1749] A ponČvadž bez toho JK.M. v zemi
dĤkladných a rozliþných fabric zdČlaných se vynachází, kdežto
nejdra(ž)ší cujky, loket pĜes 5 fl, fabricírovati se povoluje, i taky
krajkĤv dosti k dostání jest.
Jako i rozliþné drahý kamení, perle a jiné clenotie k dostání
jsou. Podle toho cizozemské perle, kamení a calenterie (mimo
hodinek) sem dovážeti, kupovati a v tom handlovati.
NeménČ nevČstám (mimo zasnubujícího prstenu) co
podobného præsentírovati se zapovídá. An by který krejþí z
cizozemských zapovČdČných cejkĤv nČjaké šaty šíti se opovážil,
tomu živnost vyzdvižena a takový pĜestupník ¼ letním arrestem
vytrestán, pak na vČþnost relegírován, ta pak osoba, jenž takové
šaty šíti dala, s 200 dukáty pokutována býti má. Liveraj
premovaná mimo kloboukĤv nositi se zapovídá a tak dále.
Neb skrze nádh(e)rné šacstvo lid pĜenáramnČ pejchy se
pĜidržel a rozliþných mód sobČ vymyslil a kde jenom na jakou
módu se vyptati mohl, již do takové vlézti musel. Odkudž
pejchy a mód dychtivost všelijakých neĜestí pĜinesla dost.
Ženské osoby nosily stĜíhané vlasy, kadeĜavený, fryzýrovaný,
lokovaný, pĜes záda rozþesaný, s pentlí (v)zadu zavázaný i do
copĤ spletený, na nich avahantky acsametový neb kastorový
klobouþky premovaný, þepce roztĜepejĜený, jenž se jdoucí
fofrovaly. Do vlasĤv všelijakých mašliþek a stĜapeþkĤv
nastrkaly, na vrch hlavy dýnka sobČ špendlovaly a podivných
kudrlinkĤv nadČlaly.
/68/ [záhlaví: 1749] Octo. 20. Onehdejší psaní od JM. p. Mitrovskýho, nejvy. müntzmistra administ., obci pĜednešeno,
kterak krá. repræsentatí a komora sice resolvírovala, že kverkovstvo s JK.M. ad societatem se pĜipouští a 2. aby kverkovstvo se
prohlásilo, kterak in perpetuum pavovati míní, 3. aby pĜíjemnČjší condití podalo, 4. obec ten rest tČch 900 fl na woszrkhunst
svolených, neménČ 5. ten rest, pírtátz, co Brandenburci piva
svaĜili, do 4 nedČl sub executione na horní ouĜad složila.
PĜitom, aby sousedstvo fundum vynalezlo, odkud by outrata
na cassárny, též na zaplacení qvartírĤv officírských zaplaceny
býti mČly, by na to do pátku se uradili a pĜednesli.
J. Ex. pp. baronovi Netolickýmu z strany p. Targo, tabák
fabricanta, odepsáno, že pro præterito žádným restu nepozĤstává
a pro præsenti že tabac obec ujala a zinventírovala, kterej nČkteĜí
creditores conditírovali, nyní ale že magistrátu zase starost
nastává, kterak fabricu zaopatĜiti má.
Zpráva na appellatí strany Šizera a Vác. Ruška, že ta vČc ad
mentem mi. appellatorní missivy vyĜízena jest.
P. oberšt commendírující dal vČdČti, že dnes 5 vojákĤv a
pĜedtím 2 desertírovali. Podle toho že oumyslu jest do bran a
forten vartu ordinírovati, by pro takové varty qvartíry obrány
byly. Jest pro interim snešeno, by fortny se zavĜíti daly a ta varta
k branám k braným mČst. ordi(ní)rována byla. Málo to
effectírovati bude, když jinudy cesta zamezena nejni.
/68'/ [záhlaví: 1749] 22. Octob. Inqvisití Františka Balvína z
strany zastĜelení myslivce. Stalo se, že se dva myslivci pohodli a
jeden inqvisita otce zrádnČ zastĜelil. Uslyšav to manželka
zabitého, bČžela s hoĜem na mordéĜe, kterýžto sobČ zase flintu
nabil a snad ji taky zastĜeliti mínil. I šĢou(c)hl ji flintou, až se
hned skácela a omdlela. Vidouc to dcera její, jako by i máteĜ
zabita byla, bČžela domĤ a pravila inqvisitu: Ach, nastojte,
Františku, myslivec tatíþka zastĜelil a matiþku zabil. I vzal flintu
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svou, kterou pĜedtím na zajíce nabitou mČl a toho myslivce
chytiti mínil. Když jej až na 10 krokĤv dohonil, s flintou na nČj
se obrátil, do líce sobČ pĜiložil a kohoutek natáhl. Vida se
inqvisitvs v nebezpeþenství smrti býti, sobČ pĜispíšil a toho
odbojníka svého, jenž jemu na život šel, jest zastĜelil, pravíc, že
k tomu z bolesti a veliké lítosti nad otcem pohnut byl a sebe sám
taky pĜed smrtí brániti musel, což taky svČdkové dosvČdþili, že
týž myslivec pĜedtím mluvil, že jistČ nČkoho zabíti musí. Stalo
se to na den sv. VavĜince na statku Rašovice blíž Žandova. Bude
ta inqvisití podle appellatorní missivy na appellatí odeslána.
Pro generála regementu Königsov., jenž se do mČsta na
qvartír oþekává, má se qvartír obštelovati. Zase nová starost
nastává.
Jistá panna v Vídni rozená zde bydlící, která se s fabricantem p. Targou zasnoubila, za ním s jistým p. Berem, /69/ [záhlaví:
1749] kramáĜem zdejším, za ním do Drážćan se pustila, tam
zĤstala. A on po nČm forot tabákĤv pro mČsto odeslal. Doþká se,
co pak dČlati pĜemejšlí.
Ta transactí s veleb. pannami vrsulinkami de redimenda
retributoria ponČvadž až dosaváde maturírována nejni, qvo ad
casus fatales militarios má býti ku konci svému uvedena.
Ten vermögen steüer z fundaþních capitálĤv, co tak jeden
každý percipient z qvoty své contribirírovati má, pĜi té repartití
se pozĤstává.
25. dito. Páni starší obecní a páni osmi-soudcové tak jak
jsou se s obcí strany pavování uradili a snesli, na oné psaní od
JMP. Mitrovskýho, nejv. müntzmistra commu., pĜednesli conceptive odpovČć, že pĜíjemnČjší condití neb vejminky dáti a
položiti, též k tomu, aby pavovali a vojáky míti mČli, z ohledu
tČchto obtížných a v obživení pĜetČžkých þasĤv, a svých
privilegiích se zbaviti mČli, pak na mČsto vČþný einqvartírung
dopustiti mohli, pĜistoupiti nemohou, jsou pĜednesli. A oznámili,
že se do toho podepsati zpČþujou.
I byli páni sousedi do svČtnice raddní povoláni, pravíce, že z
nich nČkteĜí sami se k JMP. nejv. müntzmistru ucházeti budou a
jiní zase že s pány staršími obec. a s pány osmisoudcemi, též
vzác. magistrátem držeti budou a tu se na dvČ strany rozdČlili. Ti
pak odstupníci namítali, že oni v štole sv. MáĜímagdalenské a v
ýíšku pavovati chtČjí, však na náklad obce, protože ty místa a
ten pavuĖgk obec na se pĜevzala. A jakkoliv tomu tak jest,
ponČvadž ale obec tehdáž pĜes 13 tisíc propavovala a s vČdomím
komory od toho pavuĖgku obec upustila, /69'/ [záhlaví: 1749]
[okraj: Octob.] a ty místa vody zatopily, bylo jim to jejich
nesmysitedlné a právČ nemoudré oznámení též pĜednešení
vysvČtleno takto, že o tom dobĜe se ví, kterak obec v tČch
vojanských minulých þasech do veliké decadentí uvedena byla a
sobČ 12 tisíc na prantschacung, když král pruský ohnČm a
meþem vyhrožoval, vypu(j)þila a co více, že nepĜítel pivovara se
ujal, forotní dĜíví spálil, slady a jeþmeny svaĜil, forotní piva
strávil, že nyní z vaĜených tČch várek obec tátz platiti má a skrze
ten einqvartírungk do velikých vydání se pĜivádí. Odkudž patrnČ
znáti jest, že ti odstupci obec na mizinu a zkázu uvédsti
pĜemejšlejí. A když obec tak zavedena bude a contributí zastati
možná nebude, žeĢ tím samým takovou platiti a zastati pĜinuceni
budou a tak dále etc.
PoslednČ prohlásili se, že nyní tomu porozumívají a aby
podle mínČní magistratuálního, též podle jejich u JMP. nejv.
müntzmistra, tenkráte zde residírujícího, stalého nejponíženČj.
prohlášení zachováni byli, by vzác. magt tu declaratí secundírovati ráþil, že tu odpovČć podepíšou, snažnČ žádali a to k
pondČlku podati pĜislíbili.
P. Vác. Beer uþinil zprávu, že ten fabricant Targo ze Žitavi
ten tabák pro najatou mČst. fabricu od svého manufactora
odeslal a podle oného contractu fabricu tabákovou držeti míní a
taky ten manufactor sem svého factora odešle. Podle toho sejde
z té starosti, když to tak zaopatĜeno bude.
/70/ [záhlaví: 1749] In Octobri silnČ ve dne v noci mrznouti
zaþalo, totiž 22. 23. 24. 25.
25. dito. Psaní od kraj. ouĜadu s inclusívou intimírující, kterak JKMt na podaný spis sschopfmistrĤv a raddy a obce kuttnohor. strany osvobození vojansk. einqvartírungku pĜi pĜedešlé
krá. decisí pozĤstavovati ráþí.
I vynasnažili se páni sschöpfmistĜi se vší silou toho
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einqvartírungku se osvoboditi, neb na jejich obranách, deductí a
repræsentatí pohnutek nic nescházelo. Inu, kdož mĤže za to. To
je již ten tĜetí pád horr, o kteréžto Libuše prorokovala, že Hora
Kuttná tĜikrát padne a tĜikrát pozdvižena bude. TČste se milí
potomci tou nadČjí, že snad šĢastného pozdvižení se doþkáte.
Druhé psaní, by se pro pana generála Anger convenionabl
qvartír zaopatĜil. Item se intimíruje, že krá. repræsentatí komora
skrz Kuttnou Horu vČþný vojanský durch-march denominíruje a
podle toho dva regementy vojska co nejdĜíve pomarchíruje a
rasztag zde míti bude. By jejich portí, qvartíry a marštale pro
400 koĖĤv se zaopatĜily.
Aby ten durch-march jinam obrácen byl, na krá. repræsentatí
se uchází a pohnutky se repræsentírují 1. že se zde 6 compagnií
vojska v qvartíru, neménČ staab velký vynachází a tolik koĖstva
do marštal se postaviti nemĤže, protože taky officíĜi marštale
potĜebují, /70'/ [záhlaví: 1749] [okraj: Octob.] 2. že by mČšĢanstvo
z chlívĤv a z ovþincĤv dobytek v tČchto mrazových dnech pod
oblohu nebeskou vyhnati musel a to proti regulamentu jest a 3.
tolik vojska pro einqvartírung tak lechce se einqvartírovati se
nedá etc. Dle þehož a in conformitate toho o tom p. krigs
commissaĜi zprávu svou taky na tuž krá. repræsentatí odsílá.
27. dito. PonČvadž ten spis toliko od 92 p(ánĤ)v sousedĤv
podepsaný se vynachází, má se taky od jiných podepsati.
Pro toho p. generála z Angr jest objednán qvartýr v domČ
Wohnsidlerov. od 1. Novemb. proti roþnímu platu 70 fl.
[okraj: Fab. tabák] P. Marche z Drážćan pĜednesl od p. Targo contract sobČ na fabricu tabákovou postoupený, žádaje, aby
jemu jakožto compagnistu podle toho zanechána byla, že dle námluvy k tomu všemu pĜistupuje. Podle toho bude jemu inventáĜ
zinventírovaného a odprodaného tabáku i peníze odvedené,
kterýžto s condicentí o prætense jich se schodnouti pĜislíbil.
29. Octob. Pupillární commissí, jenž pupillární curatorní a
seqvestratorní dĤležitosti in agenda mČla, patentaliter jest
vyzdvižena, takže nyní ty dĤležitosti krá. consessu pod agendu
introducírované se vynacházejí. Poruþníci, curátoĜi, též seqvestĜi
co za práci požívali a mívali, takoví platové na tĜetí díl se
reducírujou a s tou tĜetinou respectu prioris solutionis spokojeni
býti mají. A to residuum sirotkĤm /71/ [záhlaví: 1749] curandis a
creditorĤm pro bono patĜiti má. Od padlého dobytka pohodným
po 15 kr, pak z menšího polovice z contribuþního dĤchodu
platiti se bude. Recept a facultate medica proti pádu dobytka v
Praze jeden exempláĜ p(er) 12 v impressí vdovy Rosenmüllerové
k dosti jest.
Strany deserturĤv vojanských a jich ukrývaþĤv patent obci
bude publicírován.
Námluva strany braní piva lorec. bude s KaĖkovskými a s
pány horníma officíry, též Bašteckými dálej jednáno, by odtud
na nájem officírĤv vojanských nČjaké subsidium et utile následovalo.
J. Ex. pp. Netolickýmu bude oznámeno, že ten p. Marche
podle pĜedešlého contractu fabriku tabákovou jest ujal a s
creditory Tarkovskými se umluvil.
Qvasi cassárny budou pĜedevším od pánĤv deputírovaných
spatĜeny a potom od pánĤv officírĤv vojan. spolu zvisitírovány a
na inventáĜe podepsány.
4. Novb. Patent intimírující durch march vojenský, mocí
kteréhožto z ýáslavČ dne 5. dito 7 compa. a staab dragounský do
Kuttný Hory pĜitáhne a rasztag tu míti bude. By se p(r)o tož
vojsko viveres a qvartíry proti hotovému platu zaopatĜilo. Tak
jak se to státi mohlo, tak jest to zaopatĜeno. Když commendírující oberšt beneventírován bude, má se to jemu repræsentírovati,
že se ty qvartíry lépej zaopatĜiti nemohly pro vojsko zde již
qvartýrující. Odkudž znáti jest, že krá. repræsentatí ani remonstratí p. krigs commissaĜe ani obecní motiva nepozorovala, /71'/
[záhlaví: 1749] [okraj: Novemb.] þemuž se krigs commissaĜ velice obdivoval a prál, že mČsto musí míti málo dobĜe pĜejících.
Decret od commissí nad vörmegen steür na podaný spis
strany placení vermögen steueru ex solaribvs magistralibvs,
ponČvadž deputátu hodného tak jako officianti hospodáĜ. raddní
osoby nepožívají, by toliko 3 kr ze zlat. se odvádČly, podle
kteréhožto decretu decidírováno, že 6 kr odvádČti se má a tak na
p. krá. rychtáĜe 30 fl, na p. primasa 50 fl, na starší raddní po 25
fl a mladší p(er) 8 fl platiti pĜichází. I tuć opČt pĜichází

znamenité vulnus, které se více zcurýrovati nedá.
Psaní ze Zásmuk vČdČti dává, že bažantník kuttnohorský v
bažantnici zásmucké na krádeĜi bažantĤv chycený a arrestírovaný jest, by kamarád jeho, zbČchlý havíĜ Ražump nazvaný, zjištČný a tam ad inqvirendum dodaný byl. By se podle toho inqvisití
zaraziti a ad judicium delegatum venaticum odeslati mohla.
6. Novembr. to vojsko durch-marchírující a do Kuttný Hory
oþekávající nepĜitáhlo neb se jistilo, že ani ještČ do Moravy
nepĜitáhlo.
Psaní od JEx. pp. barona Netolickýho oznamující, že ten
durch-march a statí vojanská skrze Kuttnou Horu toliko in
casum zlé cesty, aby se vojsko vyhejbnouti mohlo, provisorie
ustanoven a determinírován jest. A ponČvadž /72/ [záhlaví: 1749]
dne 5. ejusdem JMP. p. baron DobĜanský, vnovČ zĜízený krá.
hejtman kraje þáslav., do Kuttny Hory na noc jest pĜijel, pak dne
6. ejusdem pĜivítán byl, jest takové psaní jemu poukázáno s tou
poníženou žádostí, by podle toho mČsto sobČ mi. poruþené míti
ráþil, tak aby od takového durch marche a statí ušanované bylo.
Témuž p. krigs commissaĜi to mentionírované psaní pro
consolatione nápodobnČ jest proukázáno a podČkováno, že ta
jeho remonstratí povšem nČco effectírovala, zaþež darován jest
½ sudu piva a korec kolniku.
Páni depu. do PodhoĜan k JMP. Zárubovi, bývalému kraj.
hejtmanu, relationírovali, že za to podČkování, co jest v té functí
obci mi. prokázal, uctivČ se podČkoval, však ale strany veleb.
pannen ursulinek oné vejhrady in casum exactionis nepĜátelské
tomu rozumČti nechtČl, pravíc, že se sice o tom pamatuje, že
jednáno bylo, však ale to in protocollo commissionis zaznamenáno se nevynachází, aby o tom vz. magistrát s nimi jednal. A
ponČvadž s nimi žádného vyĜízení nejni, jest podle toho jemu
psaní odesláno, by ta vejhrada do té námluvy potažena byla.
Concept psaní odpovČdního na JMPP barona Mitrovskýho,
nejvyš. müntzmistra, na 6 punctĤv pĜednešený, velice pČknČ
vypracovaný, že jakkoliv magt k nejvyšímu zalíbení ty všechny
puncta mile a rád by amplectírovati chtČl, jsouc ale obec skrze
vojanské nepĜátelské exactí velice ruinírována a do dluhĤv
pĜevedena, neménČ majíce 30 usedlých pĜiražených, též skrze
vychování invalidĤv jako i /72'/ [záhlaví: 1749] stavČní qvasi
cassáren a vojansk. einqvartírungu v vydání ubraná, že v tom
stavu se nevynachází, by se s pĜíjemnČjšíma condicemi ucházeti
mohla.
10. Novembr. Intimatí krá. pánĤv hejtmanĤ kraje þáslavsk.
PĜední JMP. Vác. Petr baron DobĜenský a p. Vražda.
12. dito. JeštČ ten nadepsaný concept modelisírován a
zlepšen. NeménČ deducírováno, kterak magistratuales ex proprio
200 fl na pavuĖgk horr dáti se uvolili a pĜitom s sousedstvem
cupusovati se prohlásili. A tak z ohledu adminicular collecty ani
obec, jenž na invalidy pĜes 6000 fl vydala, pĜíjemnČjším
conditzem pĜistoupiti nemĤž, an by dĤchodové budoucnČ v
lepším stavu se vynacházeti mČly. I to superfluum k zalíbení JK.
Mti sacrificírovati se mĤž.
Odkudž snadno conjecturírovati se dá, že Hora Kuttná do
decadentí uvedena býti musí. I náš vČk ještČ jakž takž bude, ale
potomkĤm pomáhej sám P. BĤch. Neb z toho kalištČte na bĜech
vybĜednouti mocti nebude, neb tČm tČžkostem na nás valícím
nijakž vyhnouti ani se obrániti možná nebylo.
Jaký tak ku podivu toho roku divý a strašlivý muž blíž Petršpurgku od myslivcĤv chycen a lapen byl, z tohoto vyobrazení
se spatĜuje. [vyobrazení chybí - vytržený list]
/73/ [záhlaví: 1749] 13. Novemb. Na oné psaní od JMP.
nejvyš. müntzmistra strany zanešené stížnosti JKM. p. krá.
rychtáĜe proti vzác. magistrátu vedoucí referát pĜednešený: 1.
Aþkoliv in sententia juris patronatvs krá. rychtáĜ potažen jest, to
že se stalo podle zĜízení zem. B 39 40 de formalitate. A tak když
se nad poþty zádušní commissí drží, co se vyĜídí a v raddČ
relationíruje, to vše že doslejchá. Pak in Leopoldino diplomate,
kdežto se jvs patronatus sschöpfmistrĤm, raddČ a starším
obecním, též celé obci nejmi. restituíruje, tam o krá. rychtáĜi
žádná zmínka se nedČje. A ponČvadž v tom krá. rescriptu strany
taxy magistratuální krá. rychtáĜ potažen ani zmínČný nejni, míní
se, aby on sportul ex corbona carens byl.
2. NásledovnČ, co se hospodáĜství obec. dotýþe, jsouc od J.
Exc. pp. Netolickýho za jeho commissaĜství consulentes zĜízeni,

co tak vzác. magistrát strany hospodáĜství obecního Ĝídí a
ustanovuje, i to vše doslejchá a k tomu votum honorarium má.
3. Dle generálních Ĝemeslnických articulĤv nad cechami
inspectores a commissaĜi, s nimižto se cechové Ĝíditi se mají a
ne s krá. rychtáĜi zĜízeni a ustanoveni se vynacházejí.
4. Od vzác. magistrátu, co by tak proti dobré harmonii þeliti
mČlo, jemu se nic neþiní, anobrž sám k nedorozumČní pĜíþinu
podal, když magt pĜi slav. cancelláĜi místodržícké de mala
administratione udal.
/73'/ [záhlaví: 1749] 5. Strany odĖatého piva, které aby jemu
obec in æqvivalenti vynahradila, jsouc ta vČc za commissaĜství
J. Exc. pp. barona Netolickýho ustanovena, pĜi tom se pozĤstavuje.
A ponČvadž z téhož psaní se vyrozumívá a zapovídá, aby
magistrát od tČch na osoby raddní po 6 sudech piva pĜívarku na
budoucnost præscindíroval a s vymČĜeným deputátem spokojen
byl, to nČkdo falešnČ udati jest musel a ani to taky v pravdČ se
nevynachází, to samé pro injuria se ujímá, má se žádati, by ten
zlopovČstný denunciant, na kterém by se satisfactí stíhati mohla,
vyjeven byl.
Contract na vejstav piva s KaĖkovskýma, sud po 7 fl 18 kr a
pĜitom na þtyrycátku tak dlouho, dokudž by jeþmen pĜes 1 fl 30
kr k dostání byl, má se vyhotoviti.
Osoby raddní adminicular collectu 10 fl pro cento ze
stantzĤv platiti mají.
Celá adminicular collecta, totiž sloužících, ze mlejnĤv a
ovþákĤv, v mČstČ vynáší 454 fl 15 kr.
15. Novemb. Patent obci publicírován, zdaž by obec neb
mČšĢanstvo slámu k stlaní drobnou v mírném valoru pro
rejtharstvo lifrovati chtČlo, má se oznámiti.
/74/ [záhlaví: 1749] 17. 18. dito. Z Moravy skrz Kuttnou Horu
krá. vojsko, rejthaĜi, granatýĜi a dragouni, do kraje plzeĖsk.
marchírovalo.
18. Patent ohlašoval: 1. Pragmaticální cynosuru strany
obligatí creditorĤv, jenž generální a speciální hypothéky
ustanovené mají, kterak in processu cridæ ratione prioritatis
pokraþováno býti má. Vide prag. lib. consul.
2. Vojsku einqvartýrující myslivost provozujícímu to za
excess se pokládá a kde jakou zvČĜ stĜíleli neb honili, má se to
liqvidírovati.
3. Vrchnosti a magistrátové všech pĜíjmĤv penČz, qvocunqve titulo pĜicházejících, fassi upĜímnČ a vČrnČ složiti mají.
4. Pohodný brandejský, že proti zápovČdi z padlého dobytka
kĤže slíkal a prodával, z krá. zemí vypovČdČn a penČžitou
pokutou vytrestán byl. To vše pohodným pro vejstrahu oznámiti.
Recept proti pádu dobytka zase nový se odesílá.
5. MediastrĤm, jenž pokoutnČ lidem medicíny dávají a
facultate medica approbírováni nejsou, i duchovním osobám
líky poskytovati, se zapovídá a naĜizuje, aby k tomu
habilitírovati a examinírovati (se) dali.
6. Ti, jenž na zajatý v Turcích s železy almužny sbírají a se
protulují, pak ty almužny sobČ nechávají, /74'/ [záhlaví: 1749]
takový pryþ puditi a arrestírovati. Též žebrati jim se zapovídá
etc.
Zpráva na appellatí s inqvisití jisté dívky in puncto svspecti
infanticidii.
Ittem druhá pí BĜezinový z BĜejetic, vdané Prokopové,
strany dĤmČlého deposití 500 fl, že se tu nic nevynachází a ani
pĜedkové její zde nebydleli, nýbrž otec její nČkdy hejtmanem na
Nových DvoĜích bejval a po jeho smrti ani žádný kšafft ku
právu nepĜišel, odeslané.
MydláĜi, že nad taxu zemskou varkhaufy drážej prodávali, k
složení pokutČ po 4 kp arrestem pĜidržáni byli. Podali jsou
pohnutky svý, kteréžto na repræsentatí odeslané budou. Zatím z
arrestu byli propuštČni a ta pokuta do decisí svspendírována,
však tak, aby podle té taxy dílo své prodávali.
Jaký tak znamenitý zloþinec Christian Käselbier tohoto roku
v Prusích chycen a kterak tak silnou bandu svou mČl a co jich
tak exeqvírováno jest z této zprávy, jenž pro pamČĢ tuto se
pĜikládá, se doþísti mĤže. Deniqve totus mundus in maligno
positvs. [zpráva chybí - vytržený list]
/75/ Ego Wenceslaus Schramek
Annorum Vitæqve Satur de Plebe Senator
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Arte mea varios curavi Vulnera morbvs
& Venas, barbas cultelli cuspide rasi
me Mors falce metit constringit gutture Vitam
enervat vires non est sanabile corpus
nam contra Mortem medium nec pixide restat
Vulnus qvod fecit frustra curare laborant
nec Ars nec Virtus Medici nec gloria prodest
Cælestis Medici transit sententia Mortis
qva statutum est Omnibus semel mori.
Nescio me Miserum qvorsum Mors ire jubebit
æternum hospicium Cælorum nobile Spero
totus corde ardens, ardentia lampada porto
nec Cor Contritum despice Christe meum.
Patria Chara Vale, postremum dico valete
Mores humoresqve meos mihi parcite qvæso
Cælesti manna qvantum satis provisus
decessi discessi die 18. Novembris 1749
[okraj: 24. Novemb.] Téhož dne p. generál Anger pĜijel na
veþer do qvartíru pro sebe opatĜeného.
Páni stavové, byvše do VídnČ povoláni, praví se, že když se
navrátČjí, nČco podivného a hrozitedlného sebou pĜivedsti mají.
/75'/ [záhlaví: 1749] 21. Novemb. Curenda od kraj. ouĜadu s
pohrĤžkou ostré executí a pænalis, by do 8 dnĤv adminiculární
collecta, vermögen steüer a z fundaþních penČz resta zapravená
byla.
Ittem. Patent strany Ĝádu penČz, kterak commissaĜi vyšího
stavu, deputírovaní k rozliþným dĤležitostem, placeni býti mají.
Žebráci a jiní tuláci na místo narození svého mají se puditi,
poddaní žebráci od vrchností vychováni býti.
Desortury moškvanský zchytati proti discretí 20 fl a je skrze
vojsko od místa k místu dodati.
Concept contractu s pány KaĖkovský(mi) od 1. Decemb. na
rok strany vejstavu piva, sud p(er) 7 fl 18 (kr) a þtyrycátka pĜi
tom zavĜeny.
Páni Pražané, davše sobČ privilegia confirmírovati, k složení
taxe 5000 mají pĜidržáni býti.
23. dito. JMP. z Turby, krá. dvorská radda, z Prahy jedouc
do VídnČ, na Hory Kuttny pĜijedouc, byvše pĜivítán, velice
vhlídnČ se podČkoval. Pravil, že v ýechách všudy jenom
stČžování a zlé žehrání naslejchá. Doložil: Však nám P. BĤch z
toho pomĤže a dlouho to trvat nebude.
Concept psaní na kraj. ouĜad z strany oných 12 tisíc fl od
krále pruzskýho brantschatzung na mČstČ a pp. PP. JesuvitĤv,
neménČ ýáslavi v summČ /76/ [záhlaví: 1749] p(er) 34 tisíc fl na
místČ celého kraje þáslav. exigírovaných a vyqvitovaných,
kterak až posaváde dle decisí místodrž. na to qvantum Kuttná
Hora nic neobdržela a krajská usedlost nic neconcurírovala. Pak
mČsto již na 5 tisíc fl interesse z tČch 12 tisíc odvedlo. An by tu
takové qvantum k zaplacení nepĜišlo, že by currentia placené
býti nemohly. Žádá se kraj. ouĜad o expediens, by mČsto k
zaplacení došlo.
Ittem. Concept strany pĜidržení p. oppata sedlec v pĜíþinČ
placení contribuce z polí mČstu pĜiražených, ponČvadž p. kraj.
cassír nikdy na odvod nedokonalý qvietýrovati nechce. By on
takové qvantum contributionis do dĤchodu obec. odvádČl.
Concept odpovČdi na administratí ouĜadu nejvyš. müntzmist,
p. krá. rychtáĜe se tejkající, ještČ povážen. Žádal, by páni pĜátelé
vystoupili. Jest to pováženo a snešeno: PonČvadž on tu stížnost
svou proti celému vzá. magistrátu zanesl a všech se to tejká, pak
žádnýho od toho neeximíroval a tu o samém krá. rychtáĜi neb
jeho ouĜadČ co þiniti jest, k povážení toho na svá místa jsou
zasedli.
Psaní od J. Exc. pp. barona Netolickýho z NČmeckého Brodu datírované, jenž právČ z VídnČ do Prahy se navracoval. Odpovídá na to, že jest vyrozumČl, kterak magt tu fabricu zase p
tabáku jinému podle pĜedešlého Targovsk. contractu jest pronajal a obec bezeškodna se zachovává. Aby to Pán BĤch požehnal.
/76'/ [záhlaví: 1749] 26. Novem. Dle psaní z Prahy od vejpisu
potĜebného strany reclamírování usedlostí bude odesláno tČch 50
fl.
Concept psaní na krá. repræsentatí s allegírovaným spisem
mydláĜĤv strany taxy na svČtlo a mejdlo, kterak k té taxæ
zemské pĜistoupiti se spČþujou a povšem drážejc nad taxu
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prodávají. PonČvadž ale okolní místa odtud svČtlo kupujou a
nadČje nejni, by odjinud svČtlo pro mČsto k dostání bylo, to se
jim prohlížeti muselo. A protož ta dictírovaná pokuta do decisí
in suspenso zanechati se musela.
Z Prahy se naslejchá, že pĤl Prahy domĤv sub hasta na
prodej udaných se vynachází a jest taky povČdomo, že velice
lacino se prodávají, neb divu nejni, když contributí odkud platiti
nelze a danČ peníze užírají a tČžké živnosti následují. Jakkoliv v
zemi velké vojsko leží a consumo jest, povšem na obilí malá
poplátka trvá a málo penČz se vynachází.
Gelt in der Welt
macht affect, effect, infect, defect, profect und perfect
hast gelt so kommt fort hast keins so bleib dort
hast gelt so setz dich nider hast keins so bin wider
O! teüfflisch gelt was richt du nicht in der Welt
in mundo Summus nunc est Super Omnia Nummvs
nummus honorat. sine nummo nullvs amatur.
/77/ [záhlaví: 1749] 26. dito. Voják, pĜijda z hospody na veþer
do cassárny, z nelibky mající kamaráda spícího do bĜicha píchl,
až mu stĜeva vylezly. Pryþ utekl.
November dosti pĜíjemným povČtĜím se dokonal.
1. Decemb. Missiva od appellatí s ortelem Vácslava Patclta
jinak Ruška se tejkající, by po vyhlášení ortele z arrestu a vazby
propuštČn byl. Jest takový in puncto plagii jemu publicován. Ten
toho referent jak v tomto processu od zaþátku chyboval, tak až
ke konci chybil, neb ortelovaný nikdy v arrestČ a v vazbČ
nesedČl, jen toliko na rathauze in cvstodia se zdržoval ut civis
possessionatvs a taky ad inqvisitionem tažen nebyl.
Concept odpovČdi strany p. krá. rychtáĜe na slavnou
administratí ouĜadu nejvyš. müntzmistr. v oných punctách již
jedenkráte approbírovaný bude expedírován.
Repartití moškvanského šloff kr dle obdržené bonificatí
ještČ k napravení a potom sousedstvu rozdána býti má.
Vojáci zajímali potach sedlský k rozvážení dĜíví. Bylo to
factum za excess proti regulamentu uznáno a oberštu
commendírujícímu repræsentírováno. Ihned vojákĤm to
zamezeno.
K slavnosti sv. panny Barbory byl od pp. PP. JesuvitĤ
tantum na pobožnost vz. magistrát pozván. Omluvili tractatí, že
nynČjší þasové k tomu nejsou etc. /77'/ [záhlaví: 1749] A to se
velmi dobĜe stalo pro uvarování pozvání vojanských officírĤv a
nČkteré nobesky.
Outrata p. kraj. hejtmana, jenž pro interim obsteüg qvartír v
domČ p. Jozeffa Hertla vzal, než se do svého qvartíru se odebral,
za 5 dní vynesla pĜes 54 fl.
Psaní od krá. consessu, mocí kteréhožto in subsidium
cassírování klášterních a jiných postraných appatyk by na
outratu concurrírovala apatyka u Zlatýho lva dle repartití 100 fl,
pak u Jednorosce 150 fl.
30. Novembris. Sleþna Roráková se vdala a vzala sobČ
fendrycha de Lucca. Dej jim pán BĤch štČstí. [pĜipsáno: Zle se
vdala, neb léta 1751 z vojny propu(štČn).]
9. Decembris. Missiva appellatorní s ortelem Františka Balbína, myslivce, strany spá(c)hané vraždy se tejkající ut sub dato
22. Octobris a.c. zaznamenáno jest, byl vyhlášen, mocí
kteréhožto od té inqvisí zaražené se osvobozuje a z arrestu též
vazby se propouští.
J. Krá. Mt patentaliter naĜizuje, by každá vrchnost na gruntČ
svém vídeĖskou silnici ku Praze v dobrém stavu zachovati a
spravovati dala, po kteréžto silnici pošta jezditi a poštmistry
zaopatĜena býti má.
Patent vícej intimíroval, že v /78/ [záhlaví: 1749] v rozliþných
místech dobytek silnČ padá. By to zlé pĜetrženo bylo, aby
prostĜedkĤv pĜedepsaných bedlivČ adhibírovali a padlý dobytek
do jam hluboce zakopán a vápnem osypán byl, kĤže pak na nich
se poĜezaly a z nich stahované nebyly.
Z vojákĤv za qvartír, totiž za teplo a svČtlo, z militar cassy
dennČ p(er) 1 kr dán býti má. A za desertura in paroto po 22 fl
nominem discretionis dávány býti mají.
P. Petr Hertl, byvše v Praze in suo negotio, relationíroval 1.
strany penČz Mozerovských, že obec nadČji má takové ze Slezka
dostati. Bude schvální posel k agentu slezkýmu s psaním vyslán,
2. strany oných 12 tisíc brandenburských, od mČsta na místČ

kraj. þáslavsk. exigírovaných, taky dobrou nadČji relationíroval,
neménČ 3. collecta adminiculární že má býti vyzdvižena a na
cizozemská vína do ýech pĜivážející reducírována. Pak 4. vejpis
rectificatí commissí strany usedlostí, na kterýžto tam 50 fl
odvedl, do 8 dnĤv se dostane, 5. Pražané a jiná mČsta všechny
privilegia ad depositum k JKM. že odeslána býti mají. Pražané
žádali, ponČvadž takové pĜes 700 let v opatrování svém mají, by
takový dálejc jim v opatrování se zanechaly, že z nich vejpisy
odešlou. 6. Relationíroval novum modum executí contributze, že
ne skrze executory exeqvírované býti mají, nýbrž vrchnosti po
vyjití mČsíce fanty dáti musejí a pokudž by takový fant za mČsíc
vyplacen nebyl, má se prodati a podruhý z domĤv mobilie bráti,
pak potĜetí domy, dej zaþ dej, prodávati se mají. A co více
relationíroval, nic dobrého slyšeti nebylo.
Terezije Elsnicová o dluch zádu. sv. Vác. pravila, že již
dvakráte /78'/ [záhlaví: 1749] ten dluch skrze švagkrovou a
podruhý skrze strejce Heyszbergkra odeslala a oni prej s tČmi
penČzy se založili. PotĜetí že platit nebude.
15. Decemb. Psaní od kraj. ouĜadu, aby žena mrchynČ Hniliþková ex capite variorum furtorum ad inqvirendum do vČzení
pĜijata byla. Má se p. hejtmanovi malešovskýmu o alimentatí
psáti.
Druhé psaní s includírovanou odpovČdí pannen ursulinek na
oné pĜipamatování neb clausulu strany nepĜátelského pádu, o
zastání exactí nepĜátelské. Nechtíce se tomu rozumČti, zĤstává
pĜi tom.
Bonificatí strany schlof kr(ejcar)u moškvansk. dle repartití
bude sousedĤm vydána. P. Christofovi za jeho práci dáno býti
má 20 fl a p. Lysandravi 6 fl. Nejsou s tím spokojeni. ýtvrt.
hejmanĤm po 3 fl.
Obci byly publicírovány patenty v rozliþných punctách.
Zpráva na appellatí Vácslava Lachviþky impetranta 4
letního moratorium s odpovČdí creditorĤv approbírována.
17. dito. P. generál s tím qvartírem spokojen nejni a chce
míti jinej, convenionabl, v kterým by mČl /79/ [záhlaví: 1749] pČt
pokojĤv s prkenými pĤdami. PonČvadž takový k nalezení nejní,
bude na ruku dáno, an by s jinými officírmi qvartírĤv permutatí
se státi mohla.
Na vzkázání JMP. kraj. hejtmana mají býti od vojanského
práva ty tĜi sedláci tam arrestírovaní, jenž od deserturĤv mundĤru koupili, vyzdviženi býti a zde inqvirírováni a arrestírováni.
Pak jejich inqvisití na kraj. ouĜad se odeslati má. Naslejchá se,
že pro takové pĜeþinČní do Uher do Temesváru odesláni budou.
Ta arrestírovaná Káþa Hniliþková vyznává, že s kamarádem
v KolínČ v kostele špitálským Pannu Mariji okradli, korunku a
nČkolik penČz z ní vzali. Bude tam o tom psáno. Ta svato-krádež
jest pĜes 30 fl se vztahující jurato contestírována.
17. Apr. 1750. Byla inqvisití povážena a ponČvadž inqvisita
pĜedtím pro krádeĜe k stání u planýĜe po tĜi dni vytrestána byla,
se nepolepšila, s cizím mužem sm(i)lnila, za jeho ženu se
vydávala, svato-krádeĜe se dopustila, pak ten souložník její
manželku svou a dítky opustil, za jejího muže se udával, s ní
souložil, též svato-kradené vČci prodával, ta inqvisití k souzení
na appellatí odeslati se má.
17. Julii téhož léta k meþi odsouzena a tČlo její upáleno, on
pak souložník, jmenovitČ Frantz Neüman, truhláĜ a poddaný
malešovský, u kĤlu uškrcen a upálen a jejich pop(e)l do povČtĜí
rozhozen býti má.
/79'/ [záhlaví: 1749]
Siste Viator
Stehet stille ihr sterbliche hier ruhet eüeres gleichen
Der mit eüch allen ist aus einem Zeüg gemacht
Eüch gehetes eben so dem Armen wie dem Reichen,
Die weil ihn stelst die straff mit auff die welt gebracht
bedänket wer ihr seÿd, hier giebt mans eüch zulesen
da liegt der reden musz, was er zuvor geweszen
hier liegt unter dieszem stein des Träncken aschen und bein
Vergraben, undt bedeckt die kunst necht treü zu sterben
Ruhm undt Ehre zu erwerben hat seinen fahle erwecket
seynd Einige die diesz leszen der eüer freünd geweszen
so sage wer da wile, Des Trenckens aschen und bein
ruhet unter dieszen stein, Gantz milde sanfft und stile
Ach! könt den aschen mun, diesz recht nach widerfahren.

Dasz es wie Socrates die unschuld dürfft Verwahten,
Dasz nunecht so
so wirdt mein Kaÿserin nach meinen todt ersehen,
dasz unrecht so mir Von meinen feinden geschehen
Ach! därsst nach meinen todt nun mein unschuld sagen
/80/ [záhlaví: 1749]
hier liegt der Treüe Trenck wie Socrates beÿnaben
du aber Wanderen saum nicht lang an dieszen stele
hütte dich für menschen list und bite von meine sele
hoc sibi relicto monumento obiit in suo tristissimo
Exilio Franciscus Seraphicvs L.B. de la Trenck
Deus det illi Suam Sanctam pacem & lux æterna luceat ei
22. Decemb. dle patentĤv magistrátové mají na kraj. ouĜad
fassí neb taxy své, co a jak mnoho a jakým právem do corbony
se schází, složiti. Bude taková fassí dle obdržené a od JMKrá.
vydané taxy vyhotovena a odeslána.
Vícej intimírováno, kterak v rozliþných krajích veliké
nákeĜniství, zlodČjstva a svato-krádeĜe se dČjí a banda zloþincĤv
sem a tam se protuluje. By na takovou (z)Ĝet(e)l a pozor dobĜe
držán byl, by k vyzrazení pĜijíti mohla.
JK. Mt bály a maškary držeti zapovídá. An by pĜátelstvo
nČjakou veselost s maškarou držeti mínilo, v pĜítomnosti krá.
commissaĜe to se státi mĤže.
Proti nakažení a pádu dobytka dobrý prostĜedek: Ráno
dobytku kus chleba dáti, chlív kozlovou bradou neb rohem neb
kopejtkem dobĜe vykouĜiti a v tom 2 hodiny v zavĜeném chlívČ
dobytek státi nechati.
Jistá matka s dcerou, že desertura k outČku fedrovala, na
šancovní dílo do Temesváru ortelována.
Jistý žid krajský, že bez vČdomí vrchnosti se oženil, z
království þeského vymrskán býti mČl. Milost obdržel a navČky
vypovČdČn byl, jako i jiní židé, jenž contributí neplatČjí, ze zemČ
se vypovídají.
/80'/ [záhlaví: 1749] Decemb. Patent napomíná, by cechové
povinnovaný resta pod militární executí zapraviti nepominuli.
Do VídnČ od mČst a cechĤv k solicitírování obecních a
cechovních dĤležitostí deputírovaný osoby vysílati se zapovídá.
MČsta a vrchnosti od místa k místĤm po silnicích na míli
sloupy dubové s nápisem VG od Kuttný Hory do ýáslavČ jedna
míle, odtud do Kolína jedna míle, a tak dále.
24. dito. Patent oznamuje, kterak po krajích a silnicích velmi
zhusta krádeĜe, loupeže i mordy se vyskytujou. By bez ztracení
hodiny všechny místa se visitírovaly a dle patentĤv o generálních visitatí všechna pilnost a opatrnost zachována byla.
Cassárny s inventáĜemi již jedenkráte na místo a koneþnČ
dobĜe zaopatĜený vojákĤm odvedeny a inventáĜe od officírĤv
vojanských podepsány se vynacházejí. PĜi kterémžto odvodu
vojákĤm od officírĤv dopovČdČno bylo, že obec na správy nic
více, ani kr(ejcar)u dávati nebude, anobrž všechny správy ex
proprio zastati mají a co by tak scházelo z inventáĜĤv, to z cassy
vojanské dosazeno býti a v své podstatČ se zachovati má.
P. Petr Hertl pĜednesl vejpis celé rulle usedlostí mČst. Podle
visitatí léta 1733 vymČĜené, /81/ [záhlaví: 1749] kterou jest skrze
ruce p. Langra vším možným zpĤsobem obdržeti se vynasnažil a
to proti velice mírné taxæ 54 fl 24 kr, od kteréžto 150 fl obdržeti
se mínil. Má býti témuž p. Langrovi do kuchynČ nČjaký præsent
zaopatĜen. Panu pak Hertlovi za tu mnoho platnou pĜíþinlivost
ani se nepodČkovalo. Tak hle se stává. Qvi communitati servit,
nemini servit. Špatná vdČþnost se prokazuje.
Nyní podle toho, v þem tato obec mČst. gravírována se
vynachází a na ni vČtší usedlost se pĜiráží, gravatoria pro reclamando se vyhledávati mají.
Ta kniha má tuto intitulatí:
Individual Specification undt Beschreibung aller derer bey
der König. Frey. Bergck Stadt Kuttenberg befündlichen so wohl
ordinary Contributions müszegen als Landtaff., Emphiten.,
Handt. Vösten mit dem Müntz Ambth sich dirigirenden, wie auch
zuebahren theils in das Neun Landes Catastrum den A. 1748. für
steüerbahr Eingezohenen theils etc per Revisitation befunde
A(nn)o 1733.
Ta revisitatí téhož léta 1733. skrze pány kraj. hejtmané,
jmenovitČ JM. p. Verníra a JMP. Norberta Haugwitze, též kraj
secretáĜe p. Leopolda Zieglera a zemsk. mČĜiþe p. gronetra, jenž
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u mnČ v qvartíru residírovali, skrze 20 nedČl trvala. Když pak
dne 16. Decembr. takovou dokonali a odtud odjíždČli, byla
metelice a vtom do chrámu PánČ boží posel (sv. Jakuba) udeĜil.
Ty páni revisores pro obec favorabl nebyli, neb k stranČ Sedlice
tuze favorisírovali.
/81'/ [záhlaví: 1749] Po krátkým þase byli z kraj. hejtmanství
propuštČni. Týž JMP. Vernír v bídném stavu zde na hospodČ
umĜel a secretáĜ Ziegler v þas vojny pro malversatí do staromČst. pražského vČzení se dostal, od velkého neĜádu a (sv) vší
umĜel. Pak JMP Haugkwitz v nuzném stavu v NČmec. BrodČ
život dokonal, JM paní a dČti v chudobČ veliké zanechal.
A hle, jejich slavná sláva pominula jako tráva, zmizela se
radost a obci nastává starost. DobĜe se jedlo a pilo, když to jen
na outratu obce bylo.
Proti panu Kryštofovi, mČst. qvartírmistru, od nČkterých
officírĤv vojanských i od JMP. kraj. hejtmana s nelibostí vzác.
magistrátu vyskytla se nČjaká nelibka, která se napraviti má.
29. Decemb. Posel, vyslaný do Slezka k panu agentovi
strany Mozerovských penČz, pĜinesl odpovČć, že pro uspoĜení
outrat creditores podle tam classifikatorní vejpovČdi, jenž primo
primi jsou, aby i pozteriores creditores nČco dostali, transírovati
mínČjí. A ponČvadž obecní dluch dle vejpovČdi v ýechách na
práz(d)no pĜišel, že se vyþkati musí, až creditores v Slesku k
vypokojení pĜijdou a na obecní dluch dojde.
Panu Jozeffovi Hertlovi za qvartír v hoĜejší contignatí pro p.
generála pronajatý 100 fl beze všeho pĜívarku roþnČ dáti se má.
A pan /82/ [záhlaví: 1749] generál tam se stČchovati bude,
ponČvadž takový sám sobČ oblíbil.
Vojanský transport když se pĜitrefí, do vykázaných domĤv
bude anlosírován a hospodáĜi z hlavy ten kr se jemu pĜeje a od
obce na osobu 5 lib slámy se pĜidá a na osobu 1 štČpina se
passíruje. Aby pak takový transport odvrácen byl, bude se o to s
panem oberštem a kriks commissaĜem jednati. Což když se
obdrží, kuchyĖský præsent následovati bude. Takový transport
již potĜikráte mČsto potrefil.
Ten posel ze Sleska navrácený povídal, že Brandenburci
všudy dobĜe a silnČ osazeni jsou a jeho se tázali, brzyli Rakušani
na nČ pĜitáhnou, že je oþekávají. A on odpovČdČl: Brzyli pak vy
do ýech pĜitáhnete? OdpovČdČli, že tam nemají co dČlat. Jest od
cesty té 31 mil. p(er) 10 zaplaceno 3 fl 10 kr.
Vánoce jasný a studený byly a tak ten rok dle vĤle boží jsme
strávili. Tohoto roku do království þeského na 30 tisíc vojska
pĜitáhlo a einqvartírovalo. Povšem victuálií dosti k dostání bylo
a obilí málo platilo a hojnost se vynacházelo, však nehrubČ bylo
komu prodati. Tractamenty a hostiny pominuly, caffe, thé a
þekolata jakkoliv silnČ se pívala a pocta se præsentírovala, velmi
zĜídka a v mírnosti se požívala. Ve všem mírnost nastala. Nebýval tak nČkdy zlatej milej, jako nyní kr.
Discite eunt Anni more fluentis aqvæ, /82'/ [záhlaví: 1750]
Tempora, proch! Fugiunt nunqvam stant labitur ætas,
marcescet tua Vita brevi Mors devorat Omnes
disce Voluptates Mundanas spernere disce
æternum poteris cum Christo Vivere Vivus.
Januarius
Aby minulé vČci k zapomenutí nepĜišly
anobrž nČkdy na své svČtlo došly
pĜíbČhy další sepsal jsem tohoto mČsta
jichžto vČc jest pravdivá a jistá
Jestili to kdo následovati bude
vlastenské pochvaly nabyde
Ty pak potomku milý mĤj
na mnČ zaþasto pamatuj
snad tato moje práce
obveselí mysl i srdce
Scribe charecterem Medium & primordia Damæ
dimidios lunæ tum bis superadde Cirillos
nectito qvinqve cruces qvid sit mihi dicito qvæso.
/83/ [záhlaví: 1750] 12. Podle patentĤv obyvatelové, jenž jim
od 1. Maii do ult(im)a Decemb. minulého roku dobyt(e)k
vyhynul, dle fassí a na to složené pĜísahy bonificatí užíti mají.
Decisí od krá. repræsentatí a komory strany taxy mydláĜské
na podaný spis vzác. magistrátu cechĤm všem, jenž pod taxou
pozĤstávají, publicírována, mocí kteréžto magistrální taxa
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mydláĜĤm o 3 den zmenšená se chvaluje a pĜi ní, neménČ i pĜi
dictírované pokutČ se pozĤstává a neparití se stižuje s pohrĤškou
cuchthauzu, by nápodobní renitentes trestáni byli.
Creditores PeĜináĜ-Sengerovští, jenž pozĤstalost condicírovali a o 300 fl solvendo nebyla, commissionaliter se urovnali a
od processu cridæ upustili.
Repartití míst, co která vrchnost fĤr k odvežení kamena
odeslati a kolik sáhĤv kamena na správu krá. silnic odvédsti dáti
má, kterak by ta správa té silnice pĜedsevzata býti mČla a kde
jaký lom kamena, skĜemen a písek se vynachází, o tom hned léta
1728 jednáno bylo a co by tak ta správa pro rata cujusqve loci
koštovati mČla, tenkráte se projectírovalo a na sáhy distantí
vymČĜena byla.
Patentaliter se zapovídá officírĤm hospodáĜským titulu hejtmanského užívati. Toliko správce panství titulírovati.
/83'/ [záhlaví: 1750] Janua. 13. ZlodČjové do krámu Rušilovskýho v domČ a do sklepu kalhotáĜského na plátna v rathause v
noci o 3. hodinČ na krádeĜ se loupali, však ale se jim nezdaĜilo,
pryþ utekli.
16. Zpráva na kraj. ouĜad strany pohledávení trhu v outerej
na Nových DvoĜích, ponČvadž by takový trch tak na blíže mČstu
Kuttný HoĜe na zkrácení byl a to mČsteþko skrovné v hojném
polním položené se nachází, takového consumo jako jedno krá.
mČsto nepotĜebuje a tam od té strany pĜijíždČjící fĤry k mČstu
snadnČ by se pĜejíti mohly. Též vojsko einqvartírující zkrácení
na viveres, jako i mČsto, míti mohlo. A tak dále motiva se
remostrírujou, by k tomu trhu povoleno nebylo.
Repartití contribuþní na role emphiteu., tabulární a handtffestní, jenž do usedlostí mČst. vraženy (j)sou, má se vyhotoviti a
contribuþní obrati.
Kapouny k sedským soudĤm in natura pánĤm depu. dány
býti mají. A pánĤm raddním co se od sedlákĤv na penČzích
dává, ponČvadž vyzdviženy jsou skrze JExc. pp. Netolickýho,
mají takové peníze na cancelláĜ se uložiti.
S JM. panem arci-dČkanem strany stantze starého a na 111 fl
zadržalého bude jednáno, by particularem solutionem acceptírovati oblíbil.
Forot dĜíví v Lorci nakoupeného vynachází se na 2 léta
postaþitedlný býti. Má se takový nespou- /84/ [záhlaví: 1750] štČti,
nýbrž ještČ pĜikupovati. Z kteréhožto obyþejný deputát na
budoucnost se vydá a tím samým to s dobrým prospČchem obce
se stane a janovický lesy se ušetĜejí.
Strany žebrákĤv z patentĤv nČkterý vejtach
Již ex prioribvs známo jest, jaké tak patenty, naĜízení a jiná
edicta strany vybytí z království þesk. domácích žebrákĤv a
cizího duchovenst(v)a i domácího prošly, kdežto ale hodným
žebrákĤm almužna se neodjímá. Ti pak ale žebráci, jenž ruþní
práce schopnost mají, do dČlnic dodáni budou.
1746. Jak duchovní tak svČtské osoby obojího pohlaví,
cizích potentátĤv officírové, obdan. vojáci a jiní žebráci sice
vypovČdČni byli. Podle toho žebravý lid na místo narození svého
se puditi má a to ve 3 nedČlích z celé zemČ se vypuditi mají. An
by se kdo navrátil, do czuchthauzu se odvede. I taky proti pĜísežnému reversu se vypovČdíti a navrácení dle criminá. instructí
trestáni býti mají.
PolákĤm s medvČdy bez povolujícího passu choditi se
zapovídá.
Vandrovní Ĝemeslníci bez kunšafftu se nepassírujou.
Tento patent jest vydán pro ulechþení obyvatelĤv. Aby
ouþinku svýho dosáhnouti mohl, má takový patent na všech
místech a hospodáĜ. cancelláĜích, též na hranicích zanešen býti
má. A se naĜizuje, /84'/ [záhlaví: 1750] [okraj: Janua] vrchnostem a
magistrátĤm, též pĜísežným, pod tČžkým odpovídáním a trestem,
by visitatí pĜed sebe vzali, všechny cizí žebráky, tuláky z místa
vypudili a takovou visitatí každý mČsíc pĜedsevzali a to pod
pokutou 100 dukátĤv na vrchnost pak na purgkmistra 50 i 100
tol. na rychtáĜe vesnic obecním dílem státi se má.
KrþmáĜi a hospodští zahálþliví žebrající chasu a jiné
duchovní, též svČtské žebravé officíry obojího pohlaví, tĜebas
passy mČli a z ohledu žebroty sem pĜijíti chtČli, též cikány
zpátkem puditi a podezĜelý lid zdržeti, jej arestem stížiti dáti
mají.
Chasa Ĝemeslnická od žebroty docela se zdržeti má.

V Praze pro chudý a žebravý lid domy a špitály se dČlají a
takoví, kde rození neb poddaní jsou, do jiného místa na žebrotu
se vydati se zapovídá.
Zdejším, jenž skrze oheĖ, krupobití a povodeĖ škody trpČli,
žebrati se nezapovídá, však od kr(a)j. ouĜadu povolení sobČ
vyžádají.
Na kostely žebrati bez dovolení kra. ouĜadu se zapovídá.
Duchovenstvu neb ĜádĤm a klášterĤm prv žebrati dovoleno
jest, pĜi tom se pozĤstává.
An by nČkdo naproti tomu žebrati se osmČlil /85/ [záhlaví:
1750] a speciální dovolení nemČl, ten za buĜiþe a tuláka uznán
býti má.
[okraj: WK] 19. Janu. P. Vácslav Kegler, mĤj milý bratr, z
Brandejsa jedouc do Uher k Prešpurku s fĤrami pro vína a
ponavštívíce memČ, obliboval sobČ, že se šĢasnČ oženil a na
dobrou hospodyĖku trefil, která jemu podle srdce živiti se
pomáhá, jmenovitČ p. Regina Terezije rozená Dorngklau z
Hertzogu. A pĜitom vypravoval marnotratznicství syna svého, p.
Vácslava Keglera, kterak na tisíce dluhĤv jemu nadČlal.
21. Patent bály v maškaĜe držeti iterato zapovídá a do cechu
sladovnického mistry cituje. 2. Obyvatelé zemČ (jako by oni
nedbanliví se nacházeli) zbuzuje, by hory, pusté místa a ladem
ležící s užiteþným stromovím vysazovali a pro snadnČjší
obživení své užitkĤv se doþkali. Pak které místa a vrchnosti
nové štČpnice štípiti mínČjí, by své poznamenání složily.
Ale, ale, kterej pak by obyvatel tak zpozdilý byl, aby na to
slavné takový poruþení byl oþekával. I byloĢ to k smí(c)hu
obecního lidu.
[okraj: SĤl.] Druhý punct patentu vČdČti dává, že ten nový
Ĝád a repartití strany consumo soli se vyzdvihuje a soudek soli
za 5 fl 15 kr se vysazuje.
Léta 1748 dne 17. Decemb. strany soli prošel patent, kterak
JKM. nový Ĝád NB ku pohodlí zemČ obyvatelĤv introducírovati
jest ráþila. Odkudž žádné pohodlí se neschledalo, anobrž
stČžování se vyskytlo /85'/ [záhlaví: 1750] a nad pamČĢ lidskou
slyšeti bylo, že když se na sĤl pĜirazí, že se tratiti má a tak snad
ten nový Ĝád strany consumo a dra(ž)ší soli z ohledu toho k
vyzdvižení pĜišel.
Kordy nositi ĜemeslníkĤ a lokajĤm patentaliter se zapovídá.
Poþty vrchnostem a magistrátĤm k revidírování skládati se
naĜizuje, by se vyšetĜeti mohlo, kterak vrchnosti a obce mČst.
stojejí a jak mnoho dluhĤv splatily neb jich nadČlaly.
TrinitárĤm v Praze za rok dvakráte, pak v krajích jednou
žebrati se dovoluje.
ExecutorĤm krajským na executí vyslaným vrchnosti a
místa k pĜenoclehování náležitou postel dáti se naĜizuje.
Qvarnisona vojanská mČsto patrolírovati zaþala. Z ohledu
toho JMP oberštovi kuchyĖský præsent dán byl a vojákĤm, by
sobČ z každý fĤry ve branách štČpinu brali, se povoluje.
Právo rychtáĜské s assistentí té qvarnisony v Neškaredicích
v stavení JMP. arci-dČkana na veþer s roztluþením dvouch dveĜí
[okraj: Ražumpa] chytilo, odkudž z inqvisití znamenité krádeĜe
na svČtlo vyjdou.
To nové consumo soli od 1. Februa. se poþne a z nidrlogu
solního soudek p(er) 5 fl 15 se vystavuje.
/86/ [záhlaví: 1750] [horní okraj: Natales Petri fuerant bona
Signa Leonis Saxeus iste Puer tunc leoninvs erit. 3. Junii 1750 †
obiit]
23. Janua. Paní Eleonora Jozeff. Hertlová porodila synáþka
krásného, jejížto p. manžel, mĤj vzlá(štČ) milý p. strejc, mnČ k
svat. kmotrovství požádal. Jest okĜtČn skrze JM. p. arci-dČkana
P. Vácslava Erythræy, dáno jemu jest jméno Petr Vácslav VojtČch a Ignativs. Levans byl JM. pan [okraj: baron] Vácslav DobĜanský, krá. hejtman kraje þáslav., byvše ale umpaslich na místČ
svém vyslal p. Ignat. Holíka, svého secretáĜe, a já Vojt. Kegler,
pak paní Anna Hertlová, respective paní bába. Ten synáþek jest
narozen na znamení lva.
[okraj: Vejpov.] 26. in puncto usurariæ pravitatis, kdežto p.
krá. rychtáĜ nomine fisci p. Vác. Kintzle, knihaĜe, strany lichvy
neb nepoĜádného interesse obžaloval, jest dle zĜí. zem. M. 15
vynešena, mocí které ten capitál p(er) 50 fl s vynahrazením
outrat propadá a qvo ad publicum 14 denní arrest jemu se
pĜisuzuje etc.

In fine Januarii p. generál Anger do qvartíru k p. Jozeffovi
Hertlovi se odstČhoval a ten qvartír hrubČ dobĜe sobČ obliboval.
Tento mČsíc hojnost ledu pĜinesl a s tuhou zimou, též
mrazmi dni dokonal a mnoství lidu s tČžkým catarem obtížil.
Februarius. Na den Hromnic ráno byl studený a silný mráz,
pak mírný vítr, však ne nadlouze vál, potom sluneþnost.
O milostivým létČ
Sanctissimus Dominus Pater Benedictvs Papa XIV. Romæ in
Atrio Basilicæ Principis /86'/ [záhlaví: 1750] [okraj: Februa.]
Apostolorum pro vertente Anno 1750 in Alma Romana Urbe
Universale Jubilæum constituit Universo Populo Christiano
Visitanti & ibidem Basilicas denominatas freqventanti
plenissimam. Omnium peccatorum suorum indulgentiam
remissionem & veniam concessit.
Ut hujus Spiritualis emolumenti Omnes Nationes Christianæ
compotes Fiant et ex Omnibus Terrarum Orbis locis
congregentur adhortari decrevit.
Proinde pro hoc Anno Indulgentias & Facultates ab
Apostolica Sede emanatas Svspendere & in Sufragia Fidelium
Defunctorum aplicare mandavit.
Remanent tamen Indulgentiæ in Articulo mortis et certo
personarum generi gradui et numero concessæ, ac ad Campanæ
Sonum Salutationem Angelicam, item 40 horarum et SS.
Eucharistiæ Sacramentum ad Infirmos comitantibus Altariorum
privilegiatorum pro Defunctis etc.
3. dito na veþer po 6. hodinČ vyšel na obloze záĜlivý neb
ohnivý oblak nad Turgangem, kterýžto pĜes Matku Boží k
ýáslavi a pĜes RoveĖ až za Malešov se táhl, pak k 10. hodinČ se
zmizel. Povídá se, že ta ohnivá oblaþná záĜe tuhou zimu a mrazy
a v létČ velké parno znamenati bude. Léta 1739 nápodobný
ohnivý oblak se ukázal. I následovala smrt císaĜe Karla VI. a
veliká vojna, též (v)pád nepĜátelský do ýech.
8. NedČle masopustní byla sluneþná a jasná, beze všeho
vČtru.
/87/ [záhlaví: 1750] V pondČlí ráno pošmourno, pak sluneþno.
Outerej mrazovitý ostrý vítr, k polednímu sluneþnost.
O Velikonoci. Na Hod Boží pČkný, jasný, sluneþný a teplý
den. V pondČlí pošmourný, vlchký, vČtrem a deštČm zmíchaný.
Outerej jasný.
Schledáno, že vojáci po zahradách v mČstČ stromy sekali a
dva u Františka Lípy, mistra tesaĜsk., páleným podnapilí jej s
bajenetlem a jeho syna do hlavy posekali. Byvše skrze landt
chirurga visitírováni, o tom attestíruje, že syn až k mozku hlavu
Ģatou a otec též ránu až kus kĤže od hlavy má a to pro grešli, že
hráli, se stalo. I jsou ti dva vojáci v štokhauze arrestírováni. Jak
se stalo, bude p. oberštovi to oznámeno a za satisfactí žádáno.
Že jest jedna souseda od vojáka kradenou košili a druhá
souseda 3 páry stĜevíc vojanských z riszwagu ukradených
koupila, žádal p. oberšt pro tu koupi, že se to proti zápovČdi
stalo, satisfactí. Prv(n)í se vymlouvala, že ta košile sice vojanská
nejní, nýbrž prodavaþ povídal, že jest jeho, když se na vojnu dal
a ji pro milosrdenství boží prosil, že má na vartu jíti, aby ji
bezpeþnČ koupila. Druhá pak povídala, že ty stĜevíce dva vojáci
prodávali a pravili, že oni ševci jsou a takový stĜevíce sami
dČlají. Jest ta omluva p. oberštova oznámena a ti vojáci
arrestírováni. JistČ budou dobĜe vytrestáni, neb se jim nejmenší
excess neprohlíží.
/87'/ [záhlaví: 1750] [okraj: daĖ z piva] 14. Februarii. Patent
oznamuje, kterak J. Kr. Mt od 1. Febru. resolvírovati jest ráþila,
aby jedna každá vrchnost ze sudu piva ještČ 1 fl a tak po 2 fl dávala a odvádČla. PĜitom se zanechává, aby vrchnosti dle libosti
své piva šenkovaly a na šenk dle své taxy vysazovaly jak chtČjí.
[okraj: o soli.] Na pomoc ale toho pĜiraženého 1 fl aby
lechþeji k odvedení pĜišel, povolení se dává na soudek soli
svobodnČ 30 kr nad pĜedešlý prodaj pĜirážeti a tak tehdy soudek
soli z (s)kladu solního vystaven bude za 6 fl 22 kr, od pĜivežení
32 kr, užitku vrchnosti þiní 24 kr, k tomu se pĜirazí 30 kr, facit
za soudek soli 7 fl 24 kr.
Strany štemplovaného papíru magistrátĤm creditírovaného
za tento minulý rok má se poĜádnost uþiniti a jak mnoho takového se prodalo, peníze, neménČ co a jak mnoho neprodaného se
vynachází, residuum odeslati. Potom od 1. Martii jiná taxa následovati má. A protož štempl ambt že novým papírem zaopat141

Ĝen jest a takový magistrátĤm zase na novo creditírován bude.
Psaní od kraj. ouĜadu s inclusívou vyznání JiĜího Ulrychta,
bývalého bažantníka mČst., jenž pro zástĜelu bažantĤv v Zásmukách sedí, by se pro judicio delegato venatico zpráva dala, /88/
[záhlaví: 1750] jak dalece onen Ražump zbČchlý a zde ex capite
suspectorum furtorum chycený, arrestírovaný a inqvirírovaný,
strany zástĜely bažantĤv a vypálení zbranČ proti oným myslivcĤm zásmuckým interessírovaný a gravírovaný se vynachází.
Podle vyšetĜení bude taková vyhotovena.
Concept memoriálu na kraj. ouĜad, repræsentírující, kterak
magistratuales tou adminiculární collectou 10 p(er) cento gravírováni se vynacházejí a tak znamenitý deputát nepožívají, žádaje, by to remedírováno a to, co pĜedáno jest, jim bonificírováno,
pak s mi. zprávou na svá místa fedrováno a až na 5 p(er) cento
introducírováno bylo.
Patentaliter hokynáĜkám cizí perníky na místa ta, kde pernikáĜi jsou, na trhy a pouti, též jarmarky pod contrabantem nositi a
prodávati, též pernikáĜĤm za kp táffliþek [okraj: a perníku] nic
více než za 8 kr pĜidávati.
Chudý lid, jenž tabáky pokradmo sem a tam roznáší, mají se
takoví roznositelové s pobráním tabáku karabáþovati a pryþ
puditi.
Naslejchá se, že ½ Augvsti všechny regementy do campamentu k Novým DvorĤm, jenž po loukách a po polích ouhorem
ležících vykázán bude, se sjeti mají. Kterýžto campament J. Cí.
a Kr. Mti osobnČ spatĜiti a se s hombou divertírovati chtíti ráþejí.
/88'/ [záhlaví: 1750] [horní okraj: Cur Sedetes Fructvs
decerpunt Corpora botri]
O vrabcích
16. Janu. Patent oznamuje, kterak JC.K.Mt z zemo. mateĜské
péþe, chtíce nesnáz a škodu od poddaných a zemČ vasallĤv
odvrátiti, ponČvadž mnoství vrabcĤv na osení a zrnČ škodu
pĤsobí a contribuenta ztenþuje, resolvírovati a porouþeti jest
ráþila:
1. Že jeden usedlý sedlák 12 a horní sedlák 8, v vyších ale
horách 6 vrabþích hlav, šest chalupníkĤv poþítajíc za jednoho
usedlého sedláka tolikéž vrabþích hlav odvádČti mají.
V mČstČ každý possessor z domu 6 a z domu na pĜedmČstí
12 hlav zaopatĜiti má.
2. Odvod tČch vrabþích hlav dvakrát v roce státi se má a to v
mČsíce þervna, když se hnízdČjí, a v mČsíce prasince, kdežto
jsou vyrostlí a se do stodol skrývají.
3. Takové hlavy vrabþí kraj. commissaĜĤm ustanoveným,
pak v nedostatku hlav za každou p(er) 1 kr odvádČti se mají,
naþež commissaĜ protocol neb poþet povede, co in natura hlav a
penČz pĜijal. Kdyby ale kdo pĜes tu þástku
4. více hlav vrabþích odvedl neb v hnízdách mladý vyhubil,
to na budoucí odvod a porážku pĜijíti má.
/89/ [záhlaví: 1750] 5. Ten 1 kr, za hlavu vrabþí odvedený, má
se pro chudý lid téhož místa obrátiti.
6. Když ale za nČkolik leth vrabci scházeti budou, dle
okolostojíþností odvod tČch hlav se zmenší.
7. Na velikých horách, kde se vrabci nezdržují, dle uznání
kraj hejtmanĤv to místo docela aneb v mírnosti od takového
odvodu se osvobodí, však ale to na repræsentatí se oznámí.
Datum 8. ledna 1750.
Tabella, na roþnČ odvádČjící neb již odvedené vrabþí hlavy z
mČst, vesnic, na panství, v kraji
Jména
má
odvedlo víc, míĖ
na penČzích za
mČst,
odvádČti
scházející hlavy
vesnic
fl kr d
ty pak odvedené vrab. hlavy páliti
O štemplovaném papíru
J. Cí. Krá. Mt k ulechþení zemských daní ráþila štemplování
papíru, karet a calendáĜĤv zlepšiti a poĜád(n)ost ustanoviti tuto,
vejnosnČjší, ku kteréžto všichni podrobeni míti mají.
Arch 1æ classis per 1 fl, 2æ classis 15 kr, tĜetí 3 kr a to takto:
Instrumentum pod 100 fl 3 kr, od 100 fl 15 kr, od 1000 fl 1 fl archové kupovati se mají, qvietantze, recognití a jiná instrumenta
na štemplovaným papíru:
/89'/ [1750] První classis arch p(er) 1 fl patĜí na insinuatí, intimatí, publicatí, confirmatí, præsentatí, administratí, dispensatí,
na artic. cechovní, salvum conduct., moratoria, legitimatí, resti142

tutí, decreta, tutoria, curatoria, fundatí, poþetní listy, absolutoria,
natalitia a lehrbriffy, volení, magistrální renovatze, ohlášky oddávající, oúmrtí listy, reversy, proclama(tiones), citationes, subhastationes ad super. instantias, uvázání statkĤv, adití, dovolení
pro židé k oženČní, vejhosty z poddanosti, do poddanosti.
Druhé classis arch p(er) 15 kr stav mČst. [okraj: p(er) inferioribus] testimonia studiorum, tutoria, curatoria, decre(ta),
ohlášky svadební, list kĜtící, oddávající, žádání manžel. edicta.
citatí, subhastatí, vejpisy z knČch mČst., vidimvs, literæ subsidiæ, notulae juramenti, Ĝezané cedule, vejpovČć capitálĤv apostoli, attestata doctorĤv medicinæ v postČ jísti maso, plnomocenství, rotuli actorum, vejhosty poddaným k vyuþení Ĝemesla.
TĜetí classis arch p(er) 2 kr: contracti, obligatze, kvitance co
mínČj jest nežli 100 fl, suppliky, memoriály, libelli excep., repli.
etc.
/90/ [1750] Všechny instrumenta na neštemplovaným papíru
nemají býti pozorována a pod pokutou pĜijímána, ani dlužník k
placení dluhu tak dlouho, dokud by se štemplování nevyplnilo,
pĜidržán býti nemá.
Paní Antonia ovdo. Hyrlukšová rozená Fatigatová žádala
provision od špitála. Takový užila. Jest to k nemalému podivení
proto, že dva domy a zahradu má a sestaralá též tak nuzná nejní,
paní silná a dobrého zdraví požívá. Já pak jsem za mé tĜi
sestĜenice rozené Brychové a ovdovČlé, jenž v mizerným stavu s
dČtma pozĤstávají, jedna bídnČ pĜádlem vlny, druhá prádlem a
tĜetí patokami se živČjí, by jim tĜem ten provision, co neb. pí
máteĜ požívala, zanechán a popĜán byl, jsem patrociníroval a
odmrštČn byl.
19. Janu. Kníže Lobkowitz, JC.KMti nejvyší maršálek, pro
nČhožto vzá. magistrát dle oznámení JMP. kraj. hejtmana u p.
krá. rychtáĜe p. Vác. Hertla qvartýr objednán byl, na Hory
Kuttny jest pĜijel a v 6 osobách beneventírován byl. Též od pp.
officírĤv vojanských, jenž jemu paradírovali, v qvartíru p. kraj.
hejtmana u tĜech havíĜĤv pĜivítán byl, kdežto jeho pĜíjezd s
obČdem se oþekával. Velmi (v)hlídnČ se podČkoval. A ponČvadž
in Julio et Augvsto u Nových DvorĤv campament zaražen býti
má, to místo od téhož knížete spatĜeno bude. Po obČdČ týž kníže
p. ku Kolínu odejel a kde by týž campament založen býti mČl, ty
místa spatĜil. Povídá se, že by J. C. Kr. Mti s princem Jozeffem
pĜijeti a v Peþkách residírovati míti ráþili.
/90'/ [záhlaví: 1750] 21. Janu. Ten voják, co toho souseda p.
Lípu a syna jeho posekal, byl odsouzen od vojanského práva, že
má skrze špic-pruty 24 kráte bČhati a to skrze 300 vojákĤv, což
na 7 tisíc ran þiní. Zdejší noblesca pĜi vz. magistrátu za téhož
vojáka intercedíruje a žádá, by se v to interponíroval, aby jemu
ten tČšký trest prominut byl. Bude oznámeno témuž p. Lípovi,
co tomu Ĝíká. Jakkoliv na nČjaký trest nenastupoval a vzá.
magistrát u JMP. oberštata intercedíroval, povšem darmo bylo,
takový trest docela vystáti musel.
23. Janu. Obci patenty strany štemplovaného papíru a vrabcĤv publicírovány byly a vzkázení JMP. oberšta, aby sousedstvo
ani za troník co by platilo od vojákĤv nic nekupovalo, pĜitom
oznámeno bylo.
Missiva appellatorní naĜizuje, by ta zmrchaná dívka, in
puncto suspecti infanticidii arrestírovaná, na odeslané otázky
outrpnČ s vazbou a paleþnicema in loco torturæ a pak zase in
bancco juris tázána byla. [okraj: na 6 nedČl k obec. dílu byla
ortelována. in Apri.]
Concept memoriálu na krá. repræsentatí a druhý na consess
od pánĤv sschöpfmistrĤv strany adminiculár collecty cum suis
motivis o remediatí approbírován bude. PĜitom na JExc. pp.
Netolickýho a pp. nejvy. purgkrabího o mi. patrocinium psaní
odesláno.
Concept na túž krá. repræsentatí s (s)tížebným spisem /91/
[záhlaví: 1750] cechu punþoháĜ. a mydláĜ., repræsentírující, kterak v kraji kouĜim. po jarmarcích od punþocháĜĤv a mydláĜĤm z
pĜedního místa vystrþeni a turbírováni jsou. I majíce Horníci
všudy po Pražanech svĤj rangk, žádaje, by to krá. repræsentatí
remedírovati a je v té pĜednosti zachovati a manutenírovati
ráþila.
de Passeribvs
Undiqve Terrarum fuerat percepta qverela
Fertur Passeribvs capitalis Victima Mortis

Cur? Segetes, fructvs decerpunt Corpora botri
& Pagos Vrbes deprædant Hordea Genti
redde
Noxa caput seqvitur deniqve
caput
solve
Corpore percepto debet caput Igne cremari
apertis Valvis dictum est moriere Scelesti.
Psaní od kraj. ouĜadu intimírující, kterak od léta 1740 až do
1749 na odvodu mejta nemalý schodek vyplejvá. Odkud se vidí,
že mejtní svou tČžkou pĜísahu nemálo pozorují a neupĜímnČ s
mejtem zacházeti musejí. Co by tehdy vrchnost mejto mající
roþnČ per pauš z mejta dáti mínila, aby se v 10 dnech prohlásila,
že se takové mejto k pronajetí zanechá, však tak, aby se jistá
qvota acurate qvartaliter odvádČla, odkudž by dálejc silnice se
spravovati dáti mohly. Má na to p. ouĜedlník mČst. a mejtný
vyrozumČn býti.
/91'/ [záhlaví: 1750] 25. Janu. Psaní od JMP. oppata Sedlice
p(er) modum scissæ schedæ, ponČvadž Jakub Veselka, jenž pĜed
20 lety za souseda pĜijat byl, vejhostem svou svobodu dokázati
ani vz. magistrát to provédsti nemĤž, by jemu do kláštera dostaven aneb vyslaným do tĜech dnĤv odveden byl. I nemohouce
se in archivio vejhost neb svoboda ani v KouĜimČ, kde otec jeho
bydlel, vynalézti, jest JMK. p. rychtáĜ a p. primas dožádán, aby
k témuž JMP. oppatu sjeli a jej žádali, by proti odsloužení a
odmČnČ jej na svobodu propustil.
Psaní od kra. ouĜadu s includírovaným ortelem od krá.
consessu na 4 poddaný, totiž obecní a jesuvitský, jenž 5 deserturĤm k desertírování fedrovali, vynešeným, by jim takový publicírován byl, kterak oni do Uher k obecnému neb šancování
mČsta Rábu na 10 leth odsouzeni jsou. PĜitom z jejich jmČní
všechna outrata a mundura (pokudž jaké mají) zapravena býti
má. A dokudž by oznámeno nebylo, kterak se tam dovédsti dají,
by nevynikli, na nČ se dobĜe invigilírovati a pozorovati má.
P. P. Wenceslavs Schramek, patricivs, vz. magistrátu primitias offeríroval a ke dni nedČlnímu 1. Martii uctivČ na nČ pozval.
Bude jemu od obce 12 fl na breviáĜ dáno. Alumnvs ex convictu
S. Barth. Pragen.
/92/ [záhlaví: 1750] Den sv. MatČje byl sluneþný a jasný a
pĜed tím tolikéž dnové, žádný ledy ani snČhové a mrazové
nebyli. Na ten den v KolínČ od rána až do poledne nad kostelem
byla vidČna jasná hvČzda. Februarius s pČknými a teplými dni se
dokonal. Martivs tolikéž s pĜíjemným povČtĜím svĤj bČch
continuíroval.
Jakkoliv forot jeþmenĤv na várky pro tento rok dĤstateþný
jest, povšem z ohledu toho campamentu má se opatĜiti ještČ
nČkterý sto strychĤv po 1 fl 30 kr.
1. Martii. K primitiím p. P. Schrámka p. pater Höring,
caplan, pČkný kázání jest udČlal. Repræsentíroval, kterak p.
primitians k dĤstojnosti knČžské tČžce pĜišel, dan a noc na studia
obrátil, jméno Vácslava k vČ(t)þí cti (a) slávČ alludíroval, neb. p.
otce felþarství k duchovnímu lékaĜství hĜíšníky zbuzoval,
pĜíjmení Schramek pozpátku kemarhcs pČknČ applicíroval. Když
na nČj zatluþe neb zazvoní, k nemocnýmu ke marhcs, di march
abys jej nepromeškal. Ad finem p. primitiante, již na tČ þeká
chléb a víno, ke marhcs, (j)di k oltáĜi, abys chléb v tČlo a víno v
krev obrátil, kemarhcs. O smrti p. otce tento verš introducíroval
Mortuus est Genitor Genitrixqve Prudentia mansit
et Patri in Coelis, Matri dat gaudia terris
vel ut Patrem in Cælis, Matrem hic ut gaudia tangant
/92'/ [záhlaví: 1750] 2. Martii. O rolích emphiteufkých,
tabulárních, collejských S. Jesu a handtfestních.
PonČvadž z oné individual specificatí repartití zemské
usedlosti contribuþní vynalezeno a vyšetĜeno jest, že ty
nadepsaný grunty k mČstu ad catastrum contributionis potažený
jsou a tu mČstu žádné prægravium, odkudž by se reclamírovati
mČlo, se nevynachází, podle toho jest na ty grunty contribuce
repartírována a má se contribuþní k tomu zĜíditi a taková na
possessoĜích exeqvírovati. Objicírovali emphiteuti, že p. prælát
Sedlice takovou contributí jim sub pæna caducitatis platiti
zapovČdČl.
9. Patentaliter oznámeno, že JMP. hrabČ Sschwartz Sspark 5
milonĤ planí jadrnic po 3 kr a 5 tisíc mladých stromkĤ po 3 kr
kus na prodej má, by takový obyvatelové zemČ k vysázení
zahrad koupili.

12. Declaratí nájmu mejta, že obec proti roþnímu platu 300
fl, však bez reparatí, silnice najmouti a qvartaliter tu qvotu
odvádČti míní, jest na kraj. ouĜad odeslána.
Ti ortelovaní na 10 leth k dílu šancovnímu od repræsentatí
užili sistema, by se k JMK. pro clementissima gratia ucházeti
mohli.
/93/ [záhlaví: 1750] [okraj: 7. Martii] V Praze židovský rabín
[pĜipsáno: Nedl Getz z Nového Bydžova, 80 let stáĜí], že jest
kĜesĢany na židovskou víru obrátil a je obĜezal, uškrcen, byl
upálen.
Ad mortem properas properantem Tartara carpent
Post Portam exspectat te flamea Carnificina
Qvod Christus fuerit Messias experieris
Messiæ Partem non, Sed multa nova multa vide bis
16. Patent oznamuje, že JKM. p. hrabČte Nostyce za appellationum præsidenta resolvírovati jest ráþila a pĜi tom naĜizuje,
aby magistrátové mČst fassi domĤv složili, co se jich v mČstČ a
na pĜedmČstí vynachází, by se vČdČlo, kolik vrabþích hlav se odvédsti má.
HandlíĜĤm chmelu moravský chmel, jenž jest nehodný, s
þeským chmelem pod contrabantem míchati a prodávati se
zapovídá.
6. April. Dle appellatorní missivy Jan Braun z Malešova in
puncto svspecti incendii ad inqvirendum do vČzení pĜijat byl.
Patentaliter naĜízeno, aby od nebo. barona Trenka v þas
vojny uþinČné škody se liqvidírovaly.
Psaní od JMP. Mitrovskýho, administrátora ouĜadu nejv.
müntzmistr., aby poþty obecního hospodáĜství p(er) A 1748 a 49
složeny byly. Mají se takový co nejdĜív složiti.
Sportula umĜelých má se do cassy ouĜadní složiti i qvota za
beránky.
8. dito. Psaní od p. oppata sedlického Jakuba Veselky, /93'/
[záhlaví: 1750] souseda kuttnohor., se tejkající, jenž vejhostem
svoboda jeho pĜed 23 lety dokázati se nemohla, dle sousedsk.
jednání na nČj a dČti jeho vejhost se pĜikládá. Bude tam týž
Veselka odeslán, aby za tu milost se podČkoval. NeménČ JMP.
oppatu za to podČkování se stane a v podobné nahodilosti
soused(s)ká odmČna se státi má a dobré sousedství se zachová.
8. April. Krá. p. rychtáĜ pĜednesl missivu od krá. repræsentatí, kdežto se naĜizuje, aby tu dictírovanou pokutu, od mydláĜĤv
složenou, vyzdvihl a k ruce fisca do Prahy odeslal. Bude na to
odpovČć následovati.
Jozeff Procháska za contribuþního a contralora do Lorce jest
obrán proti fidejussorní cautí p(er) 300 fl, kterýžto pode rullæ
vrabþí hlavy reparírovati a poþet védsti má.
13. dito. Psaní od kraj. ouĜadu strany tabák restu starého
pĜednešeno. Budou priora vyhledány.
Jistý poutník se zde zdržoval a nemocný lid láznČmi
curýroval. Má se legitimírovati k té professi lékaĜské, jináþe od
mČsta se puditi bude.
Strany contrabantírovaného tabáku, bez pasu a ballet p.
Heysovi pĜiveženého, commissionaliter co vynalezeno bylo, na
to dictum následovati bude.
/94/ [záhlaví: 1750] V þas vojny co tak toto mČsto skrze
vzývání a orodování Rodiþky Boží Panny Mariæ Kuttnoh.
obdrželo, mají se popisové uþiniti a z nich compendium
vyhotoviti. Pak na podČkování na den Jména Panny Marie každý
rok in perpetuum z kostela farního k Rodiþce Boží processí a
publica communio konána býti má. Bude v tom pozdraven JMP.
arci-dČkan.
April. 15. JMP. P. rector stČžoval sobČ do p. Vác. Hertla,
kterak v své zahradČ za branou KouĜimskou na zkrácení crkotu
vody 12 trub sobČ v novČ položiti dal, žádaje, by to factum
cassírováno, annullírováno bylo a causa integra se zachovala.
Byla k spatĜení a vyšetĜení toho commissí depu. I protestíroval
p. Hertl proti tomu vejchozu, ponČvadž ten grunt emphite. jest a
bez vČdomí d. directí k tomu pĜistoupiti nemĤže, by s tím
vejchozem supersedírováno bylo. Jest oznámeno, že se nic
præjudicírovati nebude, nýbrž jenom to factum se spatĜí a
vyšetĜí, zdaliž tomu tak jest, co on namítá, že facto hoc témuž
crkotu zkrácení se nedČje. I byl z kláštera Sedlice správce
vyslaný, kterýžto proti té commissí jest protestíroval, což JMP.
P. rectorovi se intimírovalo.
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OuĜad osmi-soudský dle instructí své p. Vácslava Sytina za
písaĜe jest præsentíroval. Jest confirmírován a intercessí téhož
ouĜadu z každý várky ½ korce patok užíti a vánoþní húsci,
pokudž nČjaký zbytek se vynajde, dostati etc.
Z Prahy se naslejchá, že petitum strany admini. collecty se
neatendíruje.
/94'/ [záhlaví: 1750] April. 15. Když z Prahy oznámeno bylo,
že administratí ouĜadu nejvy. müntzmistr. strany pavuĖgku
horního na tom stojí a k JMKr. v projectu svém pochledává, aby
obec oných 900 fl na woszerkunst, pak ten pivní tátz, co
Brandenburci piva tempore belli svaĜili, k horám složila a
odvádČla, protože prej od králĤv jvs braxandi užila a to
obdržela. Byl na to concept memoriálu eventualiter velice dobĜe
cum suis allegatis vypracován a pĜednešen a to erroneum
suppositum e diametro vyvráceno, neménČ status belli et vires
communitatis exhaustæ, jako i einqvartírungk vojanský co jest
koštoval a na vČznČ, též invalidy a brandtšatzungk exe. vydáno
jest, deducírováno bylo. Oþekává z VídnČ od p. agenta avisí,
zdaliž co od strany administratí k JM. Krá. již co odesláno jest.
Potom na to týž memoriál tam expedírován bude.
Strany složení poþtĤv snešeno, jakkoliv by se z takových
extract složiti mohl, povšem tak, jak složeny jsou, do Prahy se
expedírovati budou, odkudž se pozná, že superfluum se
nevynachází, tak jak se míní, by to k horám na pavuĖk se
odvádČti mohlo. Z toho se seznati mĤž, že možná nejni, by obec
do lepšího stavu pĜivedena býti mohla.
/95/ [záhlaví: 1750] April. 16. Na poruþení knížete z Lobkowitz deputírovaní prohlídli pontony a jiné pontonérské vČci dle
zanechaného inventáĜe spatĜili. Praví se, že takový pontony
spravovati a pĜes Labe u Kolína v þas logru vojansk. položiti
mají.
15. Instantí JMP. P. rectora bylo p. Vác. Hertlovi
dopovČdČno, aby to novum opvs, jenž za KouĜim. branou v své
zahradČ na zkrácení crkotu vody uþinČné vystavČti, též trouby
položiti a woszerkhunst sobČ uþiniti dal, docela cassíroval a
causam integram et illæsam zachoval. Oznámil a pĜednesl, že tu
toho nejmenšího, co by in præjudicium toku vody kollej. býti
mČlo, jest neuþinil. By to samé oþitČ spatĜeno bylo, jest commisí
tam zĜízena. I protestíroval p. Hertl proti tomu vejchozu, že bez
vČdomí JMP. prælata sedlec., jakožto directí d(omi)ni to
admittírovati nemĤže, nýbrž sám to samé pánu gruntu oznámí,
by s tím supersedírováno bylo. I pĜijel p. správce ze Sedlice a v
nepĜítomnosti JMP. prælata od conventu proti té commissí taky
jest protestíroval.
Contribuþní nový Jan Procházka byl resolvírován. Má udČlat
reparticí contribuþní z rolích emphiteu. tabulárních a handtfest.
Za obdržené mti skrze orodování Panny Mariæ Kuttnohorské, jenž nás a mČsto toto v þas vojanský od zuĜivosti nepĜátelské a od rabování, též vypálení mČsta mi. chrániti a opatrovati
ráþila, na den Jména Panny Mariæ in Septemb. vČþná pobožnost
s slavnou processí a communií konána býti, což pĜi duchovní
vrchnosti se maturírovati bude.
/95'/ [záhlaví: 1750] April. Na psaní z Prahy od tabákového
ambtu strany contrabantírovaného tabáku pana Heyse zpráva
odeslána bude.
Poþty hospodáĜství obecního JMP. baro. Mitrovskýmu,
administ. ouĜadu nejv. müntzm., se poslušnČ odesílají s tou
žádostí, by po revisí k navrácení pĜišly.
Dle psaní kraj. ouĜadu s inclusívou od krá. repræsentatí
strany contrabantýrovaného Heiszov. tabáku má tam commissí
držána býti.
22. Missiva appellatorní naĜizuje, aby poruþníci Brenzerovští s poþty ke dni 29. ke commissí appellatorní se dostavili.
J. Exc. pp. baronovi Netolickýmu na Nových DvoĜích stala
se beneventatí. UctivČ se podČkoval a doložil, že jak v Praze, tak
taky na každým místČ za uþinČný complement obligírovaný
zĤstává.
Spis na JKr. Mt strany platu na woszerkhunst a neodvádČní
oných 900 fl na obci stíhajících cum suis documentis, kterak to
povšlo a v jakým stavu obec se vynachází, do VídnČ
expedírován.
Dominica Cantate pouĢ svato-barborská s velikým poþtČ a
mno(ž)ství lidu vykonána byla. Kázání mČl p. faráĜ z Libice,
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jenž 2 hodiny kázal až do 12 hodin. Bylo to tuze dlouho.
/96/ [záhlaví: 1750] 25. Apri., na den sv. Marka, když processí
k sv. Vácslavu vedena byla, JMP. arci-dČkan Erythræy na Rovni
kapliþku (kterážto obnovena a okrášlena byla jest obno posvČtil.
Nato JMP. P. Hering, starší caplan, pĜekrásnou a velice
ostrovtipnou exhortatí jest uþinil. 1. Deducíroval zaþátek
processí, odkud na den sv. Marka jest ustanovena. Pak 2. že
každá vČc od poþátku svého svou podstatu nabývá. Tato
kapliþka, jenž pĜed 116 lety svĤj zaþátek vzala a skrze sešlost k
zkáze se skloĖovala, obraz ten skrze jména docela poĜezán byl,
bere a nabývá zase zaþátek svĤj nový od starého základu svého.
3. Jisté zrcadlo krále etc mocnost, co z jedné, pak z druhé strany
vypodobĖovalo. Odkudž alludíroval, co obrazy z jedné i z druhé
strany tČch božích muk vypodobĖují. Z cedule na kĜíži I·N·K·I
se vidí a zná nápis Ježíše Nazar. krále židov. obraz a podoba
samého Boha a þlovČka ukĜižovaného. Z druhé pak strany sv.
Franti. Xaveria umírajícího a štít a obranu mČsta Kuttné Hory,
Index Nostræ RedemptIonIs JesVs. Kteréžto obrazy moje milá
manželka s vlastní rukou malovala a své jméno L·A·K, to jest
Lidmilla Anna Kegle., na nich napsala. A týž boží muka taky
mou rukou okrášlil. Pravil týž vznešený p. orátor: Vidím ještČ
tuto pĜípis tĜech liter L·A·K a medle copak to znamená: Laudem
Augeat Kuttenberga. K závČrce té Ĝeþi své uþinil: Když
umírající my jako prut smrtedlnosti nataženi budem, abychom se
do toho zrcadla z obouch stran zhlídli a vynalezli nápis I·N·R·I.
Index Nostræ Redemptionis Jesus & S. Fr. Xaverius umírajícím
nám ku pomoci pĜispČl a ukázal potentiam in brachio suo.
tV stVDIosa Cohors age ne hIC tVa noMIna ponas
In XenIo patIens sIbI pro se a te eXpetIt JesVs
Xenium dicitur donum Speciale.
/96'/ [záhlaví: 1750] Ty obnovené boží muka podaly pĜíležitost
k velké vroucnosti a pobožnosti, neb lid jdoucí tam se
pobožným srdcem zastavil, na kolena klekl a se pomodlil.
Na tČch božích mukách stojí kĜíž, v kterémžto zanejtovaný
španČlský kĜížek (jenž takový p. P. Franciscus Hladký S. Jesu
daroval) proti bouĜkám, neménČ reliqviæ z obouch stran za
sklíþkem zadČlané se vynacházejí. [prázdná púlstrana]
/97/ [záhlaví: 1750] April. 24. P. de Villa Castello, hejtman
vojanský, náš milý strejc a pĜítel, byvše pĜi regementu præterírován, pĜijel nás na(v)štívit. Nato dne 25. ejvsdem do VídnČ k
JK. Mti odejel. Pochledává pĜíþinu té jeho præterití vČdČti, své
glorios merita militaria reprasentírovati a consolírován býti.
Ad finem Julii z VídnČ se navrátil a do logru k Starému
Kolínu, kdežto pĜekrásné vojsko campírovalo a J. C. Krá. Mti
oþekávalo, jest pĜitáhl. Dne 10. Augvsti v témž logru jsme se
complementírovali 11. dito paní manželka naše milá tetiþka k
obČdu s pannou dceruškou Carolinou, stáĜí k 4 roku, nász
navští(vi)la. SpoleþnČ jsme se potČšili a s p. Ventzlem Keglerem,
oberleütenantem, se schledali. P. hejtman de Willa vypravoval,
kterak pĜi J. Kr. Mti tĜikráte mi. audientí jest mČl, jednou na ¾
hodiny s ní mluvil a per decretum na oberštví expectantí
obdržel, neménČ, an by umĜíti mČl, paní manželka s dítkami
roþnČ pensi p(er) 500 fl požívati má. JK. Mt finaliter Ĝícti ráþila:
Nu, Devilla, pamatujte sobČ dnešní den a tu hodinu.
30. Aug. byl u nás s p. Vác. Keglerem s 2 pány leütenanty a
pí manželkou, též s p. P. Kniepantlem a s p. Mag. Hakem u
obČda.
[pĜipsáno: 1751. zase byl v campamentu a do Dobrotic se
dostal se na vintrqvartír.
1752. ten regement do VídnČ odmarchíroval.]
/97´/ [záhlaví: 1750] April. 29. Psaní z VídnČ od JM. p. baro.
Mitrovskýho, ouĜadu nejv. müntz. administrátora. Refutíruje, že
ten nový contribuþní bez vČdomí jeho ani to solare, též bez
votírování obce se resolvírovati nemČl. 2. Majíce magistratuální
osoby své od JKM. solaria vymČĜeny, z tĜech osob zemĜelých
neslušnČ a neprávnČ sobČ pĜivlastini nemá, by taková sportula
zemĜelých do dĤchodu se odvedla a tam za pĜíjem se uvedla, což
on pĜi pĜíjezdu svém jináþe zaopatĜí a ustanoví.
Psaní z VídnČ od p. agenta vČdČti dává, že ten na JMK. odeslaný spis pĜijal a s tím JMP. administrátorem se schledal a vyrozumČl, kterak on solicitíruje, by obec tČch 900 fl na pavuĖgk
(jenž prej za to jus braxandi od králĤv nabyla) odvádČti povinna
byla, jakkoliv v tom memoriálu poþátek toho dávání jako i

nabyté právo váreþní dobĜe se deducíruje. Povšem týž p. agent,
aby dobrý event. decisí následovati mČl, pochybuje. Odkudž
taky dle mnohých conjectur milá obec kuttnohorská nemáš co
dobrého k oþekávání.
P. správce na odeslané a odvedené poþty pĜivezl recognití od
administratí nejv. müntzmist.
Ti tĜi poddaní, jenž ex capite deserteurĤm vojákĤm napomocti arrestírováni a na 10 let do Uher k šancovnímu dílu, jmenovitČ Vác. Turkovský, Jan NČmec a Thomáš Radda, ortelováni
byli a se pro gratia ucházeli, JK. Mt je k dvoumroþnímu k dílu
do Temesváru per rescriptum aggrationírovati ráþila, die 20.
April. 1750.
/98/ [záhlaví: 1750] Extract z patentu kraje þáslav. strany
odvodu vrabþích hlav
Kuttná Hora jest postavena 459 domĤv a v usedlostí 89.
Vrabþích hlav má odvédsti 3102. Vesnice 25 usedlých (má
odvédsti) 302. Veletov 4 usedlých (má odvédsti) 57. Janovice 21
usedlých (má odvédsti) 168. Facit 3629.
Z krajských míst vrabþích hlav se odvédsti má 10987. Z hor
prostĜedních (se odvédsti má) 18045. Z hor vysokých (se odvédsti
má) 1309. Facit odvodĤ 30341 za 1 rok vrabþích hlav.
6. Maii. SyndicĤm, procurátorĤm a jiným písaĜĤm sedlákĤm
o aggravírování contributze patrocinírovati patentaliter se zapovídá, toliko fiscální adjuncti v tČch stížnostech se potĜebovati
mají.
Panský domy a dskami zemsk. se Ĝídící, ad exeqvationem
dominicalem se potahujou.
DaĖ pivní a sládkĤv od 1. Maii každý mČsíc do filial cassy
se odvádČti má. Kuttná Hora ze 3593 sudĤv piva mČsíþnČ
odvésti /98'/ [záhlaví: 1750] [okraj: Majvs] má po 2 fl ze sudu 590
fl 50 kr. Sládek mČsíþnČ 14 (fl) 58 (kr) 1½ den. Janovice ze 275
sudĤ 45 (fl) 50 (kr). Sládek 1 (fl) 8 (kr) 4½ (den).
13. OdpovČć na psaní JMP. barona Mitrovsk., nejvy. mintz(mi)str., ad punctum 1. strany zvoleného nového contribuþního a
jeho platu, že z toho solare, co za commissaĜství JExc. pp.
Netolickýho pĜedešlý správce p. Vanþura požíval, pak vz. magt
nynČjšímu správci zvolenému utrchl, neménČ ouĜedníkovi mČst.
tehdáž pĜidáno bylo od vedení poþtu sklepového, neménČ i deputát pivní jemu taky utržen, pak z contributí jistý peníz požívati
má a to jeho solare na ztenþení dĤchodu obec. neþelí. Ad 2.
PonČvadž ale volení magtu a sæculis volení starších obec., osmisoudcĤv a officírĤv hospodáĜ. tantum a ne obci de jure competíruje a to taky jus in archivio nejv. müntzmist. suo loco složený
se vynachází a contraria lex v tom nikdy neprošla, ani odĖata
nebyla, podle toho že magt toho práva požívá. Ad 3. Strany
sportul umrlých, ponČvadž živý osoby práce umrlých zastávají,
neménČ adminiculár collectu odvádČjí a to dicky a sæculis
participírovaly. A taky pĜi dicasterích též jiní magistrátové z
umrlých sportule požívají, že se tu facto hoc nic nového nestalo.
[dolní okraj: 1753. 7. Junii decisum by to vynahrazeno bylo.]
/99/ [záhlaví: 1750] 11. P. krá. rychtáĜi na onou missivu strany
vyzdvižení pokut mydláĜ. radd. snešení oznámeno. PonČvadž tu
adjunctvs fisci nic neagíroval, nýbrž magt dle konšelských práv
touž pokutou pĜestupníky trestal a ten nález od vyšího místa
schválen jest, že taková pokuta ob commodum jurisdictionis na
správu mČsta obci náleží a ne krá. fiscu.
Relatí strany vejchozní commissí k toku vodČ collejský skrz
grunt p. Vác. Hertla emphiteu. jdoucí, jenž tam in locum
qvæstionis od strany kláštera sedlec. páni patres, pak od colleje
p. P. procurátor se pouchejlili. PonČvadž tam jedna trouba
provrtaná a s kolíþkem zastrþená se vynašla, p. P. procurátor ji
vyhoditi a novou tam položiti dal. Jest ta relatí suo loco uložena.
Psaní z VídnČ od pana agenta oznamuje, kterak ten
memoriál strany oných 900 fl na zdržení woszerkhunstu, jenž
takový JMP. Mitrovský, nejv. müntzmistr, by k zaplacení pĜišly,
pak in futurum k horám odvádČny byly, pĜi JK. Mti pochledává,
na své místo jest podal. Horní pavuĖgk povšem chudý jest, neb
na Skalce a KaĖgku žádných odplatných rud se nenachází ani
košty se nehájejí.
Decret od krá. consessu na podaný memoriál strany adminicular collecty magistratuálních osob, že takový se neatendíruje,
nýbrž ze svých stantzĤv 10 per cento odvádČti mají. PonČvadž
tomu nijakž se pomocti nedá, což dČlat. To pĜitom.

/99'/ [záhlaví: 1750] Maii 12. † Šlechetná, bohabojná a ctná
pobožná matrona pí Anna Hertlová, rozená Kormoutová, stáĜí
56 leth, v outerej, jenž obvzláštní ctitelkynČ sv. Anny, patronky
své, byla. Velice pČknČ k smrti své pĜipravena a do pos(l)ední
chvíle dobĜe se všemi smysly pĜítomna, svatČ a šĢasnČ život svĤj
dokonala. Za živobytí svého [okraj: každý] celý rok na první raní
mši chodila, nechĢ jakékoliv nepĜíjemné povČtĜí bylo, pĜedce od
své intentí neustoupila. ýtení pobožných knČch, historických,
zázraþných, muþedlnických a mnohých jiných obvzláštní
milovnice, též duchovenstva ctitelkynČ byla. Chudým, nuzným
dobĜe dČlala, kteroužto celé mČsto pro její virtuos mravy velice
želelo a litovalo.
Po tĜi dni slavné královské hrany zvonily a nato 15. dito její
tČlo skrze slavný prĤvod k pohĜbu k sv. Jakubu do sklípku
doprov(o)dČno bylo. PrĤvod vedl JMP. Jan Reichknecht, oppat
Sedlice a JMP. Vácslav Erythræy, arci dČkan kuttnohorský, cum
assistentia. Za márami veleb. pan P. rector s tĜemi pány PP.
Soci. Jesu, pak vzáctné pĜátelstvo v hlubokým smutku. PĜed
márami velebné duchovenstvo se svíþkami, okolo már veliký
poþet fakulantĤv, ministrantĤv, vzác. pánĤv sousedĤv, havíĜstvo
s roz(ž)atýma kahanci, nČkteĜí cechové (s) svícemi etc a tak dále
doprovázeli.
/100/ [záhlaví: 1750] Nad mrtvým tČlem exeqviæ mČl týž JM.
p. oppat a mši svatou andČlskou JM. p. acidČkan. PĜitom veliký
poþet u všech oltáĜĤv mše svatý se þetly a sloužily s pĜekrásným
musicírováním. A potom to slavné duchovenstvo a pĜátelstvo
mrtvé tČlo lítostivým srdcem ku pohĜbu jest doprovodilo.
1709. 13. Janu. Tu šlechetnou matronu neb. JM. p. Hendrych Snopek, oppat Sedlice, s p. Petrem Hertlem jest copulíroval
a pČknou Ĝeþ pĜi copulatí jest uþinil. P. ženicha tu es Petrvs et
super hanc Petram ædificabo ecclesiam alludíroval a pannu
nevČstu Kormoutovou, že ona bude cor movens Petri, applicíroval. A hle, den svatého manželstva od copulírujícího p. prælata, pak den pohĜbu též od p. prælata jest pošel.
Když tČlo z domu k pohĜbu nešeno bylo a chĤva její vnuþku
a schovanku na funvs nesla, to neviĖátko, pĜes 1½ léta stáĜí,
sobČ zdechlo a pravilo: Bába, pá. I byloĢ jest truchlivé k slyšení.
Po její smrti vnuþek její, PetĜíþek Vácslavíþek Hertl, jenž se
23. Janua. téhož roku narodil a já pĜi kĜtu svatém za kmotra stál,
jest umĜel a podle paní báby své 6. Junii v témž sklípku pohĜben
byl. Když ten sklípek se odevĜel, odevĜely se oþi p. manžela, p.
syna a panny dcery a hojné slzy nad zemĜelou paní manželkou a
máteĜí se vylily.
Ach Pater! ach! Mater qvanta hæc sunt tristia fata
qvis tantos luctvs tollet de pectore vestro.
Qvi Passvs fueras, ipsorum tolle dolores
19. Julii a. e. zase Vácslavíþek, prvorozený vnouþek, živĤtek
svĤj dokonal a pohĜben.
/100'/ [záhlaví: 1750] 22. Maii. Memoriál p(er) modum zprávy
na repræsentatí strany contrabantírování tabáku Heyszov., kterak to se stalo. A ponČvadž to ani magistraliter ani pĜi kraj.
ouĜadČ per commissionem to se porovnati nemohlo, de meliori
modo factum causæ se deducíruje a nomine fabricæ tu se
interveníruje a žádá, by in conformitate tabákových patentĤv
fabricantu mČst. assistentí se stala.
František Brunner, své professí rukaviþník, stáĜí 21 rok,
byvše od otce svého, jmenovitČ pana Zykmunda Brunera,
bejvalého mejtnýho malínskýho, do Brna na vander vyslán, pro
smrt manžela svého pí ovdo. Maximiliánová Brunerová domĤ
téhož nadepsaného syna povolala. K její prozebné žádosti vzác.
magistrát takové mejto jemu conferíroval, kteréžto mejto v
Brunerov. rodČ skoro na 200 leth pozĤstává, neb sám jejich rodu
pradČda pamatuji.
8. Junii na den sv. Medarda po poledni byl silný lijavý déšĢ,
9. dito taky hojný déšĢ celou noc až k ránu 10. trval. 12. sprchlo
po tĜikráte, 13. pršelo, 14. pršelo v noci i ráno a celý den.
Na to následovaly pČkný a jasný þasy a tak ta prognostica,
že když na ten den prší 40 dnĤv pršívá, se neverificíruje.
/101/ [záhlaví: 1750] Junii 10. Concept memoriálu na velebnou
consistoĜ, v nČmžto se deducírujou v þas vojny, kterak toto
mČsto od nejsvČtČjší Rodiþky Boží Panny Marie v chrámČ PánČ
sv. panny muþed. Barbory a sæculis pozĤstávající, se ctí
velikých mtí a ochrany jest užilo, pak od zuĜivosti a ukrutnosti
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(vezma k ní své outoþistČ) nepĜátelské ochránČno bylo, by na
podČkování za obdržené mti na den Jména Panny Marie slavnou
processí cum publica communione na vČþné þasy mČsto slaviti
mohlo, tou poníženou žádostí se uchází.
Kuttnæ formosa te sistis Imagine Virgo,
me tibi perpetuo Genitrix commendo Maria
Junii 17. Páni starší kramáĜi na commu. spis p. Marsche, tabák fabricanta, jenž u krá. repræsentatí žádal, by jemu kupecký
handl, jsa té professí náležitČ vyuþený, provozovati povolen byl,
dali svou odpovČć. PonČvadž evangelického náboženství jest a
takový professionista zakoupení své míti, pak incolát cum juramento fidelitatis sobČ opatĜiti, neménČ clausulam religionis vykonati má, pak žádný acatolicvs takového práva užíti nemĤž etc,
by ta žádost pozorována nebyla.
Missiva appellatorní naĜ(iz)uje, by dle consignatí kraj. ouĜadu vČzĖĤv inqvisitze se prospČšnČ fedrovaly.
Druhá intimíruje, že p. guoverno poruþník sirotkĤv Bremzerovských pĜijede, by jemu ostatní vČci z pozĤstalosti vydané
byly. Když jsem pĜijede, mají se jemu takový vydati.
/101'/ [záhlaví: 1750] Junii 17. P. Frantz Werschhauser a p.
Vácslav Šlechta stČžovali sobČ, kterak je bez hodný pĜíþiny dne
13. dito p. hrabČ z Clary etc, vojanský hejtman od regtu Konigsov., na ulici u Vlask. dvora blíž sv. Jakuba s holí upral a ubil,
až hĤl pĜerazil, domlouvaje jim, proþ pĜed ním klobouky
nesĖají. Pak po nich kamením házeti chtČl a je injuriosis verbis
stíhal, též je s kaprálmi do varty vzíti dáti chtČl etc. Žádali o
magistrální assistentí. Má ta stížnost skrze psaní panu oberštovi
doprovozena býti, a satisfactí se žádati.
Valenta desertur, jenž ex opere publico ze silnice zbČhl a
okolo mČsta na lidi vybíhal a je obíral, s assistentí vojákĤv má
býti chycen.
Junii 22. ZbouĜilí creditores p. Vácslava Lustyka, kramáĜe,
dali své obligatze intabulírovati a krám zapeþetiti. MnČ
nedoplatil 85 fl 45 kr. PĜišel jsem ad libros condictionum.
Týž p. Lustyk z poþtu mal-contentĤv znamenitý podpalþem
byl, neb penČzmi malcontenty zakládal, do Prahy a sem a tam
jezdíval, jiný popuzoval, domy draze kupoval, dĤkladnČ stavČl,
z puþených penČz velký interesse dával, krám bohatý, pak
poslednČ špatný mČl.
Mercator lætvs jam modo tristis erit.
Ku konci téhož mČsíce stromoví, jenž od housenek sežráno
bylo, zaþalo nové listí vyrážeti a puþiti.
/102/ [záhlaví: 1750] Julii 1. Memoriál na krá. repræsentatí pĜipamatující strany ostatní bonificatí v þas vojanský Pataþisovské.
Subsidionální psaní na pana oberšta s includírovanou stížností oných sousedĤv, od p. hrab. Klary ubitých, o satisfactí expedírováno.
Julii 6. P. oberšt dal oznámiti vzác. magistrátu, kterak pro
ten excess p. hrabČ Clary hausz arrest dictírován má, zdaliž ti
ubití tím spokojeni jsou. By z ohledu jeho hrab. familie k tomu
disponírováni byli, za nČj interveníruje. NeménČ p. kraj.
hejtman, by ta vČc complanírována byla, jest intercedíroval. I
byvše ti ubití durante sessione do raddy povoláni a k tomu
disponírováni, dána jim byla hodina na rozmyšlení. I prohlásili
se, že s tím arrestem spokojeni jsou, jenom by bezeškodni
zachováni a ubezpeþeni byli de non offendendo žádali, by jim
outrata p(er) 4 fl 24 kr vynahražena byla. Byl p. syndicvs k p.
oberštovi a p. kraj. hejtmanu s tou jejich declaratí vyslán. BylaĢ
jim ta interposití magistratualní velmi milá. Kdy ale ten casvs
byl na kraj. ouĜad zanešen a na krá. repræsentatí odeslán, byl by
ten excess jistČ témuž panu Clary tČšce vážen.
Pan kraj. hejtman mladší p. Vražda od téhož ouĜadu propuštČn a na místČ jeho p. Vácslav Karabinský z Karabin dosazen. I byvše zde beneventírován, stala se pĜi tom aggratulatí,
zaþež vhlídnČ se podČkoval.
/102'/ [záhlaví: 1750] Julii. Psaní od kraj. oĜadu intimírující,
kterak ti þtyĜi poddaní kuttnohorští a jesuvitští poddaní, jenž pro
fedruĖgk deserturĤv na 3 léta do Uher na šancovní dílo aggrationírováni byli, k tomu ještČ do militární cassy za munduru po
40 fl odvédsti, pak pĜi kraj. ouĜadČ qvietantí producírovati mají.
Missiva a judicio venatico, aby se co nejdĜíve zpráva odeslala, jak dalece JiĜí Ulrych, bažantník kuttnohor., s Ražumpem
havíĜem, jenž v Zásmukách na krádeĜi bažantĤv byl, in furto et
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homicidio aggravírován jest. I byl týž bažantník ad confrontandum do arrestu vzat.
P. hrab. Larichs, deputírovaný od dvora commissaĜ strany
visitatí krá. mČst v pĜíþinČ repartití contribuce, z ýáslavČ odejel
a do Kolína pĜijel.
Julii 8. Taxa duchovních od pochĜbĤv, kĜtin, copulatí, ohlášek, cantorĤv, žákĤv, hrobaĜĤv a tak dále obci publicírována.
Vynajde se tištČný patent tuto pĜiložený.
Concept memoriálu na krá. repræsentatí strany oného
brandtschacungku, od krále pruzského na Kuttný HoĜe, ýáslavČ
a páních PP. Jesuvitích exigírovaného, jenž již na 50 tisíc s interessem se vztahuje, by takový qvantum dle mi. decisí tČm místám /103/ [záhlaví: 1750] odvedeno aneb ve dvouch letech na
contributí poraženo bylo. Bude s intervenírující stranou ještČ
conferrírováno, zdaž by co k pĜipamatování bylo.
Julii 13. Patent intimíroval pĜíjezd do ýech JK. Mti. PĜitom
zbuzuje panstvo, magistráty a všechen obecní lid, aby se z toho
veselili, radovali, stĜelbou, bubvnami a troubavi i ochnČm vítali,
na branách mČst. triumph-porti stavČli a kde by koliv JK. Mt jeti
ráþili, vhlídnČ beneventírovaly. Byly jsou priora ad A 1702 in
Septembri. strany Josepha krále, když od LandavČ skrze Kuttnou Horu jeti ráþil.
Julii 17. Patentaliter intimírováno, že JM král pana Vraždu z
kraj. hejtmanství, protože mnoho contribuþních restĤv nadržel,
jej ab officio svspendírovati a p. Karabinskýho zatím
substituírovati jest ráþila.
Zpráva ad judicium venaticum strany oného JiĜího Ulricha,
že se udaný vynachází in puncto furti jablek a másla ve dvoĜe
Markovicích, k þemuž sidce on negíruje.
Jistý Babor, vroucný katolík, pro rozmnožení cti a slávy
boží s vnuknutím božím davše figuru umuþení boží zázraþného
obrazu Syna Božího umuþeného pĜi sloupČ stojícího a ĜetČzy
ukovaného udČlati dáti a vyštafírovati, takovou figuru z Babor
sem do Kuttný Hory na svých bedrách pĜinesl a k veĜejnému
uctČní do kostela sv. Jakuba odvedl.
Hoc Devs est qvod Imago docet sed non Deus ipse
Hanc videas, sed mente colas qvod cernis in ipsa
/103'/ [záhlaví: 1750] J. Mt p. arci dČkan communicíroval consistoriální psaní na ten memoriál magistratuální strany
pobožnosti mariánská ustanovenu býti mající, kterak slavná
consistoĜ, by v ten den denominírovaný táž pobožnost držána
býti mČla, dificultíruje. Jest požádán týž JM. p. arci-dČkan to
facilitírovati, že v ten den tu žádná pobožnost impedírována
nebude, nýbrž den pĜíhodlný k tomu jest.
Julii 27. Patent intimíruje, kterak J. Cí. a Krá. Mti z VídnČ
dne 17. neb 18. do království þeského pĜijeti ráþejí, aby mČst.
magistrátové skrze syndiky u raddního domu stojící J. Cí. a Krá.
Mti s ostrovtipnou Ĝeþí vítali a primasové klíþe od mČsta a peþeti
odvedli, v branách mČst. triumph porti neb loubí stavČti malovati
dali, symbola, figury a živí genionili pĜekrásnČ ozdobený se
zavČsili a postavili a na branách troubili a bubnovali, s muzikou
cechové po ulicích s korouchvemi, kudy pojedou, stáli, dČvþata
a panny z košíþkĤ neb ze šátkĤv kvítí na cestu házely,
mČšĢanstvo do zbranČ, dobĜe ošacené, se dostavili, stĜelbou
vítali, na ulicích víno a pivo técti má. Slovem z toho pĜíjezdu
všechno se radovati a tČšiti a vykĜikovati má Vivat Maria
Theresia. /104/ [záhlaví: 1750] V vesnicích lid sedský v sváteþním
šatČ, dobĜe vystrojený, k cestČ se postaviti, dČvþata vypentlený
tanec ĜetČzovej a ovþáci s holmi tanec ovþácký provozovati,
pacholata do povČtĜí klobouky házeti, dČveþky, pacholci s
podávkami, lopatami, s srpy, s kosami, s ceby státi a na nČ
cinkati, do vČncĤv ženských se strojiti, kytky z kvítí a klasĤv
držeti, pacholata na beraních a kozlích jezditi, na robotýrský
bubny bubnovati, slouhové na pastýĜské trouby troubiti, na
kolovrátky hráti, na dudy a píšĢaly pískati, svadební veselosti
zpČvem provozovati a na ozdobeným voze jeti, volĤm rohy
pozlatiti, na vocasích pentle zavČsiti a je do plen pĜistrojiti,
praporcemi toþiti. Ba(kc)husy strojiti, jim bĜicha vycpati a podle
nich menší ba(k)chuskové jíti neb na sudech sedČti. Dobytky své
na panství vyhnati a tak dále nadnejvejš kratochvíle a radosti,
též veselosti provozovati mají. Vivat Maria Theresia
vykĜikovati. FaráĜové J. Cí. Krá. Mti vítati a všudy se všemi
zvonami zvoniti. An by cesta prašná býti mČla, po takový silnici

dĤstatek vody se zaopatĜiti a polívati bude.
Podle toho præparatoria se þinČjí a ten triumph portál d(l)e
projectu pp. PP. jesuvitĤv stavČn bude.
/104'/ [záhlaví: 1750] Julii 30. na den sv. Ignatia. To vojsko v
ýechách einqvartírující do campamentu k Novým DvorĤm ke
Skalce (kdežto kníže Lobkowitz einqvartíroval) k Starému
Kolínu a k Hlubokému DĤlu se vstahovalo. Poþítalo se ho
[nedopsáno] RegementĤv v summČ na [nedopsáno]. Parno
pĜehrozné bylo. To vojsko každodenČ exercírovalo. Dne 12.
Augvsti s ochnČm neb stĜelbou hlavní mustruĖgk drželo.
Augvsti 11. Patent intimíroval. PonČvadž deserturové neb
odbČhlci z vojny na ten 10 letní trest do Uher na šancovní dílo
odsouzení málo dbají a povšem silnČ desertírují, JKM. takový
trest vyzdvihovati a pĜi pĜedešlým trestu, totiž obČšením,
pozĤstavovati ráþí.
Ten pak, který by desertura fedroval, má na lešení státi
zavČšením cedule na hrdle, to jest trest fedrování deserterĤv, pak
odeslán býti má do Uher na 10 leth na tož dílo s každodením bití
nČkolik ran.
Stalo se, že takový desertuĜi, když od sedlákĤv chytáni byli,
po nich stĜíleli a se s (z)braní bránili, i taky je zabili a škodnČ
ranili. Kterýmžto ranČným [okraj: a vdovám zabitých] JKM. z
militární cassy jistý penČžitý qvantum jest vymČĜiti dáti ráþila.
[vlepený tištČný plakát s textem:]
Ihro Röm. Käys. in Germanien, auch zu Hungarn, und Böheim
königlicher Majestät
MARIÆ THERESIÆ
Als jetzig Blorwürdigsten Königin zu Böheim.
Thuen bey allerhöchst DERO beglückten Ankunfft in hiesige
Berg-Wercks-Gegende, den 17 Augusti Annô 1750. auf denen,
von der
LIBUSSA
Als ersten Fürst- und Regentin des Königreich Böheim, besag
Böhm. Chronic, zu reichen Silber- und Kupfer Berg-Werckern
vorprophezeiten
Dreyen Bergen,
mittelst der, auf der Höhe dieser Berge aufgericht- und
beederseiths Kays. und Königl. Majest. Majest. dann dem
Durchleichtigsten Königl. Kron-Printzen
Josepho
gewidmeten
Drey Pyramiden,
Die Kays. Königl. Kuttenberger Berg-Beamte mit dem
sammentlichen Berg- und Hütten-Volck, ihre allerunterthänigsttreu gehorsambste Ehr- und Freuden-Bezeigung vorstellen, und
wünschen darbey, mit frölichen Zuruff
Glück auf!
/105'/ [prázdná strana]
/106/ [záhlaví: 1750] Missiva od krá. consessu strany oného
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contrabantýrovaného Heyszov. tabáku to zapeþetČní relaxíruje a
ponČvadž p. Heisz na takový tabák ballety a pass hraniþný
proukazuje, pak v prodaji takovýho tabáku dopaden nebyl,
toliko v MalínČ taky v nidrlagu nalezen byl a tu in detrimentum
mČst. fabriky nic nepĜeþinil, má se takový tabák odpeþetiti a
jemu vydati. Zdejší fabricant žádal, by to in statu qvo zĤstalo, že
on v tom pĜíbČchu speciemfactu na své místo reducírovati bude.
Jsouc ten tabák res tempore peritura, když p. Heisze cautionem
indemnitatis præstírovati bude, takový jemu se vydá.
16. Augvsti J. Cí. Krá. Mti z VídnČ vyjeti a šĢasnČ 17. hujvs
okolo 4. hodiny polednČ na Nové Dvory za panování J hra. Exc.
pp. generála Badyany s velikou stĜelbou pĜijeti jsou ráþili. Týž p.
generál, když od vzá. magistrátu beneventírován byl, na ruku
jest dal, aby J. Cí. a Krá. Mti tam pĜivítal, že on sám k tomu
pomáhati bude. Bylo od nČj avisírováno, by vzá. magistrát v
outerej id est 18. hujvs þasnČ ráno jenom pĜijel. Což když se
stalo, okolo 7. hodiny mi. audientí k J. Cí. Krá. Mti císaĜi
Ĝímskému Františkovi I. jest obdržel, kdežto právČ službu
komornic. kníže Sschwartzenburg jest konal. Beneventatí p.
Theo. Janovka, primarivs syndicvs, v nČmeckým jazyku velice
ostrovtipnou jest uþinil, naþež J. Cí. Mt takto se /106'/ [záhlaví:
1750] [okraj: Augvs.] podČkovati ráþila [nedopsány 3 Ĝádky]
OdČv císaĜe p. byl šaty byly zlatem postranice premovaný,
knoflíky zlatý, hladký, vejložky þervený, zlatem krumplovaný,
klobouk premovaný, zlatý, pod þerným peĜí, kord zlatý, v botech
s þernými vostruhami.
Po vykonaném pĜivítání týž kníže pán vedl vzá. magistrát k

anticamaĜe k J. Cí. Krá. Mti. Asi po pĤl hodinČ, když pĜistrojena
byla, tu týž magistrát do té antica(ma)ry vstoupil, kdežto J. C.
Krá. Mt sama stáli jest ráþila. Nadjmenovaný p. syndicus zase
pĜivítání své uþinil, jemužto takto se podČkovala [nedopsány 4 Ĝ.]
PoslednČ z pravé ruce rukavici svlékla a k políbení podala,
kteroužto první krá. p. rychtáĜ, jmenovitČ uroze. p. Vácslav
Hertl, na kolenČ kleþící a po nČm jeden každý v té nejvČþí
poníženosti jest políbil.
Potom J. C. Krá. Mti pĜes zahradu do kaple sv. Anny na mši
sv. pČšky s svým komonstvem jíti ráþily, kleþe mši svatou
slyšely, pak sednouc do vozu svého do ležení odejely.
OdČv JMKrá. byl sáh dlouhý, olivovými a tČlnými štráfy
jako silberštuk s stĜíbrnými kvČty. Vlasy frisírovaný a tupé, þepec malý s krajkovými palatynami, záušnice a heffty ve vlasech
/107/ [záhlaví: 1750] diamantový. Paní vysoká, v ramenách a v prsách silná, halszbant þerný, tváĜe bílé, krásné a spanilé, kteréžto
všechen slavný frauenzimer krásou svou pĜevyšovala.
19. dito J.C.K.Mti do kláštera Sedlice na mši svatou jsou
pĜijely. Tam byvše od velebných pánĤv ĜeholníkĤv pĜivítáni,
kostnici navštívili a pĜitom od veleb. tovarystva SJ. kuttnohor.
beneventírované, ráþily se hombou a stĜelbou bažantĤ a koroptví
divertírovati.
20. dito JMP. kraj. hejtman, davše k sobČ p. primasa povolati, jemu oznámil, že J.C.K.Mt zejtra k pátý hodinČ na veþer do
Kuttný Hory incognito pĜijede, aby se nestĜílelo ani žádný
aufzug, ani jiný applausus ani beneventatí neþinila, že se s tím
do jiného þasu poodkládá. To pĜitom.
PĜi té onehdejší mi. audientí a ruky krá. políbení servus
consul. Jan Miller opovážil se po vz. magistrátu do anticamery
všeteþnČ vjíti a taky krá. ruku políbiti. To ad notam etc.
21. dito okolo ½ sedmý hodiny JKMti branou Klášterskou,
kdežto slavný triumph portal vystavČn byl, do mČsta v svém
voze pĜijeti a okolo rathausu skrze bránu KouĜimskou do huttí
jeti, pak tam odtud [okraj: pĜi stĜelbČ] zase do mČsta okolo
kláštera velebných pannen ursulinek pĜijeti a se zastaviti, z vozu
slézti a k nim pĜijíti ráþila a takto se distrahírovala.
Velebný panny ursulinky ten nejmi. pĜíjezd od 5. hodiny
/107'/ [záhlaví: 1750] oþekávaly a za to mČly, že JKM již sotva
pĜijede, protož kolikráte z Ĝadu svého odešly. I mimo nadálost
pravená J.K.M. k 8. hodinČ pĜijela. Tu duchovné panny když se
sešly, pravila: Koho jste oþekávaly, toho zde máte. Já jsem
pĜíþina, že jsem se omeškala. Ruku jim k políbení podala, s
všema mluvila, kolik je jich a kterého baummistra stavČní mČly
a co a kterak dálej stavČti budou, kterak trávČjí, mnoholi dČvþat
do školy chodí a strávnic mají, zdaž v zimČ jim se topí a kdy
hábit dostávají, proþ tuplované vokna nemají, na všechno se
doptáviti, všechny pokojíky a slovem celý klášter i kuchyni
projíti, zdaž jesuviti je na k nim docházejí a kolik kaplanĤv mají
a tak dále je divertírovati ráþila i taky do podzemního štoku jíti
chtČla.
Když pak z okna na ulici vykoukla a mnoství lidu vidČla, co
by ten lid zde chtČl se dotazovala. Pravily, že JKM. vidČti chtČjí.
Tu na altán portálu vyšla a k lidu se vyložila. A tak pĜi hoĜících
fakulí vidČti se dala, to sobČ oblibovala. Naþež velebná matka
pravila, kterak J.K.Mt magistrát slavnČ oþekává. Odpo.: Já
nerada obtČžuji a pĜíþinu outrat þiním. Nu, nu, zejtra pĜijedu a
okolo vás pojedu.
Když ale skrze menší a oustČjší schody z hoĜejšího ambitu
17
dolĤ jíti ráþila, omlouvala ve- /108/ [záhlaví: 1750] lebná matka,
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[Mezi stranami 107' a 108 je vlepen tištČný plakát s textem:]
Demüthigste Zinsz-Gebühr vor hoch-genossene Gnaden
Von einem Hochgebohrnen Gnädigst-Gnädigen hiesigen Hohen
Adel dieser Preysz-würdigen Stadt, Welche gehorsambstdemüthigst dedicando abbgestattet nird in einen wohl elaborirten
neu-verfertigten Poetischen galanten Prologo, genannt:
Die vergeschwisterte Eigenschafften zwischen Klugheit, Milde
und Schönheit. Als besondere Prærogativen des Hohen AdelStands zum algemeinen Freuden-Fest, aufgemuntert durch die
comische Danckbarkeit, nebst darauf folgenden extra-charnanten
intriqvanten General-Haupt-Action, Betitult nach dem Sinn-Spruch
des Weisen Seneca:
VIRTUS DECORAT NOBILITATEM.
Der Tugend heller Strahl und Schein, ziert Hohen Adel ungemein.
Oder:
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Waldmann der Sohn seiner eigenen Thaten, in Dorideo einen
Königlichen Printzen von Valenza,
Oder:
La costanza invincibile ć una donna generosa
Die unüberwindliche Beständigkeit einer heroischen Dame, in
Teoralba einer Prinzessin des Hertzogs del Castro,
An dem Hofe des Ornesto, Königs von Valenza.
DEDICATION.
Hoch-Wohl-Gebohrene! Ihr Sonnenn dieser Erden,
Von denen jederman vermag beleucht zu verden,
Wer ihre Mildigkeit und Gütte nöthig hat.
Wir haben in der That schon euere Macht genossen,
Weil euer Gnaden-Thau mildreich auf uns geflossen,
Mehr als wir würdig selbst, offt waren in der That.
Doch wo ein Uberflusz, ein Gnaden-Brunn der Güte,
Wo die Freygebiakeit auszschmücket das Gemüthe,
Wird allezeit genug der Gnaden übrig seyn:
Und darum seyd ihr uns beständig gut gewesen,
Dasz man mit rechten Fug von euch vermag zu lesen,
Der Hohe Adel theilt so seine Gnaben ein.
Damit wir also nicht seynd undanckbare Gäste,
So hat man sich bemüht, anheunt aufs allerbeste,
Dasz man ausz Pflichz und Schuld euch richt ein Opfers-Ruh/
Da auf dem Brand-Altar getreue Hertzen brennen,
Die alle euere Knecht / und Diener seynd zu nennen;
Sprecht demnach zu dem Felt ihr Sonnen gnädig zu.
Zwar unser Dürfftigkeit kommt nicht mit solchen Gaaben,
So Peru geben kan, und Indien pflegt zu haben.
Bey uns sicht man kein Gold, noch andere Kostbarkeit,
Auch keinen Steiner-Pracht von grossen Prillianten;
Es ist ein Hand voll Vort ausz Armuth nur verhanden,
Und diese werden euch zum Opffer auszgestreut.
Doch Worte nach den Werth, seynd dennoch hoch zu schätzen,
Ein Fiat muste ja den Erden-Ballen setzen;
Durch Fiat wurde ja was lebt und schwebt gemacht.
Durch Worte muste ja die Sonne selbsten steben,
Dasz Josue der Held, zum Siegen kunte sehen.
Durch Worte wurde Saul zum Christenthum gebracht.
Nehmt also unsre Wort nicht nach den Unvermögen;
Dann euere Güte giebt dem Opffer Werth und Seegen,
Wann euer Fiat heunt sich stellet Zahlreich ein:
So wissen wir gewisz das Felt wird uns getheuen,
Euch unsre Gabe doch ausz Groszmuth selbst erfreuen;
Ob gleich Das Werck ist schwach die Gaabe schlecht und
klein.
Von dero unterthänigst-gehorsamsten Diener, und Dienerinnen
hiesiger comischen Gesellschafft.
Der Prologus nebst der Action und deren Sinn-Schrifften ist ein
geringes Werck von Jean Mouphrine. In der Action wird HansWurst als ein Schaaf-Hirt und Maul-Aff bey Hofe sich luftig
erzeigen.
Entwurff der illumination und der Sinn-Bilder in Prologo: bey
Eröffnung der Gardine unter Trompeten-und Paucken-Schall
præsentiren sich 7. Pyramiden, wovon die gröste das Perspectiv
decoriret, diese Pyramiden stellet vor in dem Scuto einen BrandAltar auf deme viele Hertzen brennen, in dem Piestal stehen
diese Vorte:
Ex gratitudine intrinseca devotè sacrata
Ausz Schuldigkeit und Pflicht, seynd treue Hertzen heunt
zum Opffer aufgericht.
Rechter Hand præsentiren sich nach denen Scenen 3. andere mit
Blumen umvundene Piramiden, in der ersten stellet die Mahlerey
vor die Sonne in hellen Glantz, mit der Uberschrifft:
Præstat forma adhuc virtus.
Die Unterschrifft ist:
Der Leib so Schön er ist musz doch der Tugend weichen;
Ein Hoher Adel ist der Sonne zu vergleichen.
Die andere Pyramiden stellet vor in dem Bild den ParadeyszVogel in der Lufft schwebend, mit der Devise:
Terræ Comercia nescit.
Die Unterschrifft ist:
Des Hohen Adels Geist acht nicht den Creysz der Erden,
Er schwingt sich Sternen hoch, verewigt da zu werden.
Die dritte Pyramiden præsertiret in ihren Schild einen
fruchtbahren Pomeranzen-Baum, mit der Sinn-Schrifft:
Noscitur ex fructu.
Und ist die Unterschrifft:
Die Blüh mit sambt der Frucht zeigt Hoher Adel an,
Der Ansangs und zum End uns allzeit Guts gethan.
Lincker Hand præsentiren sich auch 3. mit Blumen gleich
decorirte Pyramiden, die erste hat in ihren Schild auf mem
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že tu pro její majestet ouská cesta jest, odpovČdČla: Milý dČti,
což já do nebe budu míti oustČjší a tvrdou cestu.
I byvše toho þasu jedna Ĝeholní panna, Liberata nazvaná, na
rozum uražená, když JK.M do jejího pokoje pĜijíti a ruku jí k
políbení dáti ráþila, i povídaje jí, že jest to císaĜovna, pravila, že
ona nejni žádná císaĜovna, veliký smích spĤsobila. I podaje jí
podruhý ruku políbiti, pravila, že jest dost jenom jednou políbiti,
že ona vícej líbati nechce. Tu zase JKM znamenitČ k smíchu
pĜivedla. Když pak z okna do ulice hledČla a mno(ž)ství lidu
spatĜila, tázajíce se, co ten lid znamená, pravily Ĝeholné panny,
že J.K.M. vidČti a na ni patĜiti chce. I vyšla na altán portálu. A té
Tu hned vezmouc dvČ panny Ĝeholné fakule, podle JK.M. se
postavily. Ana lidu se pĜedstavila, pak k 9. hodinČ pĜi svČtlách
na Nové Dvory odejela a tam s stĜelbou pĜivítána bylo.
V hutech JKM takto se distrahírovala [nedopsáno asi 10 Ĝ.]
/108'/ [záhlaví: 1750] Dne 23. Augvs., jenž bylo v nedČli, ráno
po 4. hodinČ na bubny znamení dáno bylo. Tu mČstská soldateska k þtvrtním hejtmanĤm, pak k pánĤm hejtmanĤm se scházela.
Ke mnČ mČstský compagnie pĜimarchírovaly, s 4 praporcemi
pĜed rathaus pĜitáhly a tam pĜedtím dobĜe vyexercírovaný
paradírovaly. Cechové s korouhvemi v pergkytlích a jich starší v
pláštích se scházeli, na své místa vykázaná s muzikou se
postavili. Vzác. magistrát podál za branou Klášterskou J. Cí.
Krá. Mti nejponíženČji oþekával. PĜivítání p. Theop. syndicvs
primarivs jest uþinil etc.
O pĜíjezdu
J. Cí. a Krá. Mti dne 17. Augvsti 1750 František I. Ĝímský
císaĜ s Marií Terezijí císaĜovnou, uherskou a þeskou královnou,
okolo 4. hodiny z poledne na Nový Dvory sou pĜi- /109/ [záhlaví:
1750] jeti ráþili. Tu vz. magt kuttnoh., aby svou nejpoddanČjší
poklonu a pĜivítání JC.K.Mtem uþiniti a složiti mohl, o to se
pĜiþinil a taky toho dne od pĜi J. Exc. pp. hrabČti Bathyany,
jakožto pánu Nových DvorĤv, informatí jest vzal, kdy by tak
nejpohodlnČjší þas byl, aby týž magistrát túž poklonu složiti
mohl. Oznámiti dal, že zejtra ráno druhý den ráno. A protož id
est 18. dito týž magistrát s krá. p. rychtáĜem v 4 vozích po
hodinČ 5. ráno na Nový Dvory pĜijel a prozatím k p. štolmistrovi
J. Exc. p. hrab. Badyany se jest pouchejlil a p. Petra Hertla s
panem syndikusem Pilaty k J. Exc. p. hra. Badyany o další
nauþení jest vyslal. Mezitím J.C.Mt, procházeje se s knížetem
AuĜpergem a kníže. Sschwartzenburgem po galerijích, od nich
nČkteré raddní osoby pĜed bytem p. štolmistra na place stojící
spatĜené byly, motu p(ro)prio od tČch knížat nahoru voláni byli.
Což když ostatním pánĤm raddním oznámeno bylo, všichni ven
vystoupili a tu kníže Sswrarczenburg ne z galerií, ale z letní
tafflstubny neb sálu magt nahoru volá. I šel nahoru a téhož
knížete complementýroval a nato nejmi. audientí pĜed JC.Mt. v
prvním pokoji vedle sálu obdržel a pĜipuštČn byl, kdežto JC.Mt
v prostĜed pokoji stála, maje klobouk pod paždím a druhou za
Postament ein Rauchfasz, dessen Rauch gegen den Himmel
steiget, mit dem Entwurff:
Semper sursum non deorsum.
Mit der Unterschrifft:
Allzeit steigt in die Höh des Adels hoher Ruhm,
Er sucht die Ewigkeit zu seinen Eigenthum.
Die andere zeiget in ihren Schilde den sich in seinem Neste
selbst verbrennenden Vogel Phœnix, mit dem Lemma:
Redit ex cinere virtus.
Mit der Unterschrifft:
Auch in der Asche wird des Adels Tugend leben,
Und ihm der Ahnen-Glantz ins Sternen-Haus erheben.
Die dritte Pyramiden præsentiret eine Fontaine so in einem
Garten häuffig über die um und um gewachsene Blumen sich
ergiesset, mit dem Beysatz:
Abundat gratiis.
Und der Unterschrifft:
Wo solche Gnaden-Ströhme fliessen,
Kan alles Luft und Freud geniessen.
Nach geendeten galanten Brandes-Opffer, und producirten
General-Statts-Action wird eine gebührende Dancksagung unter
Trompeten- und Paucken-Schall von einer Actrice mit tieffesten
Recpect Carminicè gehalten werden, und durch eine besondere
Nach-Comödie von Jean Mauphrine, unser gewidmetes EhrenOpffer ihr demüthiges Ende erreichen.
Der Anfang ist nach 6. Uhr, der Schau-Platz ist bekannt.

kamizolou na prsách. Uþinivše p. Janovka, syndicus, oratí, /109'/
[záhlaví: 1750] na všechny osoby raddní dobĜe se ohlídaje,
podČkování uþinil a jak by daleko do Hory Kuttny bylo, se
dotazoval. Byvše dána odpovČć: toliko ½ hodiny a cesta dobrá
jest, Ĝekl: es khan sein dasz man auf Kuttenberg khommen. Bylo
odpov., že magt srdeþnČ vinšuje, by JCM. osobnČ a oþitČ mČsto
Horu Kuttnou spatĜiti ráþila, kdež by klíþe mČsta a peþeĢ v
nejhlubší poníženosti složiti mohl. Odpov.: die Schlisl sey von
dem Magt wohl aufgehoben. A nato propuštČn byl.
Odtud JM kníže Sswartzenburg k nejmi. královnČ magt vedl
a tam nápodobnČ nejmi. audientí vyzejskal. Než ale nejmi. paní
paní královna se jest pĜihotovila, s magtem týž kníže venku skrz
velkou hodinu discuríroval, pak k audientí magistrátu dveĜe
otevĜel a k JCK.Mti uvedl, kdežto pČknČ ozdobená v pokoji
nedaleko kanape stála a na pĜednešenou Ĝeþ téhož pa. syndica líbeznou tváĜí po všech osobách radd. se ohlídnouc se podČkovala. NápodobnČ se ptaje, dalekoli do Kuttny Hory jest, že toliko
½ hodiny a cesta dobrá jest, in form. pravila: Wir khonnen auf
Kuttenberg fileicht fruhe in die Mesz. Vstáhnouc z pravé ruce
rukavici, magtu a syndikĤm handtkus nejmi. udČliti ráþila.
/110/ [záhlaví: 1750] Nato všechna præparatoria se þinily.
Mezitím ale JMP baron DobĜenský, kraj. hejtman, jenž zde
residíroval, jest oznámil, že dne 21. currentis JK. Mt paní paní
nejmi. sama okolo hodiny 4. po poledních al incognito skrze
Kuttnou Horu do hutí, pak k velebným pp. ursulinkám pĜijeti se
resolvírovati ráþila, kteréžto oznámení truchlivé bylo a se zdálo.
Protož zase magt pĜi J. Ex. hra. p. pana Badyana informatí jest
vzal a oznámil, že ten pĜíjezd k žádné nemilosti nesmČĜuje,
protože J.K.Mt sama bez císaĜe pojede, anobrž jinší den obČ Cí.
Krá. majestáty sobČ oberou.
Dne 21. Aug. okolo hodiny 4. sama nejmi. pí na Hory
Kuttny skrz bránu Klášter., která in vim portæ triumphalis
ozdobena byla, ku kteréžto když pĜijíždČla, pomalu jeti, aby ji
pozorovati mohla, jest naĜídila. Od té brány skrze KouĜim. bránu
do hutí jest jela, z hutí branou KouĜi. zase okolo rathausu k
velebným pp. ursulinkám jela. Tam prohlídnouce klášter až do
3. þtvrti na 9. se jest zdržela, zase branou Klášter. na Nový
Dvory se navrátila.
Dne 23. Aug. v nedČli obČ C. a Kr. majestáty ráno k 9. hodinČ do Hory Kuttný s celým dvorem a v mno(ž)ství panstva jsou
pĜijeli. Ten slavný pĜíjezd takto vykonán byl:
1. u haldy salytrské oþekávalo jízdného mČšĢanstva v
þervených a zelených šatech 36 osob /110'/ [záhlaví: 1750] s
svýma feldt posty, z nichžto když první z malé zbranČ znamení
dal, hned nad špitálem na vrchu moĜdíĜe se vypalovaly a skrze
celou cestu pouštČny byly. Dle toho znamení pĜi všech kostelích
se zvonilo. Tu pĜijedouce dvĤr a jiné jízdné osoby, magistrát,
starší obecní a osmi-soudcové pĜed ozdobenou branou stál, tu
kĤr polních troub a bubnĤv slyšeti se dal. Po beneventatí magt
klíþe a peþeĢ mČst. J. C. a K. Mtem skrze p. primasa odevzdal,
na kteréžto císaĜ svou rukou položil a p. primasovi navrátil.
PĜi bránČ stála varta 24 mužĤv, pĜed domem Klimšovským
stálo mnoství pannen, jenž na cestu kvítí házely. Z druhé strany
nČkterý cechové v pergkytlích pĜi korouchvích muziky mČli,
stáli Ĝadem až ke kašnČ RĤžiþkový po obojí stranČ.
V domČ Brandovským byl zase kĤr troub a bubnĤv polních,
kdežto dvĤr cí. krá. jel.
Na rynku pĜed rathauszem stálo mČšĢanstvo ve zbrani s 4
praporcemi, dobĜe mundýrováno, 4 hejtmani, laitenanti a nejvyší
vachtmistr na koni vojsko commendíroval.
/111/ [záhlaví: 1750] Na kašnČ proti rathausu stál lev, z
nČhožto do povČtĜí voda zhĤru stĜíkala, pĜi vČži u váhy byl
vystavČn portál, kdežto pod baldachýnem zavČšeny byly císaĜ. a
krá. portré. U statue Panny Mariæ JMP. arci-dČkan p. Vácslav
Erythræy s pány kaplany a 4 acolity stál v nešporním odČvu pĜi
troubách a bubnech polních.
Od domu p. krá. rychtáĜe p. Vácslava Hertla, též z druhé
strany na Crkáni Ĝeþené, stáli ostatní cechové s korouchvemi v
bergkytlích a s muzikou až k domu HavíĜ. U kašny kamený bylo
vystavČné lešení, tam teklo víno a v domČ u Zlatý hvČzdy byl
kĤr polních troub a bubnĤv.
Na KoĖským trchu paradýrovala mládež a svĤj exercírungk
vojanský prokazovala.

J. C.KMti, kterou cestou do chrámu PánČ sv. panny Barbory
jely, vzác. magistrát pĜi voze hned od brány doprovázel.
PĜi colleji S.J. stáli studenti, ve dveĜích kostelních páni PP.
SJ. Velebný P. provincial p. Baltha. Lintner pĜivítání uþinil a do
kostele JCKr. Mti k oltáĜi NejsvČtČjší Rodiþky Boží uvedl, kdežto p. P. rector Fran. Oppersdorff krátkou mši sv. mČl. I znamenaje císaĜ pán, /111'/ [záhlaví: 1750] že magt J.C.K.Mti zase
spátkem doprovázeti oþekává, (v)zkázal skrze knížete Aucsperka, aby se bez doprovázení navrátil, že již na pĜedešlém doprovázení dosti jest. Po mši sv. J.C.K.M. tou cestou až k rathausu a
pak okolo masných krámĤv, kdežto mČšĢanstvo v parádČ stálo,
okolo veleb. pp. ursulinek branou Kláštersk. do Nových DvorĤv
navrátiti jsou se ráþily. MČstská cavalerie až na hranice mČst.
jsou jest doprovodila. Ta slavnost s velikou radostí, se mší
svatou pĜi rathauze, jenž pro mČstsk. vojsko sloužena byla, se
dokonala. PĜijedouce J.C.K.Mti do Nových DvorĤ, pĜi veĜejný
tabuli formalia tyto Vns haben zu Kuttenberg rechts wohlgefallen gehabt dvakráte repetírovala a zalíbení své v tom mČla.
PĜi krá. vozem jdoucíma radd. osobami rozmlouvala, na
cechy v tČch bergkytlích, co by byli, a jak mnoho pannen
ursulinek v klášteĜe a v collay osob jest a kdo je fundíroval se
doptávala, kdo kostel sv. P. Barbory stavČl se dotazovala a že
Kuttná Hora velký mČsto jest pravila a tak dále etc.
/112/ [záhlaví: 1750] Panstvo v Kuttný HoĜe, jenž k J.C.K.
Mtem na službu ke dvoru se stavČlo a dojíždČlo, toto jest residírovalo: knČžna Lubomirská s dcerou knČžnou a knČžna Lužanská, kníže Sschwartzenburg s paní knČžnou svou, kníže Stollburg z ěíše, nejvyší burgkrabí pan pan hrab. z Kolovrat s paní,
pp. hrabČ Buqvoi, pp. Grand-Prior, pp. hrabČ z Königsek feldtmarchal, pp. hrabČ Cajetan Kollovrat s adjutantem [okraj: J.
Exc.] panem z Katzenthall, pp. hrabČ Pachta s svou paní, pp.
hrabČ Karel Schaffgotsh obrist landt richter z Lambergku, pp.
hrabČ z Nostycz appe. præscs. s paní, ppí hrabČnka ovdo.
Kollovratová s paní dcerou ovdo. Jan Kollovratovou, pp. hrabČ
Weiszen Wolff landes haubt zu Lintz, pp. hrabČ Nostycz s
nejstar. p. synem, pp. hrabČ Norbert z Trauthmans dorffu, ppí
hrabČnka ovdov. Šliková s sleþnou Therezijí Kollovratovou a
sleþnou Ther. Trautmansdorffkou, pp. hrab. Chotek, /112'/
[záhlaví: 1750] [okraj: J. Exc.] pp. hrabČ z Gasthaimb s pp. hrab.
Dohalský, pp. hrab. Waldstein z Duxu, pp. hrab. Leopold z
Kollowrat, pp. hrab. Vincen. Vratislav s paní, pp. baron
Stambach generál major, pp. hrabČ Karel Sporck s paní, pp.
hrabČ Vác. Clari, pp. hrabČ Jann z Vrttby, pp. hrabČ Klenau z
Maletitz, pp. hrabČ Frantz Wentzl z Vrttby, ppí hrabČnka ovdo.
Desfour, ppí hrabČnka ovdo. Waldtsteinová rozená Balfová s 2
sleþnama dcerami, pp. baron z Mönnig, pp. hrabČ Gabriany, ppí
hrab. ovdovČlá z Martinic s p. synem, pp. hrabČ Karel Aucsperg
z VlašimČ, pp. baron Skranský novo-mČst. hejtman, pp. baron
Vražda, p. ober krigs commissaĜ z Hau, pp. baron BechynČ z
Lažan gener. s paní, pp. baron Scherding z Elschen, dva páni
kanovníci z Würtzburgu a Mäyntz s p. bratrem z Greiffenklau,
/113/ [záhlaví: 1750] pp. baron z Kirchner hoff krigs rath, pp.
baron z Lilienfeldu, pp. hrabČ Frantz Jozeff Kollovrat z
Rychnova, pp. hrabČ Karel Trautmansdorffu obrist u Lukesy, p.
Jan Khuchelský oberst, p. Jan Ramhoffský z Ramhoffen
declamátor pražský, p. z Heymrle dvorský agent, p. z
Kremlyngu, p. Ignativs Mayerbach Me. Doct, pí. Sscherczerová
s dvouma pány syny a sleþnou, pp. baron z Mynychen appe.
radda.
Ten þas té nejmi. subsistentí J. Cí. a Krá. Mti ráþili jsou
zaþastý do ležení a campamentu dojíždČti, kdežto vojsko s
ohnČm a stĜelbou všechny militární exercitia a mustruĖgky provozovalo a se exercírovalo. NeménČ J.C.K.Mti s honbou zvČĜi a
stĜelbou ptactva, zajícĤv se divertírovati a pĜi slavné muzice
tancem a bálmi se divertírovati ráþily, pĜitom fajervergk,
illuminatí a jiné k obveselení mysle držané byly. OfficíĜi vojanský a panstvo a jiné kavalírstvo ke dvoru k službČ dojíždČlo.
Omnia qvid prosunt, qvid prosunt gaudia mundi
Gloria qvid qvid Opes nobis prodestis honores
in Speculis vitæ Spectantes Cernite mortem
/113'/ [záhlaví: 1750] Jaký tak ležení neb campament vojanský
mezi Starým a Novým Kolínem se vynacházel a 14 regementĤv
campírovalo a se s ohnČm exercírovalo, z té mappy vidČti jest.
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Mimo toho byla vystavČna bouda, kdežto slavná opera a
comedie se provozovaly, též markytánské boudy a kuchynČ, kde
se jídla strojily a rozliþný nápoje šenkovaly, též muziky držely.
Do toho campamentu ze všech stran hojné victualia donášeli.
Pro J. CísaĜ. Krá. Mti obvzláštní altán pod trojí contignatí
pĜekrásnČ ozdobený vystavČn byl, kdežto J. Cí. a Krá. Mti
zaþastý na vojanský mustruĖky a exercitia pĜijíždČti ráþily.
Na Baštách blíž mlejna byly vystavČny profiant pece, kdežto
pro vojsko chleby se pekly. ByloĢ je(st) toho þasu naþ se
podívati a po celým ležení pČkný Ĝád a þistotu vidČti. Povídalo
se a jistilo, že napĜesrok v témž místČ zase lager držán bude.
Poþet a taxa domĤv v MČstech Pražských se vynacházejících.
/vlepený list/ Zahl undt Merth Deren Haüszern In denen 3. Prager
Städten, und desszen Neben Rechten
Merth
Nembluhen
Haüszer
kr
oder Taxa
In der Königl. alt Stadt Prag
970 2365330 37
neben Recht St. Agnes
53
21930
Heÿligen geisz
16
15600
facit
1039 2402860 37
In der Königl. Neü Stadt Prag
1230 1567830 10
Neben Recht Zderas
19
9735
St. Maria Schneê
8
7050
Poržitsh
23
12983
Heilige Catharina
19
1385
Heilige Apollinarÿ
11
9621
Karls Hoff
18
1900
Summa
1328 1610504 10
In der Königl. Residenz Stadt Prag
389
934366 16
Neben Recht deren Malteser güther
60
196264
St. Georgÿ
26
39098
St. Thomas
17
43256
Obrist Burggraff
14
28220
Thom Capitel
7
7506
S(umm)a
513 1248710 16
Ob. dem Hratshin
106
53641
Pohorželetz
36
64330
S(umm)a
142
117971
Summa Summarum
3022 5380046 3
/vlepený list - rub/

Von Dieszenen Zeindt. Haüszer
In der alt Stadt Prag
Neü Stadt
Kleine Seythen
Hratshin
Pohorželetz
Summa
Ruf almen Neben Rechten Sambt denen
Bürgerl. Haüszern ob. dem Hratshin
Befündem sichei der zahl
In Königreich Böheimb Befünden sich
Städte, und March fläcke
Schlösszer
Dörffer
Hausz Stürth
Einen Jeden Stürth Sambt wick,
Kindere und gesünd., Selbst Sechsten
gerechtne Betriesst
Rn Manns Persohnen nun aber stürth
Sambt einen Sohn, und Knecht, Selbst
den dritten gerechnet
S. dann ei der Noth, mann von manns
Persohnen den weigsten Mann und
solch stellen wolte, Könten in Böheimb
gestellet werden
/114/

Land
Taffel

Schlosz Burger.
Haüszer Haüszer

25
16
44
32

50
104
25

117

179

964
1208
444
74
36
2726

401

515519

20

782
124
34700
3046120

18276720

9138360

456918 Mann

[záhlaví: 1750] Augvs. 31. Patentaliter intimírováno, kte-

rak JK.Mt z relatí p. hrabČte Larisch in contributionalio negotio
deputírovaného s nelibkou vyrozumČti a seznati ráþila, že contribuþní v repartití contributionis všeliké partyky a falše se
dopustili, pak contribuentĤm bonificatí zatajili, je nemálo vrchnosti pĜetahují a prægravírují, neménČ na nČ ourok ze soli
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ukládají, sĤl drážej na zhoubu poddaných vystavují, pak v
contribuþních knížkách všeliké fortele a podvody se vynacházejí, pak poddaným lesy, luka a role zdálenČjší a mizernČjší
frejmarkovali a tak dále. Proþež se naĜizuje, aby se takových
neslušných factí varovali a to by sedlákĤm a poddaným žádné
prægravium se nedálo, napravilo.
Na ty všechny puncta, dle patentĤv vystavená, má se státi od
administratí hospodáĜské zpráva.
Vrchnosti, co tak poddaní obilí naklízeli, aby takové sobČ
nerozptýleli, mají takové obilí k opatrování sobČ vzíti, za nČ
contributí anticipírovati, pak když poplatka obilí bude takové
rozprodati, sobČ anticipírovanou kvotu odtud zaplatiti.
Pro schledané partyky poþet contribuþní vedoucí byli
arrestírováni i taky do Brna na Špilbergk ortelováni.
DesertuĜi, jenž se dobrovolnČ chytiti dali, mají arbitrarie od
vojanské instantí své trestáni býti.
PĜídavek k oné štolní taxæ dle tištČného exempláĜe, co sobČ
tak obsahuje, pro povČdomost obci bude publicírován.
/114'/ [záhlaví: 1750] Dle psaní kraj. ouĜadu do logru vojsku,
co JKM. k biberes 111 sudĤv piva po 8 fl 18 (kr), neménČ masa
lifrováno a condonírováno bylo, hotovými penČzi jest zaplaceno.
Ittem dle psaní s includírovanou decisí od krá. consessu
prošlou, ten contrabantírovaný a zpeþetČný tabák p. Heysovi od
fabricanta má bez odkladu vydán býti.
Psaní od JMP barona Mitrovskýho, administrátora ouĜadu
nejv. müntz., intimíruje, že od JKM. pan Deada, v horách
zbČhlý, umČlý a znalý, v tomto království ýeském za vyšího
bergkmistra obrán jest. Bude to kverkovstvu oznámeno a když
sem pĜijede, pĜivítán.
A. Tvaroha, janovický poddaný, jenž z Rakous vína vezl a v
ZnojmČ že jest od škĤdce okraden byl a jej tak náramČ upral, až
týž škĤdce umĜel a on do arrestu se dostal, užije subsidionální
pĜipsání, že þlovČk dobrého chování jest, by jej sobČ právo de
meliori reccommendírováno mČlo a jej neprodlužovalo v
arrestírováním a v inqvirírováním.
O pĜelivu, pĜelkách a lnČném semenu, též tkadlcích.
7. Septemb. Patent oznamuje, kterak od pádu švejdského za
císaĜe Ferdinanda III. užiteþný a vejnosný /115/ [záhlaví: 1750]
handl pláten, pĜeliva a osívání lnu k záhubČ pĜichází, v
pĜadenách a v tkaní pláten od tkadlcĤv podvody a šizuĖgkové se
vyskytují. Protož se naĜizuje:
1. aby v zemi nové, þt(y)rh(r)ané motovidla sobČ dali dČlati,
tak aby na nČ jedna nit 4 loket v sobČ obsahovala a do jednoho
pásma tolik nití se poþítalo, pak tolik pászem do štenku a
nejináþ se poþítalo,
2. ty pak motovidla s lvíþkem vypáleny a od kraj. ouĜadu
grátis cimentírovány býti mají.
3. PĜelka, která tabák kouĜí neb žvejká, ponČvadž od tabáku
sliny mas(t)ný má, nitČ sliniti nemá.
4. Nit stejnou a rovnou beze všeho pazdeĜí a uzlíkĤ pĜísti
povinna býti má.
5. Do pĜaden stejné niti dávati. A tejké niti s tlustýma
míchati se zapovídá.
6. Jak semeno lnČný k setí se pĜipraviti a len jak se moþiti
má, týž patent vyuþuje.
7. Tkadlci rozliþné sorty plátna kterak tkáti, jak široký a na
štuky dlouhý a kolik loket dávati a své brda, kterak rozdílné
pĜelivo a jaké sorty nití a kterak plátna narážeti mají, naĜizuje.
8. Každý tkadlec své dČlané plátna svým jménem na koncích
znamenati. Neznamenané na trzích a jarmarkách contrabantírovati, pĜestupníky pokutovati i s cuchthausem se trestati. Überschaurové na to pozorovati, též vrchnosti na všechno invigilírovati mají a tak dále týž patent strany pĜeliva na 20 punctĤv,
pak strany tkadlcĤv na nČkolik rozdílĤv se vztahoval etc.
/115'/ [záhlaví: 1750] [okraj: Septem.] Missiva appellatorní dle
podaných pohnutek Františka Neümona, truhláĜe, malešovskýho
poddanýho, ex capite receptationis sacrilegii furti k uškrcení a k
spálení tČla ortelovaného na obecní neb panské dílo na rok
aggrationíruje.
A druhá missiva Vácslava Lachviþku pohledávající moratorium, jeho žádost nepozoruje a od toho vyhledávání odmršĢuje.
P. horního hoffmistra, jmenovitČ p. Vác. Mitis, na vzác. magistrát vzkázal, kterak od administratí nejv. ouĜadu müntzmistr.

jisté poruþení v mnohých punctech jest dostal a jistý punct, vzá.
magtu se tejkající, publicírovati dáti sobČ naĜízeno má. Aby
podle toho tam do reytunku páni deputírovati oblíbil. Bylo mu
oznámeno, ponČvadž to nikdy obyþej nebyl, aby k nČjakému
poruþení obsýlati a deputýrovati mČl, anobrž na magistrát takové
se odesýlalo, že tu magt v své jurisdictí nic præjudicírovati
nebude. I oznámil týž p. horní hofmistr, že to samé na své místo
relationírovati bude.
14. Septem. Krá. a kamerálním mČstám vojsko mČst. patentaliter chovati se zapovídá a naĜizuje, aby takové propuštČné a
vyzdvižené bylo a na nČj žádné vydání se nepassírovalo.
/116/ [záhlaví: 1750] Octobr. 5. P. horní hoffmistr odeslal
vejpis missivy od administratí ouĜadu müntzmistr. s touto
intimatí, kterak JK.M. na krá. repræsentatí rescribírovati ráþila,
že táž camerální repræsentatí s tou administratí magistráty krá.
horních mČst renovírovati naĜizuje. To pĜitom etc.
Joannes Samuelis, patricivs, po oumrtí Vácslava Kharre za
písaĜe špitál. resolvírován.
Za mé pamČti býval písaĜ špitálský mnohá léta p. JiĜí
Kocourek, muž kulhavý, smČšný a velice špásovný, kterého páni
sschöpfmistĜi pro samé kratochvíle rádi mívali, neb pĜi hostinČ
umČl pány hosti dobĜe obveseliti. V starým svým vČku život
svĤj dokonal.
Verum qvod Claudo non Sit properare necesse
attamen ad metam tu sat cito claude venisti.
/116'/ [záhlaví: 1750] November. Hned od zaþátku zimovitý,
snČžný a mrazovitý, též velice studený nastal, kdežto ze stromĤv
ani listí ještČ nespadlo.
9. dito. Psaní od JM. pana nejv. müntzmistra s poruþením,
aby vzá. magistrát jemu zprávu odeslal, jaký tak ritvs renovationis se zachovává a co tak obec na pĜedešlý troje renovatí vydala
a in summa summarum všeho vydání mČla, specifice se oznámilo.
Druhé psaní obšírné strany hospodáĜství obec., 2. strany
contribuce jeþmena z rolí co vynáší, 3. strany volencĤv z obce
etc.
P. Jozeff mlad. Hertl žádal za udČlení attestatí, kterak již na
6 leth in vice syndicatu (jenž s krá. dispensatí na cancelláĜ radd.
se dostal) volnČ a služebnČ beze všeho platu se potĜebovati dává,
pĜitom oznámil a se expectoríroval, k jakému cíli takovou
attestatí sine omni præjudicio míti žádá.
Felicem sortem corde fovere precor.
13. Patentaliter J.K.Mt vČdČti dává, kterak do jiných potentií
jeden million na zverbovaní vojska jest odeslala a taky jistý
poþet vojska zverbovala. PonČvadž ale mno(ž)ství jich zutíkalo,
dávání regrout in natura se intimíruje.
Psaní od kraj. ouĜadu, aby possessorĤm, jenž role tabulární,
handtfeštní a emphiteuv. držejí /117/ [záhlaví: 1750] a takový do
usedlosti rurální mČst. potaženy se vynacházejí, na imploratí
vzác. magistrátu o assistentí mají ještČ jednou napomenuti býti,
aby povinnovanou contributí od léta 1748 do 8 dnĤv dle uþinČné
repartití pod ostrou militární executí zapraviti hledČli.
Div nad divy v Te(j)nici na Labi
Dne 17. Octobris Crux Missionis, jenž pĜed chrámem PánČ
stojí a ten nápis k mČsteþku obrácený se vynachází a þísti se
mohl, od polovice dĜeva tak stoþený se spatĜuje, až štČrbiny
vidČti jest a spodní díl tak jak zasazený byl své podstatČ se
vynachází. A ten nápis, jenž se prve z rovného místa þísti a
vidČti mohl, pro tu stoþeninu þísti a vidČti se nedá, leda þtenáĜ z
té rovnosti na stranu se postaví. [okraj: Nebylo nic pravda]
In Novembri z Prahy mnozí oznamovali, kterak na varta
stojící a na šancích u Vyšehradu vartující, tam v zeugkhause
pokolikráte noþního þasu troubení a bubnování (se) strachem
velikým slyšela.
PĜitom se jistilo, že taky po šancích præmonstratensis na
koni jedoucí, tak jako pĜed (v)pádem vojenským noþního þasu
vidČti se dal.
Že ale král francský a pruzský v Šlecku silnČ se armíruje, to
sice vĤbec povČdomo a známo jest.
Novemb. 23. Appellatorní missiva vČdČti dává, kterak /117'/
[záhlaví: 1750] [okraj: Novemb.] J.K.Mt rescribírovati jest ráþila,
že banda robaristĤv a mordeĜĤv po silnicích lidé obírá, po nich
stĜílí, je morduje a do zemČ zahrabuje. An by z té bandy kdo

chycen byl, by pĜi právČ tak lechce z té nepravosti souzen nebyl,
anobrž taková inqvisití, jakožto casvs arduus et dubivs, na
appellatí se odeslala, by tudy to zlé tím lechþej a snadnČj se
pĜetrhlo.
Psaní od kraj. ouĜadu s inclusívou od krá. consessu, tejkající
se vína šenkýĜĤv, by to, co z vína dáti a k horám odvádČti se má,
pro præterito et præsenti tam se odvádČlo, což šenkýĜĤm se
oznámí.
Z mejta malínsk. a staro-kolíns., též mČst. že vzáctný
magistrát per pausch roþnČ 480 fl dáti se prohlašuje a takové
mejto na 6 leth pronajaté míti žádá, sobČ pak casvs fortuitos,
totiž mor, vojnu a jiný casvs fatales ohražujíc, své prohlášení na
kraj. ouĜad složil a jakkoliv o tom mejtČ licitírováno býti mČlo,
míní se, že dle této declaratí pĜitom zĤstane.
OdpovČć na psaní JMP. barona Mitrovskýho, adminis.
nejvyš. müntzmistrov., s allegírovanými tĜemi specificacemi
outrat na renovatze magistrální, s vejpisem privilegií Wladislai
Regis Boëm., kterak magt kuttno. v pĜítomnosti v zemi krále,
pak od nejvyš. muntzmistra, a ji a nejináþ renovírovati se má.
/118/ [záhlaví: 1750] DvČ specificatí vydání na renovatze na
700 fl se vztahují a ponČvadž tĜetí renovatze skrze listu na p.
krá. rychtáĜe odslaná vykonána byla a p. Ignativs Hladký, nový
primas, ex benignitate sám jest tractíroval, kterážto tractatí
snadno na 150 fl koštovati mohla, ta tractatí ejvs benignitatí se
pĜivlastĖuje a successoru nic nepræjudicíruje.
Attestatí pro p. Jozeffa Hertla má se pĜepsati a jemu
odevzdati. Co se tejþe strany udČlení schema consanqvinitatis,
poodkládá se to do dalšího þasu.
JMP. arci-dČkan communicíroval consistoriální decret,
kterýžto per circulum vicariatus sui beneficiatis intimírovati má,
an kdyby tu tou taxou beneficiatí nČjaké zkrácení neb újmu své
štoly trpČti mČli, by své prægravia secundum cynosuram per
columnas positas remonstrírovali a pĜitom fassi svou, co za 3
letha kĜtiny vynášejí, uþinili. Že J. kníž. Mt pp. arci-biskup
pražský je manutenírovati a jich prægravatoria na nejvyší místa
promovírovati a aby se jim bućto od kostelĤv aneb patronĤv
remediatí stala a je zastati míní. An by tu JMP. arci-dČkan
nČjaké zkrácení trpČti mČl, by to na vzác. patrona vznesl, jemu
se oznámí.
Povídá se, že místem podle té prošlé taxy se pokraþuje a
místem že se nepozoruje, pak místem dílem se zachovává a
dílem zase ne, pak místem že páni faráĜové s takovou spokojeni
jsou a místem ne.
/118'/ [záhlaví: 1750] Novemb. 26. Currenda od kraj. ouĜadu
strany zaplacení vörmögen staüeru z capitálĤv, jenž na tisíce se
vztahovala, aby restantiarii pod militární executí své resta do 14
dnĤv zaplatiti hledČli.
PonČvadž possessores gruntĤv tabular. emphit. a handtfestních obci za ty 3 letha resta contribuþní s pohrĤškou militární
executí neodvedli, v tom kraj. ouĜad se žádá, by na ty restantníky militární executí vyslána a založena byla.
Ten mČsíc silnými mrazy, snČchem a deštČm dokonal.
† 4. Decembris na den svaté panny a muþedlnice Barbory
ctná, šlechetná a bohabojná matrona paní KareĜina Šchlajhertová rozená Daþická z Heslova bývalá Kubínová jinak Hotmilská, v þas vdovství svého maje 63 léta vČku svého léta 1725
pojala sobČ mládence p. Franti. Šchlajherta 23 let stáĜí, byvše s
ním 25 leth v manželst(v)u, v vČku 88 leth stará život svĤj
dokonala.
Fuit Vir iste valde bonus, qvia portavit terribile Onus
Ta zemĜelá paní, jenž dni nedČlní a sváteþní a jiné slavnosti
bez pĜijímání velebné svátosti oltáĜní málo kdy opustila, o ní se
Ĝícti mĤž, že jest právČ tabernaculum eucharistiæ byla, duchovenstvo v veliké vážnosti mČla, /119/ [záhlaví: 1750] slavnČ je uctila, hojné almužny udČlovala, zaþastý v Pánu odpoþívající pány
præláty Sedlice, totiž pana Snopka, P. Bonifacia, pana Ottona a
pana Reichknechta s duchovníma a pány patres rectores S.Jesu
slavnČ tractírovávala etc, klášteru velebných pannen hned od
letha 1712 velice náchylná byla, kapli svaté Trojici vystavČla,
fundírovala a na caplana fundatí uþinila, jeden zlatý kalich udČlati dala a té kaple z obvzláštní dĤvČrnosti týmž velebným
pannám ursulinkám præsentatí zanechala, congregatím neb bratrstvĤm velmi dobĜe þinila, vzláštČ franciskánĤm a kapucínĤm
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matkou milosrdnou byla.
5. Decembris. TČlo mrtvé její do chrámu PánČ Matky Boží
donešeno bylo, kdežto za její duši mše svaté se sloužily. Pak 7.
ejusdem z téhož chrámu PánČ po exeqviích slavných prĤvod do
té kaple sv. Trojici následoval, kterýžto JMP. prælát sedlec. védsti mČl, však byvše valetudinarius, JMP. arci-dČkan Erythræy
vedl. Takový mno(ž)ství duchovenstva a mČšĢanstva, též havíĜstva to tČlo doprovázelo, kdežto v prostĜed té kaple pohĜbeno
bylo.
7. Decembris psaní consistoriální na JMP. arci-dČkana intitulírované, které on vz. magistrátu k vyrozumČní communicíroval, v kterémžto stálo:
1. aby relationíroval, qvis hujus capellæ seu ossarii (kde
fundaþní mše svaté Janovkovské sloužené býti mají) sit patronus et utrum is ex parte sua hac in re aliqvid commemorandum
aut obmovendum habeat.
/119'/ [záhlaví: 1750] O fundatí Janovkovský.
2. qvales hæc Capella habeat Proventvs & Capitalia ubi sub
qvali annuo Censu et Securitate elocata, utrum censvs ex ijsdem
ordinate solvatur et qvonam impendatur
3. utrum in Capella hæc Missæ Sacrificia aut etiam aliæ
devotiones et qvales ac utrum de Licentia Consistori. peragi
soleant
4. Si Capellanus pro peragenda hac Fundatione constitueretur ubi his habitabit, utrum de Victu eidem pro videbitur aut ipse
se victuare tenebitur? Qvantum solary annui nomine eidem
assignabitur
5. a qvo hic Capellanus Re(verendi)ss(i)mo Consistorio præsentabitur seu proponetur
6. unde Compensatio pro Vino, candelis desumetur ut
Capella memorata indemnis Servetur aut an habeat talem
fundum ut has expensas facere posset commode et An Patronus
nihil habeat in Contrarium
7. & utrum aliqvid et qvid nam ex parte hac hac in causa
commemorandum sit cum Patrono aut Magistratu loci hac in re
Conferendo
in Cancl. Archi-Episco. 16. Novemb. 1750.
Anto. Vokoun epis…[neþitelné]
Fran. Anto. Ludigar, Assesor p(ro) Cancel.
vide et lege reliqva ad A. 1748 die 24. Apri.
/120/ [záhlaví: 1750] 13. Janua. 1751 bylo relationírováno, že
p. Janovka, synd., na tu fundatí 3000 fl pro fundo vykazuje a na
Nových mlejních pojistiti míní a po své smrti præsentatí vzá.
magistrátu zanechati chce. Nebylo to acceptírováno, anobrž
jemu oznámeno, an by hotový takový capitál složil, že potom s
resolutí podČlen bude. A ponČvadž to pole, na tu fundatí vykázané, prodáno bylo a on takovou fundatí zaopatĜiti se uvolil, kterak
k zaopatĜení pĜijde, to se oþekává.
1. Februa. Puncta fundaþní v raddČ, co tak pĜi commissí
reassumírováno a jednáno bylo, se pĜednesly a takový JM. p.
arci-dČkanovi se odeslaly. Kteréžto s svým parere na slav.
consistoĜ comitíroval.
22. Aprilis 1751. od consistoĜe rescribírováno, by ten fundírovaný caplan na arcidČkanství zĤstával a arcidČkan sobČ
takového zvolil. [volná pĤlstrana]
/120'/ [záhlaví: 1750] Decemb. 9. Patent intimíroval, kterak v
království þeském v Praze vejnosná fabrica hedbábná založena
býti má a z jara mezi šancemi mČst. nČkterý tisíc marušových
stromkĤv pro hedbábný þervy k vysazení pĜijde.
Ittem. PonČvadž Kuttná Hora a páni patres jesuvitæ 24 tisíc,
též ýáslava 10 tisíc nomine brandt-šacunku králi pruzskému léta
1742 na místČ celého kraje jsou složiti a odvédsti museli, každá
vrchnost dle pĜicházející repartití (salvo currenti contingenti
suo) na vynahražení téhož brand šacunku svou qvotu do berni
odvedsti, tak aby ýáslav jakožto potĜebné mČsto svou qvotu
napĜed dostati mohlo.
P. Tobiáš Šaník, správce janovský, jenž 12½ letha svou
službu konal, jest resigníroval a p. Vácslav Polák, obroþní
obecní kuttnohorský, na místo jeho, pak zase za obroþního
polesný janovský jest resolvírován.
21. Na den sv. Tomáše, apoštola PánČ, paní Eleonora
Hertlová pĜekrásnou dcerušku porodila, kteréžto na kĜtu svatém
dáno jest jméno Eleonora Ludmilla Rozálie Františka. Kmotra
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byla moje manželka Lidmilla, rozená Hodová, bývalá Suková z
Belle, jižto na rukouch držela, a pí Rozina Janovková a uroz. též
stateþný rytíĜ p. Frant. Ssleichert z Wieszentalu. Narozená na
znamení váhy.
Nobile par Fratrum decessit tempore parvo
Fratria natales librat sibi nata Decembri
In libra Natam, qvis neget esse bonam
[dolní okraj: † 9. Maii 1751. hunc florentem florem mors defloravit] /121/ [záhlaví: 1750]
Hanc oculis gratam spectabat Mater amatam
Qvam Sibi præplacitam sitientem et hinc ubere lactat
PĜi zavírce toho roku stalo se, že sprostý voják svého
kamaráda probodl a na to do coll(e)je jest utekl, pĜi kteréžto silná
varta skoro od 30 mužĤv stála. Však ale týž bodnutý voják v
nebezpeþenství smrti se nevynachází.
P. Marche vzác. magistrátu fabricu tabáku jest vypovČdČl.
Bylo to obci oznámeno, kdo by takovou najmouti mínil, aby se
ohlásil. Žádný k tomu se neohlašuje. Dom(n)ívám se, že se
taková fabrica témuž fabricantu zane(c)ho a to z menšího platu.
Zase nastane nová starost, odkud to residuum se dostane.
21. Decemb. J.C.Kr.Mt AlžbČta, ovdovČlá císaĜovna, maje
vČku svého okolo 60 leth, život svĤj dokonala. Muzika byla
zapovČdČna.
Sic transit labitur gloria Munde tua
Strany patentuálního odvodu vrabþích hlav žádné více
poruþení nepĜišlo, neb se schledalo, že skrze stĜílení vrabcĤv
kolik statkĤv v vesnicích k vyhoĜení pĜišlo.
Za žitto formani dávali za 1 str. i taky 57 kr, za pšenici 1 fl
57 (kr), jeþmena str. za 1 fl 6 kr, hrách za 1 fl 30 (kr).

/121'/ PaCeM De CæLIs - LeCtor AManDe CarIs.
Natus hic ad Pacem, hinc castrensibus utilis Annus
1. Janua. Estrle z židovsk. pokolení Levi, rozená v Drážćanech, jenž se do Prahy vdala a od mnoha let k víĜe kĜesĢanské
naklonČná byla, když židé z Prahy vypovČdČni byli a s mužem
do Polska odešla, pak zase do Prahy s mužem, s dČtma a s
handlovním zbožím se navracovali, pak ku konci minulého roku
do ýáslavČ pĜijeli, skrze 5 leth muže svého, by se s dČtma
pokĜtíti dali, nabízela. Když k tomu jej pro zatvrzelost židovskou pĜivédsti nemohla, opustíc manžela svého a dČti své, s
tČžkým životem jemu utekla a ke mnČ se dostala, byvše skrze p.
P. Jozeffa Keglera, missionáĜe S.J., dobĜe v víĜe kĜesĢan.
catholické vyuþena, dadouc od sebe revers, že se k manželi
svému do smrti navrátiti nechce a jej repudíruje etc. a i odešlouc
takový týž p. P. Keg. /122/ na consitoĜ s oznámením, že tuž Estrli
proximem pokĜtíti chce, jemu oznámeno bylo, by s kĜtem
supersedíroval dotud, dokud by manžel její taky ji z manželstva
nepropustil. A ponČvadž ona o manželi svém, kde by býti mČl,
jistotu neví a aby on to ex odio fidei christianæ uþinil se
dom(n)ívati mĤže, byla odtud pro ten consistoriální incidens do
diecessí králo-hradecské fedrována sešlo z toho ale do Prahy.
P. Vácslav Mytys, horní hoffmistr na Horách Kutt., jenž 29.
Janu. letha 1738 instalírován byl, týž ouĜad jest dokonal a od
pánĤv sschöpfmistrĤv odpuštČní vzal a za všechna prokázaná
dobrodiní se uctivČ podČkoval, sebe a pí manželku s dítkami do
mti a pod protectí všem porouþil a do Joachymstálu za vrchního
desátníka k horám odejel a tak tu paní manželku pĜes zimu
zanechal.
Léta 1722 povstala znamenitá controversiæ s horním
ouĜadem a s vzác. magistrátem strany jurisdictí a præcedentí,
kterážto do tohoto þasu k zmístnČní nepĜišla. Stalo se, že v tom
þase z Kuttný Hory do Prahy müntze byla pĜenešena, odkudž
magistrát tu toto argumentíroval, že horní ouĜad jest officium
mobile, qvod potest de loco ad locum transferri, jako se stalo s
müncí, tak taky že se státi mĤže i s bergkhoffmistrem, pereant
montes perit officium, tím samým že jest officium tempore
periturum.
/122'/ [záhlaví: 1751] Týž rabín Samuel
Naproti tomu ale magistrát est qvid perpetuum & immobile,

qvod nunqvam perit nec de loco ad locum transferri potest.
První sice na Horách Kuttnách bergkhoffmistr byl p. Kroch,
kteréhožto jsem velmi dobĜe znal, druhý p. Wohnsidler, tĜetí p.
Wayer, kterýžto mnoho zlého ztropil a velké nesnáze zpĤsobil.
ýtvrtý týž p. Vácslav Mytys. s nímžto bergkhofmistrovství se
dokonává Mluvívalo se dosti dávno o tom, že se to státi má.
Pomyslil jsem sobČ kolikráte: Qvo modo hoc fiet, et ecce factum
est.
Janua. 6. Ta Estrle, žena židovská, navrátila se zase k nám z
Králového Hradce, kdežto slavnČ od pana dČkan(a) infulírovaného s assistentí duchovenstva v chrámČ PánČ pokĜtČna byla.
Jméno její na kĜtu svatém dáno jest Anna Maria Aloisia Elisab.
Plná radosti a velikým potČšením naplnČná, že tam toho svatého
kĜtu tak lechce obdržela, vnitĜ i zevnitĜ na sobČ potČšení
ukazovala.
13. dito. PČt missiv od krá. appellatí pražské, delinqventĤm
se tejkající. NČkterým ten arrest za trest se pokládá, nČkterým
obecní dílo se pĜisuzuje, JiĜí Ulrych, bažantník, pro krádeĜ
bažantĤv má ještČ v vazbČ zadržán do projítí decisí od krá.
judicio delegato venatico býti.
/123/ [záhlaví: 1751] Patent intimíruje, kterak exeqviæ sine
Castro doloris za JCKM. AlžbČtu zemĜelou držané býti mají.
StavĤm skrze 9 mČsícĤv smutek nésti naĜizuje. Všechny
veselosti, muziky, bály a comedije se zapovídají.
Model motovidla na pĜíze a niti, jak vysoké a široké má býti,
skrze kraje se odesílá a naĜizuje, aby podle toho nový motovidla
se dČlati a pĜi krá. ouĜadČ kraj. znamení lvíþka sobČ vypáliti dali,
staré pak motovidla užívati se zapovídá a žádné platnosti míti
nemají.
18. Patentaliter oznámeno, že v TouškovČ inspector æconomiæ 200 str. žita na vrchovatou míru proti zápovČdi prodati se
opovážil. S 200 fl spokutován byl.
DaĖ nová od 1. Janu. Kupci v krá. mČstech usazení do cassy
comertionální roþnČ po 45 kr a v menších mČstech po 30 kr a
kramáĜi po 15 skládati mají.
AugustiánĤm nČmecko brodským po dva mČsíce žebrati se
povoluje.
JiĜí Ražump od krá. appellatí pro krádeĜ a zastĜelení sedlsk.
rychtáĜe k meþi a hlava na špic též do povČtĜí vyzdvižena
ortelován byl. Prohlásil se, že se o mt bude ucházet.
21. Janu. JMP. prælat sedlecský, jmenovitČ p. Jan Reichknet, na exeqviæ JCKrá. Mti AlžbČty Krystyny pozval nČkterý
osoby magistrátu. /123'/ [záhlaví: 1751] [okraj: Janua.] a pány vojanský officíry, též slavnou noblescu, kteréžto exeqviæ v kostnici pĜi krásném castrum doloris v mno(ž)ství svČtel jest celebríroval a nato slavnČ tractíroval, pány hosti líbeznou muzikou a
zpČvem obvese(li)ti naĜídil a závČreþnČ dobrou veþeĜí uctil.
Na tom castrum doloris 6 svícnĤm stĜíbrných, které nČkdy
léta P. 1723 J.C.K.Mt zemĜelá darovala, jsou stály a tak ta
slavná památka tož castrum doloris oslavovala.
26. Janua. byly drženy soudy sedlcský za mého ouĜadu. Po
uþinČném vinši uþinil jsem podČkování a tuto Ĝeþ:
VČrní, milí poddaní. Tak jakož od starodávna ten chvalitebný zpĤsob a Ĝád se zachovává, že pĜi držaných soudech
sedlských všelijaké povinnosti pro obecní dobré a dopomáhání
všelijakých spravedlností lidských obnovení se stává.
A protož slavný magistrát, jakožto vaše milostivá
vrchnost, pro fedruĖgk bohumilé spravedlnosti dnešní
den k tomu ustanoviti a z prostĜedku svého JM pány
commissaĜe obrati a vás spoleþnČ k tomu mi. obeslati my
naĜíditi jest ráþil.
Podle toho tehdy všichni ti, kteĜí jste až posaváde v vašich
povinnostech P. Bohu všemohoucímu a vaší mi. vrchnosti pĜísahou zavázáni byli, z týchž povinností a pĜísahy se propouštíte.
Hlećte vaše regimenty neb práva a od panských špejcharĤv vám
mi. svČĜený klíþe složiti etc.
/124/ [záhlaví: 1751] Jsouce nyní s tímto propuštČním sobČ
všichni rovni uþinČni, máteli rychtáĜové, konšelové aneb starší
obecní aneb obec proti z povinnosti proti propuštČným
rychtáĜĤm neb konšelĤm nČco bezelstného a pravdivého k
pĜednešení, to svobodnČ i propuštČní rychtáĜové a konšelové
proti vám svČĜeným rychtám uþiniti a pĜednésti svobodnČ
mĤžete. An by se nČco podobného vynašlo, to se ihned napraviti

dá etc. A ponČvadž pro fedruĖgk Bohu milé spravedlnosti, též
pro ochránČní dobr(é)ho jedna každá obec s rychtáĜem a s
konšeli, též staršíma obecními a s jinými povinnostmi zaopatĜiti
bezelstnČ jest. Proþež slav. magt, jakožto vaše mi. a dČdiþná
vrchnost, jaký tak rychtáĜe, konšele a starší obec., též jiné osoby
k povinnostem zvoliti jest ráþil, tuto se vám vyhlásejí. K þemu
tak jeden každý zvolen a obrán jest, to beze všeho (z)peþování aĢ
to na sebe poslušnČ pĜijme a tak v tom P. Boha všemoh. a milé
vrchnosti vĤli naplní.
Publicíruje se lista a pĜísahy se vykonají.
K zavírce: A ponČvadž nyní s pomocí P. Boha všechny
povinnosti mezi vámi k svému dosazení jsou pĜišly, z toho buć
P. BĤch pochválen. K tomu se vám mnoho štČstí vinšuje, aby
jste tý vaší povinnosti k slávČ boží, k duší spasení, obecnému
dobrému, slavnému magistrátu ku potČšení a sobČ k pochvale
spravovali a šĢasnČ Ĝídili etc etc.
/124'/ [záhlaví: 1751] Februa. 3. Patentaliter prošla míra, jak
recrouta vejšku osoby míti má. Cí. Krá. müntze k cizím
potentátĤm sub pæna tripli i pod tČlesnou pokutou ze zemČ
vyvážeti se zapovídá. Institutum alimentírování invalidĤv se
oþekávati má.
Psaní od kraj. ouĜadu s aclusou decisí, kterak ouĜad
sschopfmistr. do stempl ambtu 10 tolarĤ proto, že jistou attestatí
na 3 kr archu na místo 12 kr jest vydal, odvédsti má. Kterak se
to stalo a na þí žádost, nebyvše takový 12 kr arch k dostání, o
tom se zpráva uþiní.
[okraj: 36 Ce] Z Prahy ungeltu a z filial cassi, též z mejta
jistota jest, že každý mČsíc do VídnČ 36 cen v soudkách penČz z
þeského království se vyváží a dováží, co ale v tom na zlatČ
dukátĤv se vynachází, to pĜitom.
In mundo Summus nunc est Super Omnia nummus
nummus honoratur Sine nummo nullas amatur
Imperat et Servit collecta pecunia cuiqve
Hinc pecunia Omnia
regit, tegit, movet, fovet, stringit, fingit, rapit,
capit, pacat, placat, frangit, pangit, munit,
unit, mergit, tegit, mactat, lactat, pravat, lavat.
Pecunia facit
affectum, effectum, infectum, defectum, profectum, perfectum
Ó Teüfflich geld, was richt du nicht in der Welt
claudit referat cælos et inferos.
/125/ [záhlaví: 1751] Febru. 5. a 6. od kraj. ouĜadu byla
militární executí pánĤm emphiteuftĤm a tabularistĤm pro
neplacení contribuce založena a ordinírována. JMP. prælat
Sedlice žádal vzác. magistrát, by ta executí na 14 dní
suspendírována byla, že chce pĜi rectificatí na svĤj spis decisí
urgírovati. Bylo snešeno, když emphiteuftæ se upíšou, že po
projítí 14 dnĤv præteritum i currens qvantum contributionale
zapravČjí, že to užíti mají. NČkteĜí radČji své qvanta zaplatili a
nČkteĜí tu executí státi nechali.
15. dito. Patent naĜizuje, by contribuþní poþet vedoucí všech
falší a nevČry pod trestem Špilbergku se varovali. 2. Landt
koþĤm na zpĤsob postilionĤm se šatiti a poštovské trubky na se
zavČsiti pod pokutou 150 fl zapovídá. ProcurátorĤm a
syndicusĤm in causa prægravationis subditorum pod pokutou 25
tol. patrocinírovati zbraĖuje a jenom procurátorĤm fiscálním
patrocinírovati dovoluje. 3. Náhrada ohnČ a povČtĜí škodu
trpícím kterak se státi má intimíruje.
[okraj: daĖ z pĜíze] Z 1 kp pĜíze tkadlcovský, ze zemnČ
jdoucí, aufschlag 15 kr dávati se má.
Pan commendýrující vzkázal, aby sousedĤm magistratualiter
zapovČdíno bylo, by vojákĤm i officírĤm nic na dluch nedávali a
nevČĜili, protože když se zadlužejí, od compagnie tím spíšej
desertírujou.
Obci þinže z cassáren a za kvartýry officírské pĜetČsce platiti
pĜichází a dĤchod se velice enervíruje.
/125'/ [záhlaví: 1751] Na den Hromnic byl mráz a po poledních
pošmourné slunéþko se vyskytlo. Až do sv. MatČje silnČ mrzlo.
NedČle masopustná byla pošmourná, po poledních sluneþno.
Martii 25. PondČlí mrzlo a pošmourno, drobet snČžilo.
Outerej sluneþnost, na veþer snČžilo a oblevilo. [okraj: o Božím
hodČ sluneþnost.]
18. JM. sleþna Therezije Multcerová z Raszenthalu uþinila
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cessí o dĤm s zahradou a tokem vody u KouĜimské brány, kterej
na ni po nebo. JM. p. Heleny hrab. z Šterenbergku, rozené
sleþny Multzerové z Roszent., pĜipadl podle kšafftu. Kterejšto
dĤm JM. p. Vácslav Multzer z Roszen., bývalý nejvy. leitenand,
asi okolo léta 1722 vystavČl, kdežto nČkdy bývalo staré seminarium, a to jmenovitČ JM panu Karlovi Markysovi, hejtmanovi
compag. Könisek, z jistých pĜíþin, neb ji(ž) pĜes 13 leth
charisíroval, žádaje za conferírování incolátu a deferírování
juramentu fidelitatis. Když 75 fl za tu dobroþinost složí, má své
žádosti užíti.
Katovna, jinak snížená chalupa, pro dluhy a sirotky byvše
sub hasta plus offerenti et melius solventi za 1564 fl odlicitírovaná, s tímto bĜemenem od starodávna pĜináležejícím, by
hospodáĜ neb mistr ostrého meþe [pĜipsáno: p. krá. rychtáĜi a]
všem raddním osobám, p.p. syndicĤm a pánĤm rychtáĜĤm
secessy darmo vy- /126/ [záhlaví: 1751] vážeti a vz. magistrátu,
poþnouc od krá. p. rychtáĜe, o Zeleným þtvrtku pár rukavitz
dávati povinen byl, což do zápisu per expressum postaveno se
vynachází. Ta licitatí od offerty 300 fl tak vysoko vystoupila,
neb k tomu actu z Prahy a z okolních míst licitanti se dostavili.
[dolní okraj str. 125: A poslednČ poruþníci sirotkĤv, nastoupivše
jure protomiseos na trch, ujal licitant týž grunt za 2200.]
Memoriál na slavnou krá. repræsentatí a komoru strany
pænale 10 tol. Ĝí., že jest za ouĜadu p. Khuna jistá attestatí
revisoru vína, jenž šenkýĜĤm v sklepys visitíroval a ballety
náležité vynalezl, in defectu chartæ signatæ na grošovým arše
dána byla. Kterak se stalo a zbČchlo se deducíruje, by od té
pokuty týž ouĜad osvobozen byl, poslušnČ se žádá.
Když tehdy každý dČdic pro adití a každý kupující pro trch
arch papíru za 1 fl platiti musí, jaká summa penČz od obyvatelĤv
zemČ se sejíti musí, mĤže to sobČ jedenkaždý povážiti.
[okraj: 26 tisíc fl] Kuttná Hora minulého roku spolu ze
statkĤv obecních titulem daní a præstandorum JMKrá. 26 tisíc fl
jest odvedla. Kde jsou k tomu stantze, mČst. vydání na tok vody,
na dlažbu mČsta, na správu zdí mČst. a samého mČsta, též na
alimentatí invalidĤv a arrestantníkĤv etc etc. Nejní možná, aby
obec zrĤsti mohla.
/126'/ [záhlaví: 1751] Martii 10. PonČvadž tabulární a
emphiteuft. contribuenti na tu jednuduchou militární executí
ohledu nemají a pĜedce contributí platiti zanedbávají, jest jim
dopovČdČno, pokudž do pondČlka takovou neodvedou, že ještČ
jednoho vojáka, dle vymČĜení Ĝádu contribuþního, dostati mají.
Inqvisití jisté dívky u p. landt-chirurga na císaĜ. hospodČ v
službČ bývalý, jenž s.v. na hayslíku dítČ porodila a do téhož
hayslíku z života vypadnouti mČlo, byvše ex capite suspecti
infanticidii inqvirírována, o nauþení na appellatí bude odeslána.
Páni chirurgi sice attestírujou, že signa violentiæ illatæ se
nevynacházejí.
Vácslav Chudoba, kramáĜ, s manželkou nad statek a jmČní
zadlužený, creditorĤm uþinil oblationem bonorum.
P. generál Anker dal oznámiti, kterak v mČstČ v rynku má
býti haubt woch vyzdvižen a v branách po 7 mužích brány
osazeny, by pro nČ sswitz-ponky zhotoviti se daly. Má se to
skrze commissí od vz. magtu i od štábu vyšetĜiti, kterak by se to
pĜi malý outratČ státi a dáti mohlo. PĜitom se naslejchá, že se
prej sem ještČ 2 compagnie einqvartírovati mají.
/127/ [záhlaví: 1751] † J.M. pan Vražda, bývalý hejtman
landtmilice a posléz krajský contributions seqvester, též vejbČrþí
vrabþích hlav, život svĤj dokonal a u sv. BartholomČje
pochĜben.
Missiva appellatorní, tejkající se JiĜího Ražumpa k meþi
ortelovaného, m(ilost)t pohledávající(h)o, jenžto pro motivo
pokládá, že oného mordu nevinný jest a k takovému z velikého
bití a karabáþování se pĜiznal. Má na to býti tázán, zdaž to sám
od sebe procurátorovi svému psáti aneb procurátor to samé od
sebe pĜipsati nechal. Podle toho snadno se poznati mĤž, že týž
ortelovaný proto torturu oþekati bude.
Podle commissionál. vyšetĜení resolvírováno, aby se v
zadních krámích masitých haubtwacht, neménČ v branách pro
wacht-stubny pro vojáky stavČti a tak jak se pĜi malým
nákladem þiniti dá to se zaopatĜiti dalo. Vojsko v krá. mČstech
einqvartírováno tak jako v pevnostech qvardizona se drží a
zachovává, regulírovati se má. Odkudž snadno k poznání jest, že
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krá. mČsta budoucnČ se forti(fi)círovati budou, aby k dokonalému zavĜení a s vojskem obsazené, též s commendírují(cí)m
(tak jako u jiných potentií jest) dobĜe zaopatĜené byly a tak cizí
národ do zemČ snadného prĤchodu a passírování míti nemohl. A
jakkoliv léta 1741, když král pruský s armádou do ýech vtrhl,
veĜejnČ pro mente capto udán byl, což ne tak, ale jináþe se
schledalo /127'/ [záhlaví: 1751] [okraj: Martii] a poznalo, že pruské
vojsko v dobrém regulamentu, v šatech þistotné, zbrani své
dokonalé, v mustruĖku svém velmi dobĜe, též v vojanských
exercitích výbornČ vymustrované se spatĜiti muselo, podle þehož
nynČjší krá. naše vojsko taky tak se regulíruje a qvod omnes
passus se mustruje, vlasy kadeĜaví a do copĤch sobČ váže,
šatstvo a zbraĖ v þistotČ své zachovává, v dobré commendČ se
drží a tak dále, jak vojanský regulament od JK.Mti naĜizuje a
míti chce, docela se zachovává, všechny excessy se trescí a nic
nefolkuje.
Za oných leth a císaĜĤv, když vojsko po vesnicích qvartýrovalo, velikých krádeĜí a loupeží i mordĤv a jiných mno(ž)ství
zloþiností se dopustilo. Na silnicích a cestách jdoucí i jedoucí lid
obíralo, rabovalo a kdo se jemu na odpor postavil poranČlo, lid
na jahrmark neb z jahrmarku jdoucí a jedoucí obíralo, do Prahy
a z Prahy málo kdo svobodnČ a bezpeþnČ (aby neštČstí ujíti
mohl) se navrátil a na cestu vydal. Pražská qvarnyzona vojanská
nad pamČĢ lidskou, jenž mnČ to pĜed 50 lethy dobĜe povČdomo
jest, velké nepravosti provádČla, po ulicích z veþera lid obírali, z
šatĤv slíkali a kĜiþe(l-)li je(st) kdo o pomoc, jej zamordovali.
MČštČnínĤm po hĜebĜíku do oken lezli i skrze železný mĜíĜe s
hákem, co na k natrefení bylo, /128/ [záhlaví: 1751] pryþ zvytahali
a pokradli. Zaþastý v postranných ulicích, vzlášĢ v haldách,
zamordov(a)ný lid nacházeli. KupcĤm do krámĤv se dobyli,
železný mĜíže a okenice i s futrami vypáþili. Hle, nedom(n)ívalo
se, aby to zlé dlouho trvající se pĜetrhlo, až nyní za šĢasného
panování Marie Therezije JK.Mti ta neĜest se pĜetrhla a mnohá
po silnicích petro(v)š(t)ina skonþení vzala a tak vojsko nyní
velice v dobrém regulamentu se drží a zachovává.
Martii 22. Jedna colona z Prahy uherské pČchoty skrze
Kuttnou Horu k Moravi marchírovala a svĤj rasztag mČla.
Kterážto pro zlou vozovou cestu a paqvažní tČšké vozy na jinou
cestu obrácena býti nemohla.
DaĖ muzikal impost tak jako jindy zase se odvádČti má.
Creditores a debitores strany capitálĤv neménČ fundaþní fassi
své fassi složiti mají. Bylo sice per patentes pĜed 17 lethy
publicírováno, že ten vermögen steüer na nČkterý þas toliko
trvati bude. Jsouc již dobĜe vkoĜenČný a vštípený, nedoþkáme
toho, by tak snadno pominouti mČl.
Nový Dvory, poddací mČsteþko, od JKMti obdrželo
vtýhodní trch na obilí a dobytek. Od strany kuttnohorské byly
motiva repræsentírovány, by takový trch v den pondČlní držán
byl, aby kuttnohorské trhový dni hemovány nebyly. Naslejchá
se, že novo-dvorská vrchnost k takovému trhu, by slavnČ handl
zveleben byl, 36 tisíc fl do toho vložiti míní.
/128'/ [záhlaví: 1751] 24. Martii. P. commendírující vzkázal:
PonČvadž v nČkterých cassárnách kamna a vokna potluþeny se
vynacházejí, by takový spraviti se daly. Bylo mu oznámeno:
PonČvadž cassárny již jedenkráte náležitČ spraveny a dle
inventáĜe v dobrém stavu odvedeny byly, pak d(l)e vojansk.
regulamentu ne obci, anobrž regimentu taková správa patĜí,
podle toho že obec takové správy na sebe vzíti nesmí. ZĤstalo to
pĜitom.
25. dito. Druhá colona infanterie uherská do mČsta pĜimarchírovala a mČvše svĤj rasztag, zase 27. odmarchírovala.
28. TĜetí colona pĜimarchírovala a po svým rasztagu 30. dito
dálejc odmarchírovala. Praví se, že do Ucher se stáchnouti mají
a v Prešburgku coronatí arci printze Jozeffa držána býti má.
† P. Jan Schmit, vznešený hodináĜ, bývalý starší nad havéĜi,
život dokonal a u Matky Boží pochĜben.
Horas direxi Spero qvod erit tunc hora secunda
cum solvet me mors, hora qvietis erit
† 8. Apri. P. Jan Vácslav Havlíþko, osmi-soudce, vir
virtuosvs et laudatæ vitæ omnibus charus & charitativus život
svĤj dokonal.
/129/ [záhlaví: 1751] Catharcho cecidit vires Robvstvs habebat
Ædes venustas adamavit floribvs hortum tempore vernali

radicarunt funera florem, decessit flosculus iste.
† P. Bernard Wiedtman, bývalý starší obecní, muž velmi
pobožný, život svĤj dokonal. Kupþil, prokupþil, statek vČĜitelĤm
postoupil, v chudobČ živ byl, od špitála provision požíval. Jeho
nebo. pan otec JiĜí Adam Wiedtman, bývalý císaĜský rychtáĜ,
léta 1704 život dokonal. Na 100 tisíc statku po sobČ zanechal.
Po nČm zĤstali synové p. Vácslav, který se v KolínČ osadil, tam
dČdicství ztrávil a v mizerném stavu umĜel. P. Antonín byl v
Kuttný HoĜe kupcem a raddním, pangrotíroval, ani solvendo
nebyl, taky všechno utratil. P. Karel byl rychtáĜem a za svých
mladých let kavalírsky živ, taky všechno utratil. P. ěehoĜ,
jesuvita, své dČdicství na fundatí a Tovarystvu P. Ježíše obrátil.
Paní Dorota, provdaná Daþická z Heslova, své dČdicství
rozmnožila a rodinČ své zanechala. Paní KateĜina Tererová své
dČdicství ztrávila, málo co po sobČ zanechala. Paní Liduška
provdaná Dudecyusová skvos(t)nČ živu byla, v chudobČ umĜela.
A tak ten slavný statek obrátili na zmatek. Takle se stává, kdo na
posední kola pozor nedává. Co spomáhá bohaté ženČní a
vdavky, když dČdicství jde zpátky.
Principium dulce, finis amoris amarus.
/129'/ [záhlaví: 1751]
Milostivé léto J. Svatosti Papež. Benedicta XIV.
Aby všichni ti, jenž minulého roku do ěíma putovati a mi.
léta ouþastna se uþiniti v stavu nebyli, aspoĖ v své milé vlasti
tČch nebeských pokladĤv sobČ zejskati, užíti a dosáhnouti mohli,
ráþila svatost papešská pro celé kĜesĢanstvo všech hĜíchĤv
odpuštČní nejdobrotivČjc propu(j)þiti a udČliti, takže jedenkaždý,
jenž nad hĜíchy svými pravý žel a zkroušenost má, skrze pokání
z nich se náležitČ vyzná a svátost oltáĜní pobožnČ pĜijme a 4
kostely skrze 15 dní poĜád zbČchlých neb taky porozdílnČ v þase
6 mČsícĤv bČžících navštČvovati a tam pokaždý za vyvýšení
církve svaté, za vykoĜenČní kacíĜstva, za sjednocení a svornost
knížat kĜesĢan., neménČ za celého katho. kĜesĢanstva prospČch a
stálý pokoj k Pánu Bohu vČrnČ se modliti bude, téhož milo. léta
a všech spasitedlných nadání a obdaĜení, které jsou k mi. létu
pĜipojené, ouþasten býti mĤže. /130/ [záhlaví: 1751] Proþež takové
mi. léto po celém arci-biskupství pražským se ohlašuje, že
takový dne 18. dubna, jenž jest nedČle Provodní, svĤj zaþátek
vezme a trvati bude skrze 6 mČsícĤ až do 17. mČsíce Ĝíjna.
Odkudž se naĜizuje a porouþí toto:
PĜednČ, v Praze k navštČvování þtyry kostely se vykazujou,
kostel sv. Víta na hradČ Pražským, kostel Tejn, kostel sv.
JindĜicha a sv. Vácslava.
V Kuttný HoĜe vykázány byly Matka Boží na NámČti, sv.
BartholomČj, sv. Panna Barbora a sv. Jakub a v každým kostele
pokaždý aspoĖ 5 kráte O(t)þenáš a Zdrávas Maria a jednou
VČĜím P. Boha na církevní oumysl modliti se má.
Za druhé v krajích, kde by 4 kostelové se nevynacházely,
boží muka neb nehrubČ vzdálený kostely klášterní se vykážou.
Za tĜetí kdokoliv dne 18. dubna v nedČli PrĤvodní ku
processí se pĜipojí a v jednom každým z tČch 4 kostelĤv se
pomodlí, takové processionální kostelĤv navštČvování za deset
dní neb za desetkráte platiti bude.
/130'/ [záhlaví: 1751] Kdyby nČkomu nemožno a nesnadno
bylo k takovým veĜejným processím se pĜipojiti neb 4 kostely
tolikráte navštíviti, ten od consistoĜe, by jemu takové navštivování v jinší dobré skutky promČnČno bylo, se vyjeviti a ohlásiti
mĤže.
PĜitom ale potĜebí jest, aby jedenkaždý mimo navštívení
tČch kostelĤv a modlení skrze 15 dní alespoĖ jedenkráte v tČch 6
mČsících k dosáhnutí toho mi. léta z hĜíchĤv se vyznal a veleb.
svátost oltáĜní pĜijímal.
Mimo tyto hlavní nedČlní processí ještČ jiné dvČ v nedČli neb
ve svátek mĤžou a mají od duchovních správcĤv ustanovené a
vedené býti.
A ponČvadž v tČch 6 mČsících trvajíc. mi. léta taky den sv.
Marka a KĜížové dni pĜipadají, protož jak oné dvČ podotknuté
processí, tak taky tyto obyþejné platiti budou jedna každá vzlášĢ
za 5 dní, jen aĢ se to uložené modlení pĜi 4 místách pro zejskání
duchovního pokladu pobožnČ vykoná.
Kde ale venku po krajích lid obecní pro rozliþná zanepráž(d)nČní k tČm processím se /131/ [záhlaví: 1751] pĜipojiti a ty
kostely neb místa navštíviti nemĤže, aby toho duchovního

potČšení zbaveni nebyli, co jim jejich pĜedstavení faráĜové na
místČ toho uložejí, to aĢ vykonají.
Ti pak, jenž s nemocí sklíþeni neb vČzením stíženi jsou a
posvátné místa navštČvovati nemohou, co jim zpovČdník uloží,
to aĢ vykonají.
I ti v nebezpeþenství smrti mi. léta ouþastni býti mohou [2/3
stránky prázdné]
/131'/ [záhlaví: 1751] April. 20. V Starkoþi že mlynáĜ mČĜiþný

obilí z meliva na vrchovatou míru tĜem ženám prodával, na 8
nedČl k domicálnímu dílu, ty pak ženy mČst. arrestem na 8 dní
od krá. repræsentatí protrestány byly.
Concept gravatorního spisu in p(unc)to pĜiražené contributí
neb usedlosti emphiteustĤv, tabularistĤv a handtfestníkĤv p(er)
modum reclama cum suis allegatis approbírován, bude in
decurrenti termino na své vrchní místo expedí.
Varta vojanská v branách špergeld od lidí exigírovati a od
braných klíþe míti, pak piva cizí sobČ dovážeti, neménČ
vandrovní chasu obstavovati, na nich passy producírovati zaþala.
Jest ten actus jurisdictioni a politico contrarius, na kraj. ouĜad
repræsentírováno to bude.
22. dito. Psaní od JM. p. barona Mitrovskýho, nejv. müntzmistra, z Joachimstalu. DČkuje za vinš velikonoþní a ponČvadž
dle allegírovaného krá. rescriptu k svátkĤm kuhlpræsentí odesílati zapovČdČno jest, by jemu oznámeno bylo, co ten præsent
koštuje, že zaplacen bude. Má se na to odpovČć uþiniti.
Na appellatí pĜipamatující zpráva strany v arrestČ pozĤstávajícího complica Janeþka jinak Dudáþka, kdežto complices jeho
již z arrestu propuštČni jsou.
Druhá, strany JiĜího Ulrycha, baža(n)tníka, na judicium delegatum s vejpisem appella. missivy.
/132/ [záhlaví: 1751] Patentaliter naĜízeno, by vojákĤm od
místa k místĤm žádný poslové dáváni nebyli. Kdyby ale
takového z platu míti chtČli, to pĜitom se zanechává.
Commendírující oznámiti dal, že vojákĤm za mČsto vycházeti
bez untrofficíra ostĜe zapovČdČno jest, tak aby pĜíležitost nemČli
po zahradách a záhoních škody þiniti. Kdyby pak který voják za
mČstem bez untrofficíra natrefen byl, k nČmu jako deserturu
pĜikroþiti se má.
Na den sv. VojtČcha uroz. panna Petronella Hertlová s uroz.
panem Fran. z Ssteinsdorf, hrabČ. panství Nových DvorĤ directorem, byla ponejprv prohlášena a dne 3. Maii copul. [okraj: 5.
Decemb. 1752 porodila dceru.]
† Nebo. pan Jan JiĜí Weidl, emeritírovaný director hospodáĜství, vČku svého 64, pĜi chrámČ sv. BartholomČje pohĜben.
[okraj: Tabák Fabrica] 27. April. P. Marche, fabricant, dle
contractu vypovČdČl tabák fabricu, byvše o takovou s p. Rossi
licitírováno, kterou od vzác. magistrátu roþnČ v 800 fl
pronajatou smluvenou mČl. P. Marche takovou licitando v 950 fl
zase na 2 léta ujal.
Missiva od krá. repræsentatí skrze kraj. ouĜad prošlá
naĜizuje, by 28. April. tam ta vČc strany KateĜiny Kalinové, jenž
již skrze 13 leth dČdickou prætensí po nebo. pravdČdu Malickým
[pĜipsáno: perštenickým] na obci a páních PP. jesuvitích, pĜed
100 lethy zemĜelým, hned skrze cancelláĜ místodrží. a appellatí,
též skrze kraj. ouĜad a tak dále pochledává a kam se to dČdicství
pĜed pádem švejdským /132'/ [záhlaví: 1751] podČlo, vyšetĜeno a
zmístnČno bylo. A ponČvadž pĜedtím skrze ty léta a mnohé
lustrírování nikdy nic podobného a v knihách památních nic
vynalezeno nebylo, podle toho kolikeré zprávy na svá vyší místa
odeslané byly a již þtvrtý causidicus ex officio daný týž
Kalinové patrociníruje, žádá se, by jí silentium perpetuum
propter non ens imponírováno bylo.
Maii 21. Patent strany fedrování deserturĤv, by pod pokutou
provazu mu(ž)ský a ženský pod pokutou meþe žádný fedrovati a
deserturĤm nápomocen býti se neopovážil.
PrĤchod müntze devalvírované se zapovídá.
MČsta a jiná místa, jenž o privátní mejta licitírovali, dle
offerty mají contract nájem pronájemní užíti, které pak
licitírovati a offertu dáti opominuly, mají vejbČrþí pod pĜísahou
dosazeni býti.
Statvs justitiæ. Dle krá. rescriptu místa vejsadní právní mají
každého þtvrt léta listy neb poznamenání na appellatí pražskou
od léta 1750 odesílati a jak daleko processus civiles et
criminales zašly a proþ k zmístnČní nepĜicházejí, o tom zprávu
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þiniti.
[záhlaví: 1751] Uroz. p. Petr Hertl, jenž sobČ z stantzĤv
magistrálních adminicular collectu ze fl p(er) 6 kr ad solli/133/

citandum commitírovanou mČl, šĢasnČ k místu svému podle
intentí magistrální pĜivedl. Za tu svou vynasnažlivost zasluhuje
obzvláštní remuneratí.
Psaní odpovČdní od JMti pana Mistrovskýho strany
kostelních vČcí záduší sv. Vácslava a Michala arch-anjela, které
nČkdy nebo. p. Vácsl. Elsnic, bývalý opatrovník, do müntze na
Vlaský dvĤr zanesl a tam uložil. PonČvadž (prej) ten kostel od
havíĜĤv vystavČn byl a takový vČci od nich zaopatĜené byly,
neménČ prej od starodávna tam in deposito se vynacházejí, by
pĜi tom zanecháno a pozĤstaveno bylo.
Druhé psaní strany pĜedešlých punctĤv, ponČvadž (prej) na
nČ genuina odpovČć dána nejní, by do 14 dnĤv sub termino
peremptorio qvo ad statum æconomiæ et repartitionem tributoriam se zodpovídalo. Odepsáno, že na þem statvs æconomiæ
pozĤstává, že již JExc. pp. baronovi Netolickýmu, jakožto krá.
commissaĜi, jenž s buchalterem k tomu deputýrovaný byl, i taky
JExcel. pp. hrabČti z Kollovrat, denominírovanému reno[vantu],
to vše remonstrírováno bylo a v þom tak melioratí se stala, to se
continuíruje. Qvo ad contributionem že obec se Ĝídí a pokraþuje
vedle patentĤv. Co se tejþe volencĤv, to že se jenom vztahuje na
horní kamerální mČsta a ne na krá. horní mČsto Horu Kuttnou.
/133'/ [záhlaví: 1751] Junii 7. Psaní od téhož J.M.P. barona
Mitrovskýho, mocí kterého štČdroveþerní a Zeleného þtvrtka kuchyĖský præsenty totaliter dávati zapovídá a všechny vyzdvihuje. To pĜitom.
Druhé psaní naĜizuje, aby jemu lista affinitatis et consanqvinitatis magistratuálních osob a kteĜí se s dispensatí do raddy
dostali, ve 14 dnech odeslána byla.
Contract pronájemní strany mejta a cla pĜi kraj. ouĜadČ s
obcí kuttnohorskou p(er) 502 fl 30 kr roþního platu se stal,
kterýžto (od 1) Maii a c svĤj prĤchod míti má a qvartaliter
odvádČti se bude. Obecní effecty in vim hypothecæ upsány jsou.
An by jeden qvartál se zaplatiti zanedbal neb nemohl, takový
effecty seqvestrítrovati a prodati kraj. ouĜad moc a právo má.
Missiva appellatorní Jana Mittregra s gravatorním spisem
strany odlicitírovaného domu. StČžuje sobČ do vzác. magistrátu,
že by parcialis in administratione jvstitiæ byl, 2. že prej p.
Christoph radd. s svým plnomocenstvím jiný collicitanty
odstrašil, 3. že má kupce, který jemu o 300 sta vícej dáti chce.
Budou ty gravatorní objecty commissionaliter vyšetĜeny.
9. Missiva appellatorní dictíruje, by ta služka in puncto
svspecti infanticidii na otázky per torturam sine igne tázána a
inqvirírována byla.
/134/ [záhlaví: 1751] JiĜího Ulrycha, bažantníka, v vazbČ pozĤstávajícího strany zástĜely 6 bažantĤv v Zásmukách dopadeného.
Spis jeho bude zase k mysliveckému soudu doprovozen, že tu
obec již jej dávno alimentíruje, na þom záleží, by ta vČc
fedrována byla.
Mejtnej malickej, staro-kolínskej a mČst(s)kej jurament
vykonali a pro nČ kniha palletní tištČná pro poĜádnost jejich jest
dána.
Junii 9 12. Horní ouĜad tu stĜedu pĜed Božím TČlem dal
oznámiti, kterak od pánĤv PP. jesuvitĤv jest pozván na processí
s velebnou svátostí k nedČli. A ponČvadž vzác. magistrát pĜi
umbeli bratrstva þest. chodí, že oni pĤjdou za pontificantem post
noblescam. Bylo vzkázáno, že jak vzáctný magistrát od
starodávna suo ordine chodíval, že zase pĤjde, aby v tom žádná
turbatí se nestala a oni aby taky tak šli, jak chodČjí. An by se
bylo nČco tentírovalo, bylo provisorium zaopatĜeno.
13. JMti páni commissaĜi, jmenovitČ pan kanovník HoĜický,
na visitatí vyšetĜení rurální gleby usedlostí pĜijeli na Hory
Kuttny.
Divný a nešĢasný casus
15. dito na den sv. Víta p. Vácslav Kubín /134'/ [záhlaví: 1751]
vdávaje svou pannu dceru, pozvaje na svadbu p. Ignatia
Ramhofskýho, spolu mlad. raddního, bratrance svého, když po
veselí ke 12 hodinČ pĤlnoþní domĤ se odbíral a jeho bez svČtla
ze schodĤv jdoucího nižádným zpĤsobem zdržeti nemohli,
byvše v síni lochové dveĜe odevĜeny, po hlavČ do lochu padl,
krk zlomil a se zabil.
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desero cum claustro mundum Mundo valedixi
per casum cæco me mors invenit in antro
Ætatis suæ si anni.
Magistraliter snešeno, aby dle duchovní taxy do crypty sv.
Jakuba gratis pochován byl. NásledovnČ i senatores cum syndicatu toho dobrodiní požívati mají.
Missiva appellatorní, p. Vácslava Lustyga se tejkající, s (s)tížebným spisem, jenž sobČ stČžuje, kterak s taxou od inventáĜe a
detaxatí zboží krám. in concursu creditorum zjištČného gravírovaný se vynachází a že páni commissaĜi jenom (prej) 40 hodin
pracovali a tu práci s darebným špásováním prodloužili. Bylo
vyšetĜeno, že to neprávnČ udává, anobrž za tu tak špČšnou a
ochotnou práci se podČkoval a nevidí se, aby v þom gravírován
byl.
Druhá missiva naĜizuje, aby restantiari své /135/ [záhlaví:
1751] starý resta cancelláĜi appellatorní zapraviti hledČli.
TĜetí missiva p. Marche, fabricanta tabáku, strany jisté paní
z Drážćan, od manžela zbČhlé, s jistou osobou a udání pánĤv k
inqvisití deputýro. Bude zpráva na to odeslána.
23. Junii. Zase appel. missiva jedna s ortelem na škĤ(d)ce
Janeþka jinak Dudeþka, pro rozliþné krádeĜe k provazu ortelovaného.
Druhá a tĜetí Theophila Werschhauszera a Vácslava Chudoby, obouch zadlužených, by s creditory na termíny jednáno bylo,
by jejich dluhy lejchþejc bez zkažení jich zaplatili. Bude k tomu
comissí držána.
ýtvrtá naĜizuje, aby ortel, na Jíru Ražumpa vynešený,
navrácen byl a pro jeho neslušná motiva, jenž ortel opugnírujou,
to jeho pĜíteli práv. p. Keblovi ostĜe stížiti.
Zpráva s torturální inqvisití tý dívky in puncto svspecti
infanticidii na appellatí expedíro. Nevynachází se, aby se mordu
dítČte byla dopustila.
Týž Ražump dle mentionírované missivy, jenž své confessa
strany zastĜeleného rychtáĜe odvolal, bude per omnes gradus
[doplnČno: torqvírován]. Ten ortel in conformitate inqvisita byl
dobĜe vynešen, že ale skrze odvalení své to skrze pohnutky týž
ortel opugnírován byl, pro spisovatel increpe na se vtáhl.
/135'/ [záhlaví: 1751] Krá. rescript, an by kdo kšaftem nČjaký
odkaz neb almužnu in genere chudým odkázal a zanechal a
místo, zejména kam to náležeti má, neoznámil, takoví odkazové
neb almužny do Prahy ad cassam paupertalis odvádČti se mají.
PĜitom li(c)hevni(c)ství v pĤ(j)þkách a v handlích provozovati ostĜe se zapovídá.
Junii 25. Horní ouĜad dal oznámiti, že JMP. baron Mitrovský, nejvy. müntzmistr, na místo umrlého p. Šmída, staršího nad
havéĜi, jest resolvíroval p. Andrysa sedláĜe a takový zejtra ráno
v rejtungku installírován býti má, aby vzác. magistrát k témuž
actu pány commissaĜe dle obyþeje deputírovati oblíbil.
PonČvadž ten actus proti všemu obyþeji a statut cílí a mimo
renovatí pĜed se se bere a vzác. magistrátu vždy præsentatí a
dání suffragiorum patĜí, stala se proti tomu protestatí a o vejpis
se žádalo. Oznámeno, že horní ouĜad v tom decisí a poruþení JM
pana vyplniti povinen jest a to taky tak vykonati musí. Ta pak
protestatí že se ad notam vezme a té mi. resolutí vejpis dáti se
nemĤže a obyþej nejni. Bylo odeslané psaní ohradní témuž JMP.
baronovi cum alleg. decreto od nejvy. ouĜadu müntzmistr. hoc in
passu prošlého a doloženo, že horní ouĜad JM. pana nemusel
informírovati.
/136/ [záhlaví: 1751] Zpráva na appellatí s torturálním
examinem Ražumpa exped.
P. Frant. Menzely, služebník ouĜadní, podal spis, by jemu to
navráceno a zaplaceno bylo, k þemu pĜistoupil a od toho nového
systemate co jemu prej se odĖalo. An by toho užíti nemohl, že
pĜinucen bude resignírovati. Byl ze služby propuštČn a jemu
nepĜíjemný decret dán etc.
Strany neštemplovaného papíru penČžité pokutování se
exercíruje.
DvĤr HoĜický v Hlouškách p. Karel Daþický z Heslova od
kláštera Sedlice za panský a svobodný jest koupil. I vynašel se
pĜi knihách mČst. zápis, asi pĜed 145 léty starý, kterak týž klášter
Sedlice takový od souseda HoĜickýho [pĜipsáno: léta 1651] jest
koupil. I bylo 21. Junii témuž p. Daþickýmu vzkázáno, aby sobČ
na týž dvĤr pĜi knihách mČst. poĜádnost uþinil. Dal se slyšeti, že

jej zase témuž klášteru navrátí.
Horní ouĜad dle poruþení nejv. p. muntzmistra na pány vína
šenkýĜi z každého vČdra vína vyšenkované(h)o prætendíruje k
horám 4 pinty vína. A ponČvadž skrze patenty na 1 vČdro vína 1
fl na místČ mejta pĜirážen jest a oni ode vší další præstatí se
osvobozujou, též k JMC. hoc in passu svĤj recurs teste
recognitione introducírovali, dnes p. vejbČrþí jim sklepy peþetiti
má a od nich cautionem indemnitatis acceptírovati, ani s tou
executí supersedírovati nechce. Bude to na repræsentatí
remonstrírováno.
/136'/ [záhlaví: 1751] Julii 3. Zpráva na appellatí na spis
Vácslava Lustyka, právČ lživČ zanešený, neménČ mitregra cum
suis documentis, tak jak se vyšetĜilo a v pravdČ vynalezlo. Bude
to expedírováno.
5. Psaní od kraj. ouĜadu strany vína šenkýĜĤv, ponČvadž ten
recurs terminum devolutivum et non suspensivum sapíruje,
naĜizuje, by zadržalý tátz pro præterito i pro futuro, jsouc k
horám deponírovaný, zaplacen a odvádČn byl a k tomu se
nedopustilo, extrama executionis provédsti.
DĤm Bergkmonovský, proti statui ležící, p. Zykmund
Moravec, železník, pĜekrásnou facadou dal jest obnoviti.
6. dito. ZvíĜe k divadlu z Indie narozený v pČkné boudČ
zavĜený a s železy upevnČný s 8 uherskými volmi a 6 silnými
formanskými koĖmi do mČsta pĜivezli, s kterýmžto v JeníkovČ
pĜed tím dnem stáli a ukazovali. Maje vrchnost jeníkov. hlavní
englické psy, do téhož zvíĜete sobČ je zaštvati vyžádala. Když ty
psi rozníceny byli a na zvíĜe to je pustili, jak jsou ho vidČli,
zuĜivost svou opominuli a na nČj tiše koukali. To zvíĜe ani proti
jim se nepohnulo.
S tím zvíĜetem z mČsta tĜetí den na silnici k Malínu ku Praze
odejeli a na cestČ v louži uvázli, i nemoha s ním vyjeti, z té
boudy jej vyvedli. Lehlo jim do kalužiny, v ní se válelo, což /137/
[záhlaví: 1751] pĜes 2 hodiny trvalo. Když zablátČný vstalo, z
nČh[o] bláto škrabali, ku kterémužto divadlu mno(ž)stv[í] lidu se
sbČhlo.
Zpráva na appellatí na stížebný spis Mitregra zadluženého
strany vykonané licitatí o dĤm, c[o] tak jeho svČdkové
vysvČdþili, to jemu málo k platnosti prospívá, expedí.
František Menzeli, nezdárný služebník ouĜ[.], podal na krá.
repræsentatí stížebný spis p[ro]ti p(ánĤ)m sschöpfmistrĤm strany
dopomožení (prej) jeho služby, kterýžto spis skrze ouĜad
nejvy[.] müntzmistr. vz. magistrátu na zprávu co[m]mu. byl. Jest
odeslána a vypsána jeho niþemnost a darebnost pĜi tom.
JMP. baron DobĜenský, krá. kraj. hejtman, z Kuttný Hory do
kraj. mČsta ýáslavČ s cancelláĜí jest se transferíroval, však
nehrubČ rád.
Julii 19. P. Thom. Slavík, vlastenec, pro servo consulari
obrán a po sv. Vítu resolvírován, z Brna pĜijel.
Post Vitum Philomela canit vit Bruna Valeto
hac resonante melos Patria dulce fave
25. O slavnosti sv. Jakuba JMP. dČkan podČbradský,
jmenovitČ p. Jakub Wolff, rodiþ poþátecký a vlastenec, též p.
kmotr mé manželky, jest pontificíroval a nás ponavštívil, /137'/
[záhlaví: 1751] též s mi. pĜítomností potČšil. Na ten den vzác.
magistrát ut patronus na arci-dČkanství stolíval, letos ale jenom
4 osoby pozvány byly. Na processí ani havíĜi ani hutníci ani
žádný od horního ouĜadu nešli. Dali se slyšeti, že pozváni
nebyli.
28. Missiva s ortelem od appellatí, kdežto ona dívka ex
capite suspecti infanticidii se absolvíruje, pak ob stuprum na 6
nedČl ad opus publicum aut dominicale se odsuzuje.
Psaní od kraj. ouĜadu s inclusívou od krá. repræsentatí
komory, kterak magist. poþty obecní nejvyš. pp. müntzmistrovi
za 2 léta minulá složiti se (z)pČþuje a protož na jeho zanešenou
stížnost takový poþty pod executí do 6 nedČl jemu složiti se
naĜizuje. Bude odpovČć odeslána.
Patent naĜizuje vrabþí hlavy odvádČti, neménČ poþet, jak
mnoho penČz za hlavy vrabþí se vybralo, takový do filial cassy
složiti.
2. Intimíruje, kterak v niedrlogu v NČmecském BrodČ sĤl
uherská na prodej, lib. p(er) 4 kr 3 d. se vynachází. Ta sĤl jest
þerná jako kámen, jenž v ša(ch)tách pod zemí se láme, štafy jako
stĤl, s nížto chlab vládnouti mĤž jak chce. Když ale ji vytáhnou

a vítr ji obejde, sotva s ní 10 chlapĤ pohne.
/138/ [záhlaví: 1751] Pragmaticální cynosura in puncto
additionis hæreditatis, když testator tabularis dČdice inhabilem
tabularum ustanoví, že in hoc passu dispensatí sobČ pohledávati
má.
Tabák fabricant p. Marche repræsentíroval, kterak credit
proto ztratil, že catholic. víru amplectíroval a nyní špatný odbyt
má. Též fabricu draze ujal a za 2 mČsíce restíruje, též executí
dostal a sobČ ani na kabát vydČlati nemĤže. Žádal slevunck a
pĤ(j)þku penČz. A ponČvadž nehodný tabáky má, všelijaké processy právní vede, s officíry do hry se pouští, s fraucimorem se
vozí, od fabricy se absentíruje, též fabricu vypovČdČl a o ni licitíroval, sám sobČ ji zvejšil, nejni ta jeho stížnost atendírována.
Julii 31., na den sv. otce Ignatia, zdejší vojsko a odjinud do
campamentu blíž ke Kolínu vytáhlo a tam [nedopsáno]
regementĤv campírovalo. P. hejtman de Villa, p. strejc náš, sám
toliko do téhož campamentu pĜijel.
Augusti 2. Concept psaní na JMP. administ. ouĜadu nejvy.
müntzmistr. strany složení a odeslání poþtĤv obecn. in
conformitate priorum bude i s poþtami na své místo expedír.
Zpráva na kraj. ouĜad strany zemĜelých restantiorum
vermögen stëueru p(er) A 1739-40 etc, totiž p. Šmerovskýho, p.
Wayera, bergkhoffmistra, p. Kodedy etc, že po nich dČdicství se
rozdČlilo a dČdicové zde se nevynacházejí.
V domČ Ungrovským skrze neopatrné staré stavČní, jenž se
štichalce zĖaly, (oheĖ) beze škody vznikl.
/138'/ [záhlaví: 1751] Augvs. 12. Na appella. dvČ missivy
dvouch dlužníkĤv, jmenovitČ Theo. Werschhausera a manželĤv
Vácslav. Chudob(o)vských, nad jmČní zadlužených, co tak mezi
nimi a creditormi commissionaliter jednáno bylo a špatnČ se
nČco vyĜídilo, zprávy budou expedírované.
Zpráva na krá. consess strany cechu perníkáĜ. pražského a
kuttnohorsk., repræsentírující, kterak Jozeffa Vocta odtud k sobČ
do pra(ž)sk. cechu pĜivábili a Olivu pernikáĜe mezi sebe pĜijali a
mnohé nesnáze Pražané pĤsobČjí. A ponČvadž Vocet pĜi dvouch
cechách incorporírován býti nemĤž, druhý pak zde do cechu
pĜistoupiti nechce, že jim oboum živnost obstavena jest. Na
jejich zanešené vČci, dávno ležící, žádá se mi. decisí neb finální
resolutí.
KateĜina Košková rozená Pacltová jinak Rušková, jenž dĤm
Brychovský koupila a pro zlý živobytí své ratificatí trhu neužila,
ex capite suspecti adulteri et attentati veneficii mariti byvša
arrestírována a inqvirírována, sklenice od koĜalky a (v)dolky
jedem inficírované cum specie facti et circumstantiis do Prahy
ad facultatem medicam k resolvírování bude expedírována.
/139/ [záhlaví: 1751] Od krá. consessu decidírováno, že vz.
magistrát a páni PP. jesuvitæ od té prætensí KateĜiny Kalinové
strany dČdicství pradČda perštenic., pĜed 100 léty zemĜelého, se
osvobozuje a supplicant že, pokudž co podstatnČjšího prokázati
mĤž, na lepší poĜad práva se poukazuje.
Augusti 23. od krá. repræsentatí a komory skrz kraj. ouĜad
finální decisí prošlá strany placení contribuce z rolí emphiteuv. a
handtfešt. p(ánĤ)m possessorĤm publicírována. Jest jim dán
termín do ult(im)a ejusdem, aby pod executí præteritum &
futurum zaplatili a canonem pĜitom do Sedlice odvádČli.
30. dito curenda kraj. pod militární executí do 8 dní musical
impost, adminiculární collectu z fundaþních capitálĤv a jiná
resta zapraviti naĜizuje.
Fabricant tabáku pro rest tuplovanou militární executí
dostal.
Pan Heisze, bývalý fabricant, svĤj tabákovej rest zaruþiti a
od sebe obligatí do knČch mČst. vtČliti dáti má, jináþe ta zahrada,
v licitatí stojící, odlicitírována bude.
JMP. baron Mitrovský, adminis. nejvyšího müntzmistrství,
obecní poþty od krá. komory buchalterie revidírovaný s
nedostatkami vystavenými k odpovČdi na 4 nedČle skrze horní
ouĜad nezapeþetČný jest odeslal. Bude jemu na místČ recognití
psáno, kterak to belestnČ pĜichází, že /139'/ [záhlaví: 1751] taková
vČc nezapeþetČná odeslána byla a to ledakdos v tomto pĜebírati
mohl.
Memoriál errinnerungs k JC.Krá. Mti strany oných 900 fl na
voszerkhund, gratuito svolených, které nejvy. p. müntzmistr in
futurum na pavuĖgk obrátiti a to præteritum zapravené míti
157

chce, ponČvadž voszerkhunst k spuštČní a k zatopení pĜišel, pak
obec skrze nepĜátelský (v)pád, též veliké danČ do decadentí
uvedena jest. By od toho pohledání osvobozena byla.
Druhý memoriál strany zapravení tátze z piva, co v þas vojny Brandenburci z pobranýho sladu a jeþmena piva svaĜili a vypili, neménČ odvezli a tím obci škody pĤsobili, od téhož prætendírujího tátze obec osvobozena byla. Bude to do VídnČ expedí.
Septemb. 4. PĜimarchírovalo 600 bandurĤ do mČsta, maje tu
svĤj rasztog. Pak 6. dito do Polný na vintrqvartír odmarchírovali.
Z Prahy avisírováno, kterak z VídnČ ku krá. repræsentatí na
parere odesláno jest strany sezení in dieta Kuttnohorských,
PlzeĖských a BudČjovských. PonČvadž ale Kuttná Hora mČsto
horní a mezi jinýma privilegírované nČco více se vynachází,
zdaž sine præjudicio PražanĤv se to státi mĤž, na to zpráva /140/
[záhlaví: 1751] odeslána býti má. Odkudž se poznává, že PlzeĖ a
BudČjovice, jenž pĜed dávnýma lethy in hoc petito v(ž)dycky
intervenírovaly, præterírovány býti mají. Asi pĜed 28 lety
vídeĖský náš agent a vlastenec neb. p. Samuel ýerný psal, že již
decidírováno jest pro ty tĜi mČsta favorabl decisí, jenom aby se o
znamenitou taxu postaraly. I zhrozili se toho. Od tČch leth k
místu to pĜivédsti více neugírovali ani více nesolicitírovali.
Missiva appellatorní strany Vácslava Vacka in puncto
hæreseos, aby v dalším arrestČ do dání zprávy consistoriální
zdržen byl, J.M.P. arci-dČkanovi k vyrozumČní propĤ(j)þena. To
pĜitom.
Zdejší vojsko Könisovský zde einqvartýrující, z logru nevíce
sem se nenavrátí, ale do Prahy einqvartýrované býti má. Qvasi
cassárny, velice ruinýrovaný, reparýrovány býti mají.
O novým panu bergckhoffmistru. Septemb. 11. Pan Christian Raym pĜijel na Hory Kuttny a svĤj pĜíjezd JMKrá. ouĜadu
sschöpfmistr. oznámil, kterýžto skrze pány deputírovaný beneventíro(vá)n byl, uctivČ se podČkoval. I byvše páni k installatí
požádáni a do rejtunku zavoláni, pĜednesl poruþení od ouĜadu
nejvyš. müntzmist., kterak on /140'/ [záhlaví: 1751] [okraj: Septem.] od JKMti za bergkhoffmistra nejm. resolvírován jest a
nato pĜísahu vykonal. Podle toho od pánĤv horních administrátorĤv bylo mu místo vykázáno a gratulírováno, zaþež velice
uctivČ se podČkoval a dobrou harmonii sliboval. Solare jeho na
500 fl se vztahuje.
Kraj. proclama, kterak syndicus nymburg., jmenovitČ PČtiperský, tamnČjšímu pohodnýmu ze zemČ, protože proti zápovČdi
z padlého dobytka kĤže stahoval, vypovČdČnému, pro gratia
patrociníroval, ¼ letním arrestem ztrestán jest, veĜejnou známost
uvádí.
13. dito. Missiva appellatorní s ortelem JiĜího Ražumpa, in
puncto homicidii et furti arrestírovaného, jenž pĜedtím k meþi
odsouzen byl a pro gratia recurríroval, pak homicidium odvolal
a torturu in negativis vystál, in puncto furti k meþi jest odsouzen, zase pro gratia se ucházeti prohlásil.
Z logru vojsko na vintrqvartíry odmarchírovalo a do Kuttný
Hory na místČ Königsekov. 6 compagnií Hallerovských pĜimarchýrov. V þas campamentu ustaviþnČ i s ohnČm se exercírovalo.
Jistá vojaþka tČhotná, že její muž 4 fl prohrál, do Labe z lítosti
skoþila a se utopila.
/141/ [záhlaví: 1751] Septemb. 18. PČchota uherská marchírovala a zde pĜes noc státi mČla.
Facultas medica to suspectum veneficium strany tý Koškový
zpátkem odeslala, aby to p. physicus a p. chirurgvs cum suis
observatis et observandis considerata ætate poresolvírovali. Oni
pravili, že tak ex mala portione et vitro rozeznati nic se nemĤže
a protož že to ad medicam se odeslalo, že je jich tam víc, než oni
dva etc.
20. dito zase pČchota uherská skrze mČsto marchírovala a
pĜes noc se zdržela.
PossessorĤm contribuþních rolí zase dopovČdČno, že se implorírovati bude duplirírovaná militární executí, aby své percessum zaplatili.
Eleonorská pragmatica strany corbony a taxy neb sportularum magistratualium, jenž zde toliko poloviþná taxa se bere, má
býti všudy v zemi srovnána býti.
Decisí od krá. repræssentatí, tejkajíce se controversiæ mezi
pražským a kuttnohorským cechem pernikáĜským, jenž Pražané
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Kuttnohorským uþedlníky a vyuþence, též zdejším po jarmarcích živnosti hemujou a jim to reprobírujou. A ponČvadž to pozorováno nebylo, že zde jedech ten cech pĜed 20 lety ustanoven
a s articulemi /141'/ [záhlaví: 1751] generálními zaopatĜen a na 16
osob s landtmistry silný se vynachází, z matky pokladnice roþnČ
p(er) 3 fl odvádí, pĜedtím duobvs sæculis s pernikaĜi v cechu
trval, že tu žádného poĜádného cechu pernikáĜ. nejni a tolik
mistrĤv, aby cech držeti mohli, se nevynachází, za falešný grunt
Pražané udávají, to na vyší místo remonstrírováno jest.
Septemb. 22. Z VídnČ avisírováno, že strany oných 900 fl,
na voszerkhunst od obce gratuito dávaných, tČsce krá. decicí
impedírovati se nechá a nic favorabl k oþekávání nejni.
23. dito zase tĜetí colona uherské pČchoty pĜimarchírovala a
zde rasztag držela.
Memoriál na krá. repræsentatí a druhý na consses strany
pernikáĜĤv. Deducíruje se malum suppositum, že by tu cech
nedokonalý býti mČl, nýbrž jejich causa na generálních zemČ
patentĤv dobĜe fundírovaná se vynachází.
Dne 9. Octobris 1751 s pomocí Pána Boha a sv. Jana Nepomu. kapli od klenutí až ku konci ke cti a slávČ jeho mou vlastní
rukou jsem oštukatoĜil a toho dne mou práci šĢasnČ dokonal.
GLorIæ ConDeCorabaM

/142/ [záhlaví: 1751] Octobr. 13. Missiva appellatorní
manželĤv Vácslav Lusty Chudobov., ponČvadž nad statek a
jmČní se zadlužili, pak creditorĤm svým oblationem bonorum
uþinili a oni subhastírované grunty obdrželi, že pohledávání
moratorii své místo nemá, nýbrž docela se odmršĢují.
Psaní od JM. p. barona Mitrovskýho, nejvyš. ouĜadu müntzmistr. administratora, intimírující, kterak JK.M. na repræsentatí
a komoru nejmi. rescribírovati jest ráþila, že obec to persessum
p(er) 900 fl na voszerkhunst s passírováním 3 leth z ohledu
militaris disturbii passírovati, pak ostatní residuum za ty leta
pĜes 8 tisíc fl do 4 nedČl zapraviti, pak in futurum každý rok
p(er) 900 fl odvádČti jest rescribírovati naĜíditi jest ráþila,
jakkoliv remonstrírováno bylo, kterak tČch 900 fl obec na
voszerkhunst gratuito dávati svolila, excepto autem casu
fortuito, totiž ohnČ, vojny a neourody etc. A ponČvadž v
vojanským (v)pádu do decadentí jest pĜišla, skrze velké danČ,
neourodu, oheĖ, též vČtší contributí etc neménČ einqvartírungk
vojanský, též nepoplatkĤ ztenþení trpí, nic to platno nebylo.
Odkudž snadno se posouditi mĤž, že déleji za sousedstvo
contributí platiti možná nebude.
P. Josephus Hladký, 1. Anni theologvs, a pan Antonín
Spreng, patritii, první do noviciá. benedictinsk., druhý do Brna
S. Jesv odejeli.
/142'/ [záhlaví: 1751] In Octob. jeli kupci do VídnČ a do Prešburgku na jahrmarck. PĜijeli k Zlatýmu slunci na noc s šesti vozmi s (z)božím a vtrhli pod kĤlnu, kdežto pod stĜechou hospodský
konopČ a slámu složenou mČl. Ráno pĜede(d)nem ti kupci napĜed
odejeli a za nimi mČly ty formanský vozy jeti. Forman pĜi sví(þ)ce mazal vĤz, od které plachta na voze se zĖala, od plamena ty
konopČ a sláma. Od toho veliký oheĖ vznikl, takže ty vozy i s
tím drahým zbožím, neménČ i celá hospoda vyhoĜela. I sbČchlo
(se) mno(ž)ství lidí, ne tak k bránČní, jako k braní, jenž, když se
to drahé zboží z vozĤv vyhoĜelých vyvalilo, kdo kde co polapiti
a vzíti mohl, to odnesl a vzal. I schledalo se, že na tČch vozích
od zlata, stĜíbra pĜedrahé pixly, hodinky a rozliþné kalenterie,
prsteny, štČští etc, od hedbábí, bohatých cejkĤv, dradoru,
pĜekrásného díla od cejnu, na jedenkráte sto tisíc složeného
zboží se vynacházelo a co neschoĜelo, od lidí pobráno a
odnešeno bylo. Z tČch formanských vozĤv ani kouska dĜeva
nezĤstalo, než jenom hromádka železí, a z tČch bohatých cajkĤv
toliko škvarek spálený a z cejnu slitina. Ten pak neopatrný
forman, skrze kterého ten škodlivý ocheĖ vznikl, /143/ [záhlaví:
1751] hroznČ lamentíroval a pro žalost volal, aby jej obČsili aneb
že se sám obČsiti musí. Ti pak kupci, jenž napĜed odejeli,
dostanouce tu zprávu, že jejich zboží na té hospodČ docela
schoĜelo, zpátkem se navrátili. SpatĜíce na to spáleništČ a tu
pĜenáramnou škodu, na polovic s hoĜem zmrtvČli a nad tím
strnuli. Tu regent panství zásmuckého k ruce vrchnosti své pro
schoĜenou hospodu, co oheĖ ztrávil a slitinu obrátil, toho se ujal.

Ó, jakou žalostí a lamentatí ti ubozí kupci tak pĜenáramnou
škodou domĤ se navrátiti a co tak po silnici utratiti a mejta dáti
museli, to sobČ každý pomysliti mĤže.
In Octobri. Velebný pán P. Anselmus Slánský Ord. S. Patris
Francisci, franciscanus, vlastenec kuttnohorský, léta 1732 od
svatosti papežské do Constantinopole na missi vyslán byl. Léta
1739 do Kuttný Hory, vlasti své, šĢasnČ se navrátil a zase s
legátem na túž missi se odebral. Pak léta 1751 z ěíma do
Zásmuk se dostal a zase vlast svou na(v)štívil a zde nČkterý den
na svaté žebrotČ se zdržel. Co tak na té missi a v (v)zdálených
cizích zemí(ch), též na moĜi vystál, ku podivení vypravoval.
Turcia me nolens Separo tibi dico valeto
Vivere disce pie tunc moriendo vives
/143'/ [záhlaví: 1751] Octob. 25. Memoriál na repræsentatí
strany rolí emphiteu, ponČvadž directus dominus z nich utile,
totiž canonem a laudemium požívá, by mČstu odepsány a
domino directo et utili in contribuendo odepsány byly.
Z VídnČ avisírováno, že to, co JMP. Mitrovský, nejvyší
müntzmistr, strany oných 900 fl na voszrkhunst svolených, na J.
Krá. Mt podal, aby to se pro communicato užíti aneb do toho
nahlídnouti dáti mohlo, dokonce žádné nadČje nejni.
Memoriál na tuž krá. repræsentatí od velebných pánĤv PP.
jesuvitĤv a magistrátu þáslav. strany oné od krále pruzského
penČz titulem brandtschazungu na kraji þáslav. stalé exactí, na
které k zaplacení kraj concurrírovati má, expedí.
Ze Slezka obec kuttnohorská z penČz Mozerovských okolo
16 set zl. již jedenkráte obdržela, kterýžto na skoupení jeþmena
p(er) 1 fl 18 kr obrácený budou.
/144/ [záhlaví: 1751] ŠkĤdce Dudák k obecnímu dílu na rok
jest aggrationýrován.
Patent naĜizuje, by se consignatí všech fundatí, jak stojejí a
se vynacházejí, složila a odeslala.
Psaní consistoriální JMP arci dČkan strany fundatí Haugvicov. communicíroval, aby ten capitál in perpetuum na obci
zĤstal a s consensem repræsentatí s dskami zemsk. upevnČn byl.
Oznámeno, že k tomu patronus pĜistoupiti nemíní, nýbrž pĜi
pĜedešlém snešení se pozĤstavuje.
Nový Ĝád strany placení a fedrování psaní na poštu.
Zpráva na appellatí ratione moratorii od pana Khernera
pochledávajícího exped.
Memoriál na krá. repræsentatí, dle kterého se intimíruje,
kterak obec via gratiæ o passírungk persessi qvanti strany oných
900 fl na voszrkhunst svolených k J.Kr.Mti recurs svĤj bere a in
futurum dle krá. rescriptu a 1. Novemb. to qvantum k horám
odvádČti bude a pĜitom na JK.M. nový motiva a gravatoria, které
se v novČ vyskytly, by od toho persesso obec osvobozena byla,
repræsentírovati bude, by s další executí suspendírovati mi.
ráþila.
/144'/ [záhlaví: 1751] Léta 1667 prošla na magistrát camerální
citatí, aby tam tĜi konšelské osoby vyslány byly. I zdrželi se tam
14 dní. Uþinili zprávu, že na voszerkhunstu správu 900 fl roþnČ
pomoci dáti se uvoliti pĜinuceni byli, však pĜitom ohradili,
kdyby dĤchodové nepostaþovali neb nČjaký pád na mČsto se
uvalil, by se ohlásiti mohli a toho platu zbaveni byli. I stalo se,
že za mé pamČti, týž voszerkhunst se zatopil a hory padly. Pak
léta 1741 nepĜítel do zemČ vtrhl, exactí þinil. Nato obec léta
1742 tČch 900 fl dávati pĜestala a se ohlásila, že více odvádČti v
tom stavu nejni. Nato prošla ona decisí, že z toho restu z ohledu
vojny za tĜi léta persessum se passíruje a ostatní rest i s tím
tácem, co Brandenburci piva zvaĜili, do 8 let zapraven a in
futurum tČch 900 fl obec platiti hledČla. Brandenburci obci slad i
jeþmen pobrali, z toho piva navaĜili, pivo vypili, do mČsta pro
svý vojsko na své hospody vystavili, to spili a mČšĢanstvo s
truĖkem vody za vdČk pĜijmouti museli a obec za to žádnou
bonificatí nedostala. Stat pro ratione voluntas, ergo obec aĢ tátz
platí.
22. Novemb. Psaní od kraj. ouĜadu s inclusívou od krá.
repræsentatí na podaný spis o suspendírování executí, aby dle
krá. rescriptu jak /145/ [záhlaví: 1751] currens tak vymČĜený ratas
odvádČl a na to o pĤ(j)þku penČz supplicando se ucházel, že to
repræsentatí s dobrým parerem commitírovati bude.
Memoriál na JK.Mt vyhotovený o passírung oného restu
tyto motiva remonstríruje: 1. že obec na voszerkhunst za ty léta

pĜes 70 tisíc gratuito odvedla a mČsto pĜes 6000 fl v pĜedešlých
letech propavovalo, 2. na vychování invalidĤv pĜes 6000 fl, pak
na vČznČ na 3000 fl vydalo, 3. na qvasi cassárny na 3000 fl
vynaložilo, 4. na officírský qvartíry pĜes 1500 roþnČ platí, 5. z
dluhĤv sobČ pomocti nemĤž, obilí neplatí a tČsce præstanda
præstíruje, 6. co tak hovČzího dobytka ve dvoĜích obec. padlo,
žádné bonificatí dostati nemá, a tak dále.
V BudČjovicích osum radd. osob z raddy, jenž s ublížením
obce znamenitČ intrády požívali a halafance pĜijímali, dle
commissional. vyšetĜení skrze J. Exc. p. hrabČte z Larysz z
raddy vyvrženi a jiní na místČ jich k dosazení pĜišli.
Novem. 21. TĜi vČzĖové ze šatlavy, jeden pro zástĜelu bažantĤv, jmenovitČ JiĜí Ulrych, druhý ex capite hæreseos, tĜetí ex
capite furti s vylámáním železné mĜíže v okýnku pryþ vynikli, o
þemž na appellatí a kraj. ouĜad zpráva odeslána jest.
/145'/ [záhlaví: 1751] Novemb. 22. Na hradČ Pražským byl
držán snČm.
Decemb. 1. a 2. Consultírováno strany štČdroveþerních
præsentĤv a housek. PonČvadž dle krá. rescriptu, od nejvy. pana
müntzmistra letos in Majo prošlého, všechny præsenty a jiné
maliþkosti docela se vyzdvihujou, protož do Prahy nic odesláno
ani zde magistratuálním osobám húsce a ryby dané býti nemají.
Toliko starší obecní, osmi-soudcové, právo rychtáĜské, þtvrtní
hejtmani, rychtáĜové pĜedmČstský etc užíti mají, protože žádný
solaria nepožívají.
† 15. Decemb. Šlechetná a bohabojná matrona p(an)í Zuzana
Velíšková, bývalá Braunová rozená Fuchszová, po porodu život
svĤj dokonala a po sobČ šestero dítek zanechala. U Matky Boží
pohĜbena. Matka plná c(t)nosti a pobožnosti, tichá a pokojná. AĢ
odpoþívá v pokoji, amen.
Velební páni PP. Trinitarii de Redemptione Captivorum od
1. Maii 1750 do ultima Maii 1751 dle cathologu dílem v
Constantinopoli a v jiných barbarských tureckých místech ze
zajetí vysvobodili 47 kĜesĢanĤv, za kterýžto dali patnácte tisíc a
jedno sto zla. rejn. 19 kr, skrze P. Antonína a S. Ferdinando
Redempt. Captivorum.
/146/ [záhlaví: 1751] Decemb. 20. Z VídnČ p. agent na ten
JMKrá. introducírovaný spis strany nejmi. passírungku oného
persessí na voszerkhunst poslal recognití a ponČvadž od kraj.
ouĜadu s inclusívou krá. repræsentatí monitoriales cum comminatione militaris executionis hoc in passu prošly, bude témuž p.
agentovi psáno, aby na ten spis o mi. resolutí nastupoval. PĜitom
se vyhotoví memoriál na krá. repræsentatí a ta recognití se
pĜiloží a bude se žádati, by ta executí poodložena byla, o þemž
taky krá. ouĜadu se oznámí, že ten spis na JMKrá. již introducírovaný jest.
Z Prahy avisírováno, že všechny vinše k svátkĤm a præsenty
docela jsou vyzdviženy a anullírovány.
Ty pak osoby raddní budČjovský, jenž z raddy skrze krá.
rescript vyvrženy byly, do Prahy do arrestu odsouzeny se tam
dostavili. Tou pĜíležitostí najevo pĜišlo, že renovatí magistrátu
budČjovskýho na 3000 koštovala.
Kdo contingent svĤj vrabþích hlav neodvedl, má skrze právo
rychtáĜ. exqvírován býti, aby bućto hlavu vrabþí aneb za ni 1 kr
dle patentĤv odvedl.
/146'/ [záhlaví: 1751] 28. Decemb. Psaní z VídnČ od p. agenta
s rescriptem na krá. repræsentatí intimíruje, kterak J.K.Mt onen
spis strany restu za voszerkhunst o nČjaký slevunk pohledávající
na zprávu a parere odesílati ráþí. A ponČvadž v nČm intentí a
mínČní krá. jest, aby v tom ten 8 letní termín solutionis prolongírován a delší udČlen byl, z toho patrnČ znáti jest, že slevungk
neb passírunk k oþekávání nejni. Povšem vzác. magystrát na tuž
krá. repræsentatí o mi. parere memorialiter se uchází a per
deputatos do Prahy takový memoriál odesílá, v kterémžto obce
prægravatoria a motiva svá denuo remonstríruje.
Do VídnČ obyþejný kĜen tento rok na budoucnost odesílati
se pĜestal.
Memoriál na krá. appellatí, aby vzá. magistrát ratione taxæ s
Pražany srovnán byl, se žádá. Pohnutky v nČm se deducírujou,
kterak adminicula i deputát obilní zmenšený jest a ze stantze
adminicular collecta se platí, též služebníkĤm ouĜadním z toho
nČjaké adminiculum se dává, pĜitom expedírovaný.
Tohoto roku byla ouroda na obilí, sena a zahradní vČci. Však
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ale pĜi mČstČ ovoce velmi málo, vína nehrubČ dozrály neb mrazy
jej zarazily. Povšem ze stromĤv dlouho listí nepadalo, až po
vánocích dopadlo.
/147/ ConCIrIenDo LaboreM continuo.
Januarii. Byvše z toho kraje þáslav. mČst. dvČ magist. osoby
ku kraj. ouĜadu citovány, relationýrovaly, kterak JK.M. od
duchovenstva donešeno jest, že po mČstách, kde vojsko einqvartíruje, málo poctivých dcerek a paniþek se vynachází, odkudž
rodiþové a manželové velice zarmouceni jsou a officíĜi, jenž
takové dcerky zplznili a o þest pĜivedli, rodiþĤm Ĝíkají: Já si ji
chci vzít, jenom dceĜi vaší peníze do cassy vojenské odvećte a
mnČ dovolení k ženČní vyjednejte. Nemohouce rodiþové sto býti
k žalosti a zarmoucení jich tak nepoctivé zĤstati musejí. Podle
toho všichni magistrátové všelijaké s vojáky takové conversatí a
jednání neb navštČvování paniþek a dcerek neb služek docela
zapovČdíti, pĜetrhnouti a zameziti mají. NápodobnČ všem
vrchním officírĤm to krá. poruþení oznámeno jest. An by ale tak
nepokraþovali a to na udání magistrátĤv neþinili, má takový
vrchní vojanský officír ku kraj. ouĜadu donešen a tam odtud
jakožto renitent pĜíkladnČ vytrestán býti.
/147'/ [záhlaví: 1752] Janua. 3. Psaní od kraj. ouĜadu s krá.
rescriptem strany renovatí budČjovskýho magistrátu, kterak JKr.
Mti s nelibkou vyrozumČti ráþila, že renovace jedna skoro ke
3000 fl koštovala, žeĢ i taky kuttnohorská takovým nákladem se
vykonává. A protož takový outraty zbyteþnČ vedený, neménČ
tractatze a soldatesska s stĜelbou docela se zapovídá a vyzdvižuje, toliko renovantu 100 dukátĤv dáti se vymČĜuje, naþež
renovant svými sloužícími se vychovati má. Sloužícím všechny
discretí se vyzdvihujou. Bude na to odpovČć vyhotovena.
VojákĤm prach a volovo prodávati patentaliter se zapovídá.
Každý voják, když vartu svou vystojí, zase z karabiny nábitek
vytáhnouti a [nedopsáno]
Dito 5. Deputírovaní do Prahy relationýrov(al)i, že nadČje
žádná nejni, aby nČjaký slevunk oného persessí na voszrkunst
obec užíti mohla, anobrž na to magistrát slyšán bude, na jak
dlouhý termíny takový rest zaplatiti míní. V tom že od
repræsentatí comory dobré parere následovati bude, ten pak rest
ne na voszerkhunst více se vČnuje, ale na pomoc horr. ToĢ již
tak vČþnČ zĤstane.
/148/ [záhlaví: 1752] DĤležitost strany nedor(oz)umČní mezi
zdejšíma a pražskýma pernikáĜi od krá. repræsentatí a komory
jest odeslána na collegium comertium.
PoslĤm nČkam vyslaným patentaliter psaní sbírati a pĜitom
donášeti ostĜe se zapovídá.
Janua. 10. Per patentes se publicíruje, kterak J.K.Mt ve
Vídni pro chudou mládež od stavĤv, jenž se vyživiti nemĤž a
potĜebných prostĜedkĤv nemá, militární academii neb cviþení
vojanské mi. fundírovati jest ráþila, tak aby táž mládež dokonale
in exercitys vycviþená nČkdy k vojanským službám se
potĜebovati a se obživiti mohla.
V nČmeckých zemi(ch), kde nedostatek dĜíví k palivu a k
vaĜení pokrmĤv, též k provozování obchodu s ohnČm, se vynachází, táž J. Kr. Mt jistýmu fabricantu, kde se taková zem
drnová vynachází a z ní oheĖ neb uhlí facírovati umí, k tomu
jemu privilegium k takové fabricæ na 10 leth nejmi. privilegium
udČliti jest ráþila etc.
Desertur, kterého vesnic. rychtáĜ dodržeti se pĜiþinil, jeho
zastĜelil. Protož JKMt pozĤstalé tČhotné ženČ a tĜem dČtem, že
skrze dodržení téhož desertura o život pĜiveden byl, 500 fl dáti
naĜídili. PĜedtím v Moravi vojanský officír, jenž desertura
pronásledoval, od téhož zabit byl a pryþ utekl etc.
/148'/ [záhlaví: 1752] Januar. Appellatí spis Jana Chudoby,
kramáĜe nad jmČní zadluženého, jenž sobČ, že vČĜitelové jeho jej
sužujou a do ruiny dokonce uvédsti pĜemejšlujou, pak na executí
tlaþejí etc, na zprávu jest odeslala, naþež zpráva uþinČna, kterak
s creditory neupĜímnČ jednal, jejich credita proprie promrhal a
vČda, že solvendo nejni, nad jmČní se zadlužil, je defraudíroval,
casu aliqvo fortuito nezabĜedl, nýbrž malitiose sám sebe ad
casum non solventiæ pĜivedl, oblationem bonorum uþinil, grunty
sám k subhastírování udal, že sobČ stČžovati pĜíþiny nemá. Co
jest vykramaĜil za tejden, projedl a propil to lechce za den. Žrát
a pít, nechtČj v tom zalíbení mít, neb tvoje huba jest tvá a jiných
záhuba.
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12. Aggrationýrován Jíra Ražump ad Opus publicum unius
Anni.
11. dito. Celna malínská skrze nenadálý oheĖ vyhoĜela, kterýžto skrz v komínČ vypadlou šíbru do hrachovin blíž složených
se (prej) dostati mČl. Sednice za pĤdu mazanou mČla a na ní na
100 str. ovsa složeno bylo, zĤstala.
V raddní svČtnici mnoha léty visívaly factovaný pekaĜský
preclíky, který tam bydlící netopejr, jenž zaþasto vídán byl,
sežral.
/149/ [záhlaví: 1752]
Prætoreas Spiras Vespilio devoravit Omnes
Cur hoc contigerit certe res mira videtur
non est mirandum, fuerant præsagia mala
deniqve zemellis, revehavit funera nostris
Ned harum lirum larum meminisse juvabit
Januar. 17. Z VídnČ avisírováno, že v nČkterých moravských
mČstách vynalezeno bylo, kterak do VídnČ od omastku, zvČĜe a
ptactva znamenitý præsenty se vysílají. To skrze krá. rescript na
budoucnost docela na budoucnost se zapovídá a vyzdvihuje. An
by které místo neb mČsto v tom dopadeno a to schledáno bylo,
proto donans et accipiens ku pĜíkladu jiným ztrestán býti má.
Kterážto krá. nejmi. resolutí všem vídeĖským agentĤm, by
takovou principálĤm svým oznámili, publicírována byla.
Miraris clausæ qvid fuerint qvod Judicis aures
cur tua non Judicibus non sit aperta manus
Jus faciunt nummi variant Decreta ducati
illis jura favent qvi dare semper habent
Psaní na krá. repræsentatí a komoru, repræsentírující, by v
tom dĤmnČní vz. magistrát nebyl, aby takové spesy na renovatze, jako BudČjovští, dČlati mČl. Pro allegato jsou pĜiloženy
outraty na renovatí, že taková plus minus na 700 fl se vztahuje a
pánĤm renovantĤm discretionis nomine 150 fl dáváno bylo. S
tou remonstratí od takové suscipí vz. magt se ospravedlĖuje.
OdpovČdČno, že prej se to zbyteþnČ remonstríruje.
/149'/ [záhlaví: 1752] † Janua. 15. Ja(n) Husa cantor docuit
Pueros a. b. c. obiit. Reqviescat in pace.
18. P. Vác. Rafael Stamperský, director ouĜadu osmi-soudského a vážnej, život dokonal a ta služba vážnýho p. Danielovi
Skopcovi, mČst. mejtnýmu, z ohledu jeho dobrého a spravedl.
chování jest conferírována.
Psaní od kraj. ouĜadu s decisí, že vojanští erenpretéĜi ex
invectis militaribus mejta platiti povinni jsou. Bude to specificírováno, co zdejší erenpeter do mČsta skrze brány a mejto malínkolínské provezl, by to præteritum zaplatil, pak in futurum mejto
bez odporu odvádČti hledČl.
Psaní od JMP. barona Mitrovskýho intimírující, kterak contribuenti neb possessores gruntĤv emphiteu. tabulárních a handtfestních na krá. repræsentatí a komoru stížebný spis do magistrátu jsou podali, že s militární executí stíženi [okraj: gravírováni] se vynacházejí, by od té executí osvobozeni byli a za nČ
takovou contributí obec platila, by na to do 14 dnĤv vz. magistrát zprávu odeslal. Má se žádati, by ten spis communicírován
byl, na kterýžto poslušná zpráva se odešle.
Zodpovídaný nedostatky officírĤv budou odeslány JMP.
baron. Mitrovskýmu s pĜipojenou žádostí, by budoucnČ ne na
horní ouĜad per indirectum, ale zapeþetČný directe na magistrát
se odeslaly.
24. Psaní od J.M.P. barona Mitrovskýho intimírující, /150/
[záhlaví: 1752] [okraj: Janua. 24] kterak krá. repræsentatí a
komora na spis p. Jozeffa Hertla in puncto dispensatí do raddy
parere jeho míti chce, by vzác. magistrát, kterak impetrant své
studia absolvíroval a jak se chová, neménČ kterak a kdy ad
syndicatum dispensatí obdržel a zdaž to conveniens jest, by syn
s otcem v raddČ sedČl, též jak velké pĜátelstvo s impetrantem se
vynachází, 2. zdaliž po oumrtí 4 osob radd. sufficiens numerus
pro judicatura se vynachází, 3. zdaliž s renovatí magistratuální
accelírovati potĜeba jest, 4. kolik raddních osob a kdy do raddy s
dispensatí k dosazení a bez dispensatí se dostalo a jak dalece a
silnČ radda v pĜátelství spĜíznČna se dostává jest, na to genuinam
spravam s podpisem individuorum odeslal.
ŠkĤ(d)ce zemský pro rozliþné krádeĜe k pranýĜi po tĜi dni
trhové, pokaždý hodinu, žid Marek malešov. pro koupi kradených vČcí a dvČ ženy, jenž ty vČci nosily a pĜijímaly, na obec.

dílo ortelo.
Restantiarii contributze skrze trojnásobnou executí k placení
pĜidržáni budou.
Psaní od kraj. ouĜadu oznamuje decisí od krá. repræsentatí,
kterak jistá role tabulární p. Petra Hertla ex catastro contributionis jakožto dominicální VČžníkovská, se eximíruje.
25. Den Obrácení sv. Pavla byl jasný, tichý, bez vČtru, teplý,
tálo, jasná oblaþnost. Podle toho mČl by býti dobrý rok, pokojný
a dobytku zdravý i lidu pĜíhodný a pohodlný.
/150'/ [záhlaví: 1751 (má být 1752)] Januar. 26. Appel. missiva
confirmíruje adjudicatí licitatí domu Mitregrov. k ruce Khamfra
odlicitírovaného. PonČvadž ale v pondČlí appellans Mitregr od
appellatí dobrovolnČ i taky appellát. Khamfr dle vynahrazení
outrat od adjudicatí domu upustil, jest to na appellatí oznámeno.
Psaní od kraj. ouĜadu s decisí od krá. repræsentatí na spis pí
Barbory Wartenpreiszové rozené Janovkové strany handtfeštní
roli in puncto contributionis a militární executí, by contributí
exigírující platila a lépČji, že ta role dominicální jest docírovala.
Bude jí to communicírováno.
Currenda kraje þáslav., že 25 tisíc sáhĤv kamena robotou na
správu silnice vídeĖské, od JichlavČ zaþnouc se ta správa,
odveženo býti má. Kuttná Hora 8 a Veletov 50 sáhĤv odveze.
Patent intimíruje s popisem delinqventum a ex opere publico
aggrationýrovaných zbČchlých, neménČ ostĜe zapovídá krá. rescript dvorským raddám a ministrĤm pĜi dicasteriích pod trestem
všecky præsenty k svátkĤm, též k Novému létu odesílati, denuo
takový obyþeje mČstĤm, obcím a sídlám totaliter se (ke škodČ
þelící se vyzdvihujou a annulírujou,
/151/ [záhlaví: 1751 (má být 1752)] Collegium Clementinum
S.J. Prag. užilo privilegium, že žádný kupffer-štekr a tiskaĜ bez
povolení žádný theses a kupffer štyky rejti a tisknouti nemá.
CalendáĜe rakouským neb moravským stemplem ne stemplovaný v þeským království nemají býti prodávány, leda
stemplem þeským spolu štemplovány býti se vynacházejí, pod
vymČĜenou pokutou.
OndĜej Kraus pro jistou danou attestatí proti p. inspectoru
pernikáĜ., jenž jmenovaní soukupové to, že oni nemluvili co
attestíroval, jurato stvrdili, 14 denním arrestem cum refusione
expansarum vytrestán jest a p. inspectoru odprošku uþinil. PĜi
tom dopovČdČno mČl, an by se nepolepšil a nČjaké bouĜe se
dopustil, že jemu živnost vyzdvižena bude.
[okraj: daĖ] 31. Psaní od kraj. ouĜadu s krá. rescriptem,
kterak tak veselosti masopustní neb ballní držeti se nezapovídají,
však v velkých a lidnatých mČstech mají magistrátové z raddy
své jednu osobu zĜíditi, by od každé osoby báleþní k ruce JK.Mti
po 17 kr vybrali a takové peníze proti qvietantí do filial cassy
odvádČli.
Druhé psaní s krá. rescriptem magistrátĤm naĜizuje, by
osobu moudrou a prozĜetedlnou též vážnou zĜídil, která by v
mČstČ zaþastý ulice, hospody, cafféhausy a jiné místa procházela
a na to invigilírovala, zdaž se kde proti krá. dĤstojnosti a ourasce
mluví neb noviny lživé protroušejí, by /151'/ [záhlaví: 1751 (má být
1752)] má takový denuncírován a penČžitou pokutou ztrestán, týž
pak denunciant z toho tĜetinou obdarován býti má.
TĜetí psaní, aby vzá. magistrát se prohlásil, kterak by mimo
tČch 8 let to qvantum na voszerkhunst k horám zapraviti mínil.
VejpovČć p. Lustyka a pánĤv manželĤv Ludmonovských
vyhlášena, kdežto actor na nich obeslaných k 7000 fl za
vynahrazení škod a outrat, též ztraceného creditu, neménČ pro
zapeþetČní krámu, co se in concursu creditorum zbČhlo, salvo
regressu ulteriori dČtem [okraj: pohledával] etc, od kteréžto
prætensí páni manželé cum resarcitione expensarum osvobozeni
jsou a actor takový cum moderamine judicis in pænam temere
litigantium vynahraditi má podle práva.
Pan Jan Wanko, curátor p. Františka Havlíþko, relationíroval, kterak curandus candidatvs franciscanus, když obedientiales
od veleb. p. provinci(á)la dostal a do Prahy odejel, tam znamenitČ flangíroval a peníze na cestu promrhal a tak marností se
pĜidržel, ani se v klášteĜe neukázal, celý zvlþený chuĢ do svaté
Ĝehole dokonce ztratil a pĜed odjezdem svým na sta se zadlužil a
se domĤ navrátiti nemíní. PonČvadž sobČ studium juridicum
oblíbil, týž p. curátor v Praze jemu professora juris, neménČ
corepetitora a zdravu opatĜil. Myslím, že to dobré zaopatĜení

málo jemu prospČje.
/152/ [záhlaví: 1751 (má být 1752)] Januarius s mrazy, dešti a s
metelicí snČžnou se dokonal.
Na Hromnice byl mráz a den celý pošmourný, dle
prognostiky mČla by obleva zimy následovati.
1. Febru. Pia Prudens Pulchra Pudica Potens Virgo Catharina Rušilová in Dno obiit abiit. Pauperibvs multis provida virgo
fuit. Dožádajíce se svČdkĤv k vysvČdþení poslední vĤle své,
sotva zaþala kšafftovati, vtom pamČĢ a rozum potratila a tak bez
poĜízení umĜela p. ver. lege epitaph. ejus. Ku podivení bylo, že
se pĜi inventuĜe parva activitas vyskytla. Domnívá se, že tu k
odstra(nČ)ní nČco pĜišlo. Condictí na 5000 vynášejí.
5. Concept zprávy na JMP. barona Mitrovskýho, p. Jozeffa
Hertla se tejkající, strany vyhledávání dispensatí do mladší
raddy. Na odeslaná puncta 1. vypsání pĜátelstva celé raddy, 2. se
deducíruje impetrant, kterak studia philosphica et juridica
absolvíroval a že již na 8 leth na cancelláĜ gratis se potĜebovati
dává, praxim curiæ in civilibvs et criminalibvs dobrou nabyl,
vždy dobĜe a poþestnČ se chová a tak dále všechno dobré se
repræsentíruje, 2. kterak vz. magistrát od králĤv v zemi
residírujících, pak v nepĜítomnosti jich od zĜízených krá.
commissaĜĤv, potom od nejvyších müntzmistrĤv renovírován
byl a mimo renovatí nikdy žádný do raddy k dosazení nepĜišel a
dle privilegium Vladis. krále v 3 letech /152'/ [záhlaví: 1752]
renovírován býti má a již od renovatí 5. rok dobíhá. 3. ýtyry
osoby z raddy vymĜely a v tom novým systemate jak in
civilibvs, criminalibvs, tak taky in militaribvs veliké práce se
sbíhají, kterak magistrátu za obtížno pĜichází takové práce za
mrtvý zastávati et qvod a pluribus qværitur facilius invenitur týž
magistrát renovírovati, že již þas vypršel a tak dále na ostatní
puncta poslušná zpráva se þiní.
Februa. 5. Psaní od kraj. ouĜadu s inclusívou od krá. repræsentatí, na kteroužto p. Augustin Khron své gravamina proti
vojanskému štábu strany vynešené vejpovČdi loĖského roku
proti panu hejtmanovi Darssansovi v pĜíþinČ jemu psa pudlíka
odstranČného a do logru zavedeného, též do krve upraného, jest
zanesl a pĜitom za vynahražení outrat, též pro ubití, pro ten
provedený qvalt satisfactí pohledával, decidírováno, ponČvadž
prej dle té militární sententí týž p. hejtman Darssanson appellantu téhož pudlíka navrátil a pro ten excess qvo ad publicum
hauszarrestem vytrestán byl, že se pĜi tom pozĤstavuje. A tak
ten ubohej p. Chron s tím, co sobČ utržil a proutratil, s tím
spokojen býti musí.
Bernard RĤžiþková minulého roku naĜkla [nedopsáno]
Toužila ex capite violenti stupri. /153/ [záhlaví: 1752] Byvše to
inqvirírováno, týž Toužil té zloþinosti odepĜel a pĜitom
schledáno, že on jistému BČlinovi, Ĝezníkovi konárovskýmu, by
sobČ ji za manželku pojal 150 fl dáti pĜislíbil. I dal mu na to 50
fl a na 100 fl obligatí od sebe dáti pĜislíbil. Týž BČlina
pĜipovČdČl se s tou zmrhanou a dal se taky s ní ohlásit. I
rozmejšleje se, že to uþiniti jest tČžká vČc, od ní ustoupil a tČch
50 fl pĜijatých na právo složil. Byvše ta inqvisití na appellatí
odeslána, byla na to missiva publicírována, že on JiĜí Toužil ex
capite simplicis adulterii 6 nedČlním arrestem a ona RĤžiþková
tolikéž salvo regressu proti nČmu de alimetando actio civilis se
reservíruje neb zanechává, z tČch pak 50 fl oba v týmž arrestČ
alimentírováni býti mají a superfluum na vČznČ se obrátiti má. A
ponČvadž BČlina proto do outrat uveden byl, má takový pĜi
appellatí liqvidírovati. Arrestírovaným alimentatí dennČ p(er) 12
kr jest vymČĜena.
7. Concept psaní na vrchní vojanský commissiorát strany
vynahražení penČz na reparatí cassáren od vojska Könisekov.
zruinírovaných.
Epita: Terribilem Mortem Dominam Cognoscimus Omnes
tam magnam Dominam Sociata Ancilla Seqvebar
merces qvas multis credebam Sæpe Per Annos
Adest Mors, horam mihi nec concrederet velit
Sed cessare jubet Vobis divendere merces.
Ipsa lucrum qværit, defluxit Clepsydra Vitæ
hinc tumulum sternit Prostratam ducere qværit
mors Vitam, mercesqve meas ipsa exigit opes
nam per iter longum debeo jam currere sursum
Patria, Confratres, postremum dico Valete
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/153'/ [záhlaví: 1752] Februa. 7. P. Bernard Gottrbaur denuncíroval Jana Prohasku u fabricanta tabáku, kterak on sem pokradmo tabák donáší a prodává. Byla ta vČc inqvirírována a schledáno, že týž denunciant sám taky od téhož Prochásky kupoval a
jiným, totiž Arletovi a Adamovi, štafírĤm, dohazoval. Odsouzeni byli podle tabákových patentĤv k penČžité pokutČ, ponČvadž
pĜed publicatí dictí s fabricantem se porovnali. To pĜitom.
NedČle masopustní byla blatnatá a pošmourná, pršelo. Velikonoþní jasná, studená a mírná sluneþnost. PondČlí masopustní
mrazík a snČžno bylo. Pršelo velikonoþní. Outerej masopust.
celý den pošmourný, snČžilo, pršelo. Velikonoþní byl jasný, studený, dílem sluneþný.
15. dito. Patent oznamoval, že z podstatných pĜíþin v postČ
mimo stĜedy do Smrtedlné nedČle maso jísti se povoluje.
P. Petraš, správce statkĤv obecních, koupil dĤm U tĜech
havíĜĤv proti statui za 2600 fl, kterýžto nČkdy léta 1718 p.
hejtman Zoušický, jmenovitČ Waltr, dĤkladnČ vystavČl a do
nČho na 4 tisíce fl obrátil.
18. Zpráva na psaní od kraj. ouĜadu strany gruntĤv alienæ
jurisdictionis, kterýžto nČkdy horníma müntzmistrskýma a
pregýĜ- /154/ [záhlaví: 1752] skýma knihami Ĝídily, nyní ale dle
revisorní sententí ut lit. A k mČstu pĜipadly.
RenitentĤm, jenž grunty tabulární, emphiteu. a handtfeští
držejí a contributionis per sessa zapraviti prodlévají, pak na militární executí nedbají, bylo pĜednešeno psaní kraj. ouĜadu s inclusívou krá. repræsentatí, by do decisí takovou contributí jakožto ex re tributoria zapravili. PĜitom regulament contributionis
byl taky oznámen, kterak executí triplurírovati, qvadruplírovati a
tak dále se má.
P. Vácslav Lustyk ohlášení své ad vejpovČdi mezi pány
manželi Ludmonovský. ad appellandum právnČ introducíroval.
† ŠenkýĜ u AssulĤ, že jest vojáka urputnými slovmi za pivo
upomínal, s šavlí jej do hlavy nevážnČ Ģal, až šenkýĜ od té rány
umĜel a voják od práva militární(ho) k Rábu dodán jest.
Febru. 23. Psaní od kraj. ouĜadu s inclusívou od krá.
repræsetatí, že vín-šenkýĜi z každého vČdra vína k horám 4 pinty
vína dávati mají a když takový sami sobČ dovážeti budou, od
další(ho) platu se osvobozujou.
Druhé psaní s inclusívou od štempl ambthu /154'/ [záhlaví:
1752] [okraj: Febru.] p. Pillaty, syndica, se tejkající, že jest jistý
vejpis na 3 kr papíĜe stranČ vydal, který na 4 grošovým archu
dán býti mČl. K pokutČ 10 Ĝí. tollarĤv pĜidržán byti má. Bude na
to exculpatí následovati.
Concept odpovČdi na kraj. ouĜad strany oného restu na
voszerkhunst a prolongírování termínĤv k zapravení, kterak
obec roþnČ 300 fl qvartaliter excepto casu fortuito odvádČti se
uvoluje, však s tou nejponíženČjší žádostí a nadČjí, by to zde na
pavuĖgk se obrátilo a ne jinam.
A tak na obec mimo jiných præstatí roþnČ na hory 900 a na
ten rest 300 fl 1300 fl, mimo vydaní na cassárny a vojanský
qvartíry, což na tisíce vynáší, odvádČti má a to jest to, co obec
nadnejvejš exhauríruje a enervíruje.
Horní pavuĖgk JKM. již na kolik leth málo užitku vynáší a
jsouc drahé uhlí i dĜíví, málo v hutech se šmelcuje.
TĜetí psaní od kraj. ouĜadu intimíruje, kterak pozĤstalost
nebo. p. barona Vraždy na rathause složená skrze commissaĜe p.
barona Rašína sub hasta prodána býti má a z toho funeralia a
jiný dluhové zaplaceny pĜicházejí. Kterážto pozĤstalost dle
šacuĖku na 60 fl se vztahuje, odkudž po zapravení jurium
commissionis málo co zbyde.
/155/ [záhlaví: 1752] Na den sv. MatČje bylo pošmourno a tálo.
V Praze 8. Februa. jistá ženská osoba dobĜe ošacená, pĜijda
do Vlaského špitála jménem knČžny Fürstenbergový s tímto
oznámením, že ona témuž špitálu jednu mt prokázati chce a
jednoho pacholíka k službČ své vzíti sobČ umínila za edlgnabe,
by director téhož a to hned všechny pacholata povolati dal, což
se taky s potČšením stalo. Kterážto osoba z nich 7 letý pacholátko, to nejkrásnČjší, sobČ vybrala a jemu porouþela, aby s ní k té
knČžnČ ihned šlo. Ona ale jej do židovsk. mČsta nedaleko masných krámĤv do jednoho domu jistýmu židu zavedla, kdežto dle
námluvy za to pacholátko na stole peníze vysázený mČla a je
taky sobČ vzala a hned pryþ odešla. A to pak pacholátko zaþnouc kĜiþeti, ihned vtom pĜijdouc jeden neznámý krásný muž
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do té židovské svČdnice, vezmouc to pacholátko za ruku, ven
vyvedl a jej až k témuž špitálu Vlaskýmu dovedl a vtom se
zmizel. I pĜijdouc to pacholátko do špitála a vypravuje, co se s
ním pĜihodilo. Na tu ženskou osobu ani na toho muže pĜekrásného až dosaváde se doptati nelze.
Psaní od kraj. ouĜadu s oznámením od repræsentatí na magistratuální psaní s pĜílohami, co troje renovace koštovaly, že
(prej) to repræsentírování zbyteþnČ se stalo. To pĜitom. Dosti na
tom jest, že vzác. magt se justificíroval.
/155'/ [záhlaví: 1752] Martii 1. P. Vácslav Lustyk prodal dĤm
obytní s krámem synu svému Janovi za 3500 fl salvo jure et
executione creditorum suorum, aby takový na sebe pĜevzal. A
ponČvadž on in moratorio od svých creditorum propĤ(j)þeném
pozĤstává a je k tomu obeslati nedal a také kupující za nČj penČz
nemá, byl jemu ten trch navrácen a dopovČdČno, aby k tomu
creditory obeslati dal.
in Febru. Patent intimíroval, kterak v Drážćanech pĜi churfürském dvoĜe znamenitá krádeĜ neb ztráta jisté khastle se stala,
v nížto drahé clenotie od jubellu zlata, stĜíbra uložené byly s
vypsáním diamentĤv, briliantĤv, carbunculĤv etc, by na takového prodavaþe invigilírováno bylo a protož o tom kupcĤm,
zlatníkĤm, hodináĜĤm strany zlatých hodinek, neménČ jubilírĤm
a jiným podobným handlíĜĤm známost uvedena býti má.
6. Martii. Zpráva s inqvisití jistého Michlíka krejþího in
puncto furti na appellatí a o nauþení, ponČvadž in negativis jest,
se odesílá a v ní proti inqvisitu potahy se remonstrírujou a
deducírujou.
VejpovČć, tejkaje se pánĤv bratrĤv Daþických, jmenovitČ p.
Vácslava, p. Bernarda a p. Karla pĤvodĤv, pak JMP. Ssleicherta
z Wiesentalu, kteĜížto na právo adití ab intestato k pozĤstalosti
neb. paní manželky rozené Daþický z Heslova /156/ [záhlaví:
1752] jsou introducírovali. Na kteroužto p. obeslán, odpovČć
složil. PonČvadž neb. p. manželka jemu jistou donatí léta 1745
uþinila a takovou knihami mČst. upevnila, neménČ smrtí stvrdila,
že tu po sobČ nic ab intestato nezanechala. I opugnírovali
pĤvodové tuž donatí, namítaje, že by své právní slavnosti
nemČla a ani dle zĜí. zem. pĜes 500 kop donírovati nemohla.
Decidírováno, že JMP. Ssleyhert pĜi té donatí dle p. mČst. G 51
se pozĤstavuje. Ta pak adití žádného místa právního nemá a s
vynahražením outrat se nepozoruje.
Pan Vácslav Lustyg dal obeslati svý creditory a pĜednesl
onou smlouvu trhovou o dĤm. Jest p. creditorĤm commu. Co se
mé dlužní prætensí tejþe, pravil jsem, že jsme my mezi sebou
námluvu uþinili a mnČ ještČ nČjaký paqvatel restíruje. A
ponČvadž pĜi té stalé námluvČ stojíme, že ten trch mnČ ani
neškodí ani neprospívá.
JMP. arci-dČkan communicíroval consistoriální psaní strany
fundatí Haugkwicov, ponČvadž vz. magistrát k tČm punctĤm
pĜistoupiti nemíní, by takový 2000 fl na túž fundatí destinírovaných ku consistoĜi složil. PonČvadž ale nebo. fundátor naĜídil,
by taková fundatí zde u sv. Jakuba, kdežto on v Pánu odpoþívá,
ustanovena byla, bude odepsáno, že pĜi tom intentí fundátora
zachována byla.
P. Jan Kubík, curátor Rokosovský, pĜednesl fundatí k chrámu PánČ sv. Jana Nepo. p(er) 700 fl, by tam v pátek mše svatá
sloužena byla. Má se jednati, aby takové p(er) 36 kr sloužené
byly.
/156'/ [záhlaví: 1752] Martii 7. P. BĤch všemo. pány manžele
Jozeff Hertlové s pĜekrásnou dceruškou obdaĜiti jest (ráþil),
kteroužto pĜi kĜtu svatém moje manželka na rukouch držela a jí
jméno dáno jest Maria Jozeffa Petronella Anna Walburga, jejíšto
sv. volej velice šĢasnČ k porodu pomochl. Narozena jest na
znamení mČsíce skopce. S kteroužto paní máteĜ hned in Januario
do kouta se oþekávala.
Felix Hertliano de Sangvine Nata rubescat
Cujus Natalis, Septima Martis erat.
2. Expectabatur ventuus Phæbus in Ariete.
1. Filia cur tarde nata est Si Scire peroptas
legatur A. 1748, die 28. Janu.
† Item A. 1749. die 11. Decemb.
Item A. 1750. die 23. Decemb.
Franciscus Petraš vires robustus habebam
& fundos agros adamavi floribus hortos

cor trepitat manat gelidvs de corpore tumor
tumescit corpus enervant balnea vires
Mors me deprædat veniet novus hospes in ædes
Ædes qvas emi tumbam mors dat fabricanti
ast Ego nunc miser in dorso decumbo valete
abii, obii 7. Marti 1752
ut 8. in cælis invenirem beatudines.
kterýžto obci v þas obroþenství a dĤchodenství, posléz pak v
správcovství statkĤm obecních dobĜe prospČšný byl.
/157/ [záhlaví: 1752] Præliminaria de Arenda
Martii 13. Psaní od kraj. ouĜadu s krá. rescriptem, kterak
JMtK. z mateĜsko-zemské Mti, aby krá. a horní mČsta v dobrý
stav uvedena byla a sobČ obce z dluhĤv pomocti mohly, nejmi.
arendy zĜíditi a ustanoviti ráþila. Se naĜizuje, aby Kuttná Hora
ze 6 letních poþtĤv modelisací všech pĜíjmĤv a vydání, neménČ
activitatem et passivitatem deducendo do ult(im)a Aprilis uþinila
a ku kraj. ouĜadu odeslala, pĜitom doložila, v þom by se pĜíjmy
zvejšiti a vydaní zmenþiti mohly. Potom in Junio že mezi
arendariemi, kdo z té arendy plus dáti chtČl, licitatí následovati
bude, však tak, aby ten arendátor za první qvartál anticipato
qvotu in parato anticipíroval. Podle toho bude ta modelisatí
vyhotovena.
Psaní od JM. pana barona Mitrovskýho in simili, že JMK.
statky obecní do arendy ujímá.
Druhé psaní deducíruje gravatoria oných pánĤ contribuentĤv
cum allegatis, by na to odpovČć dána byla. A ponČvadž krá.
repræsentatí decidírovala, aby ten stížebný spis, který na nČj
odeslán byl, magistrátu u vejpisu (se) communicíroval. Bude se
in conformitate té decisí iterato ten communicát žádati.
Kšafft nebo. p. Františka Petraše publicírován, v nČmžto 500
fl k zlepšení fundatí Erythrejo- /157'/ [záhlaví: 1752] [okraj:
Martii.] Petrašovské na mše sv. k sv. BartholomČji odkazuje,
kdežto pĜedkové i on v Pánu odpoþívá, a naĜizuje, by oltáĜ pro
Umuþení PánČ Ecce Homo, který s truhláĜem a ĜezbáĜem do
caple sv. Jana Nepomuc. smluvil, náležitČ vyhotoven byl a
dČdicové jeho takový vyštafírovati dali.
13. P. Vácslav Lustyg iterato svý creditory strany trchu o
dĤm obytní obeslati dal a vyhražuje sobČ, an by nČjaký nešĢasný
casus se pĜitrefil aneb nČkdy tak draze prodán nebyl, proti tomu,
kdo by pĜíþinu dal, dokonalý regress. Jest to p(ánĤ)m obesl.
communic.
Toho dne v cassárnČ vrsulinské jistý voják, jenž (prej) pro
opilství své a pro correctí do podzemního sklepu dán byl, tam se
obČsil. Nechtíc tomu vojáci svoliti, by ten obČšenec skrz cassárnu od kata vynešen byl, musel z ulice do téhož sklepu se
podkopati a jej s tou dírou vytáhnouti. Na káĜe ke šibenici byl
odvežen a tam zabrabán.
Suspenso tali Semper stat carnificina
Tartara terapiunt pænaqve digna fuit
/158/ [záhlaví: 1752] Na consistoriální psaní, od JMP. arci
dČkana commu., kdežto se naĜizuje, aby ty 2000 fl na fundatí
Haugkwicov. odkázaný tam odeslány byly, jest odepsáno: PonČvadž neb. fundátor u sv. Jakuba leží a k témuž kostelu odkázány
jsou, že patronus extra locum takové jinam neodvede, nýbrž to
qvantum proti dĤstateþné hypothece mezi sousedy odvede a dle
projectu stalého ty mše zde se sloužiti dají.
Martii 20. Jaká tak cometa právČ strašlivá na turec. hranicích
tohoto roku se spatĜuje, tuto k podivení se pozná.
Patent od kraj. ouĜadu, by in Aprili generální zemČ visitatí
pĜedsevzata byla. 2. MagistrátĤm, hrd(e)lní právo majícím, se
naĜizuje, kterak schledáno jest, že (prej) zloþincĤm vynalezený
appellatorní ortele in originali biĜicĤm k publicírování se dávají
a takový u pranýĜe neb u šatlavy, vzláštČ v krá. horním mČstČ v
Kuttný HoĜe, lidu se þte. A ponČvadž nad pamČĢ lidskou známo
jest, že ortelové v místČ radd. popravcĤm se publikují a zdaž
tomu tak jest ani magt na to dotazován nebyl, bude se o nápravu
a o toho udavatele ucházet.
Páni spolu bratĜí Daþický z Heslova vykonali juram.
calumniæ ad proseqvendam appellationem in puncto sententiæ
Schleichrtanæ.
P. Vácslava Lustyka apostoli cum specie facti et gravamina
jeho zapeþetČná cum actis s pány manželi Ludmonov. na appell.
expedí.

/158'/ [záhlaví: 1752] Martii. P. Karel Vilím z Heisze v Praze u
pp. páterĤv ciriakĤv život svĤj dokonal a jeho kšafft zde
republicován byl. Dceru svou, jenž katolickou víru opustila a
lutriánsk. náboženství se pĜidržela a tam se vdala, neménČ jemu
drahý vČci odnesla, exhæredíroval.
Psaní od JM. p. barona Mitrovskýho, by jenom na ty
prægravatorní puncta, od nČkterých emphiteuvtĤv zanešená,
odpovČć odeslána byla. A ponČvadž dle decisí repræsentatí týž
communical od nČj dostati se nemĤž, bude na to jemu odpovČć,
neménČ i na krá. repræsentatí, co jest communicírováno, cum
clausula certa odeslána.
Instructí od krá. repræsentatí skrz ouĜad kraj. pro p. Vocta
strany invigilantí na lid v kostelích a veĜejných místech, noviny
a darebný rozprávky odeslána. Bude to obci publicírováno a ten
status introducírován.
Krá. rescript intimíroval, kterak JKM. emeritírovaným
osobám, vdovám a sirotkĤm jeden million na pensi ex proprio
roþnČ dávati nejmi. ustanoviti jest ráþila.
Martius s mrazovými a vČtrnými dni se dokonal. Velký
pátek studený byl, pak po 4. hodinČ k veþeru pĜíjemný deštíþek
následoval.
JM. p. baron Dubský, bývalý vdovec a pán na Krchlebích,
loĖského roku pĜijal posvČcení knČská a dne /159/ [záhlaví: 1752]
3. Aprilis v pondČlí velikonoþní v Sedlicích slavné primitias
celebríroval.
5. dito. Psaní z VídnČ od p. agenta intimírující, že až
posaváde žádné krá. mČsto strany odvrácení arendy ke dvoru se
neucházelo. A ponČvadž JKM všecky statky obecní do arendy
pĜivédsti míní, že se to ani þiniti nedá, aby nČkteré místo o
odvrácení té krá. intentí se ucházeti mČlo, žeĢ by se facto hoc do
všelijaké podezĜilosti a pokušení též malversatí uvedlo.
Patent oznamoval, že z strany statku Universitatis Carolo
Ferdinandeæ Pragensis in Junio licitatí z arendu denominírována
jest.
P. Theo. Janovka, primarius syndicus, velmi pČkný concept
odpovČdi na JMP. barona Mitrovskýho na ty prægravatorní
puncta oných emphieteuvtum a tabularistĤv, jenž grunty alienæ
jurisdictionis possedírujou a pĜedce contributí non obstante executione militari neodvádČjí, jest vyhotovil a jejich erronea supposita skrze 23 allegata e diametro vyvrátil. Aby pak týž JMP.
baron snad taky ty documenta jako ona prægravatoria extractive
na krá. repræsentatí nepodal a neodeslal, bude tam memoriál
podán, že magt na to, co extractive on communicíroval, na to
takovou odpovČć, která se k nČmu pĜiloží, jest jemu taky odeslal. Z kteréhožto conceptu znáti jest, že velikou vlastenskou
upĜímnost a horlivost k té pĜekrásné práci své jest vynaložil.
/159'/ [záhlaví: 1752] Concept memoriálu na krá. appellatí a
consess strany oného nepravého udání v pĜíþinČ skrze biĜice u
planýĜe publicírovaného ortele býti majícího, by takový denuciant vytrestán a magistrát zase skrze patent od takového zlého
odvolán byl.
Currenda od kraj. ouĜadu naĜizuje, aby magistrát do 3 dnĤv
popis usedlých i neusedlých mČsĢanĤv odeslal. A ponČvadž na
správu silnice tČch jedenkráte sto a 25 tisíc sáhĤv kamena
robotou odvédsti dáti se nemĤže a robota v tom nepostaþuje, že
se to na ty mČšĢané repartírovati musí.
April 10. JMP. baron Mitrovský, administrátor ouĜadu
nejvyšího müntzmistrství, na Vlaský dvĤr nenadále jest pĜijel.
11. dito byl beneventírován. Po uctivém pĜivítání oznámil:
PonČvadž v dĤležitosti mČsta pĜijíždí, že obec jemu dĜíví a
svČtlo dáti povinna jest a co tak viveres potĜebovati bude, by se
jemu proti záplatČ, neménČ trojí postel ještČ pro jiný oþekávající
osoby, zaopatĜilo. A jsouc jemu od renovatí 100 dukátĤv
vymČĜeno, že všechno platiti bude. Odkudž znáti jest, že magt
renovírovati míní.
13. dito. Decret od JMP. barona Mitrovskýho oznamuje,
kterak krá. repræsentatí komora naĜídila, aby pĜed renovatí ta
controversia mezi sousedstvem strany noviter uþinČné repartití
contribuþní z /160/ [záhlaví: 1752] gruntĤv emphit. tabulárních a
handt-fešt., jenž militární executí obtíženi jsou, zmístnČna a
porovnána byla, aby vzá. magistrát k takové transactí neb k
porovnání jednu osobu ex gremio a ze starších obecních, pak z
obce tolikéž jednu osobu a dva syndiky deputíroval.
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Za druhé, ti pak contribuenti by dle libosti sobČ k své stranČ
jednu osobu raddní a ze starších obecních a z obce taky jednu
osobu vyvolili a k témuž actu s plnomocenstvím se zaopatĜili a
nato do 3 dnĤv prohlášení své písebnČ uþinili. Od strany
magistrátu jest obrán p. Kubík, p. Robert Novotný star. obec. a
p. VaĖka. Od strany mČšĢanstva oþekává se declaratí.
Téhož dne byla obec povolána a jí to, neménČ i patent s krá.
rescriptem strany arendy, publicírován.
Currenda od kraj. ouĜadu intimíruje, že z ohledu pilného setí
robotou vození kamena na správu silnic se poodkladu
14. April. P. Jan Kherner a Vácslav Tichý, emphiteu., žádali
za vejpis téhož decretu. Byl jim takový publicován a k vejpisu
povoleno. Žádali pĜitom, aby týž emphiteu. tabularistæ a
handfeští dnes k druhé hodinČ na consultatí skrze ouĜadního
služebníka aneb desátníky obesláni byli a jim ta schĤzka
povolena byla. Snešeno, ponČvadž k conceptu oného stížebného
spisu sami sebe convocírovali, že se v tom hyndrovati nebudou a
convocatí JMKr. p. rychtáĜi se oznámí.
/160'/ [záhlaví: 1752] April. 17. Na poruþení JM. p. barona
Mitrovskýho byla obec do raddy obeslána a jí oznámeno, aby
sobČ ty osoby celá obec volila a jim plnomocenství dala, který
by ve všech commissích jak in re tributoria tak taky in æconomico communitatis státi a jednati mohli. Vyvolila sobČ z raddy
p. Rabenšteina, ze starších obecních p. Thomáše Kubína, z osmi
soudcĤv p. Vorla, z obce p. Karla Daþickýho z Heslova a p. Jana
Khernera. A pĜitom ke stranČ magistrátu qvo ad æconomica jest
zvolen p. Hladký, primas, spolu inspector.
29. Martii ve stĜedu Ssazometnou v Praze. HrabČ Nostyc,
maje frejíĜství neb calandu s hrabČnkou Veršovcovou, kterou
pan manžel její hrabČ Veršovic od takového frejíĜství odvrátiti
ani pĜekaziti nemohl, byvše od hrab. Nostyce na duell k Bubeþni
vybíden, v témž duellu z pistole zastĜelen.
annô qVo Pragæ CoMes probVs ex
InIqVItatæ VXorIs DVeLLo InterIIt
L duo sunt qvæ fel generant in orbe venenum
Luxvs Luxuriem gignit et illa stygem
/161/ [záhlaví: 1752] April. 18. P. Christian Gayer, emeritýrovaný cí. šichitmistr a horního ouĜadu ouĜedlník, pĜes 80 leth
stáĜí, život svĤj dokonal.
19. dito zaþala se commissí u JMP barona Mitrovskýho na
Vlaským dvoĜe.
20. Vzkázání JMP. barona Mitrovskýho, aby to plnomocenství jak od magistrátu, tak taky od obce jenom na jednom exempláĜi postaveno a zvyhotoveno bylo, že to vše pro obecné dobré
et sine omni præjudicio bude. Jakkoliv takové plnomocenství od
obojí strany ad mentem mi. decretu se stalo, byl nový concept
vyhotoven a JM. panu odeslán. Kterýžto approbíroval a od obce
podepsati naĜídil.
23. Duchovenstvu v kostelích a zákristijích svČtlo voskové
malé, velké i obČti, jenž se prej s tím lichváĜství provozuje,
prodávati patentaliter se zapovídá a intimíruje, kterak takový
prodaj jenom voskaĜĤm a pernikáĜĤm in loco profano patĜí a
náleží. 2. V Morovi nejvyší ouĜedník consumptions kr s 10 tisíc
pryþ se ztratil a odejel, dopadený má se arrestírovati. 3. Civitates
mucicipales, jenž pod ochranou a protectí vrchnostenskou
pozĤstávají, tolikéž do arendy potažené býti mají.
Missiva appellatorní Michlíka jinak Kuliþky se tejkající, in
furto arrestírovaného, jenž erga subscriptionem od arrestu se
osvobozuje. PonČvadž chybná jest, odesílá se zpráva, že v tom a
v tom gravírovaný jest a s tou missivou se supersedíruje.
/161'/ [záhlaví: 1752] Aprilis. JMP. baron Mitrovský naĜídil,
aby obec povolána byla a jí se oznámilo, aby jeden každý se
prohlásil, chceli contributí sám platiti aneb aby za nČj obec
platila d(l)e pĜedešlého zpĤsobu. Podle toho bylo jim oznámeno,
aby to na rozmyšlení a na povážení sobČ vzali. Byly dány
registĜíky þtvrtním hejmanĤm s týmiž rubricami, aby se
jedenkaždý dle libosti kde chce podepsal. I zbouĜili se ti sousedi,
jenž malý a chatrný domky mají, že oni chtČjí sami contributí
platiti, však tak, aby z té contribuce to užili a dostali, co bohatší
platiti má a v tom by oni in accipiendo non autem in solvendo
srovnáni byli. A tak sobČ nadČji pokládají, jako by jim obec to
residuum na jich domky vynahražovati mČla.
2. Dle poruþení sousedstvo z obce k revidírování poþtĤv
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obrali sobČ p. Jana Sschöna a p. Vá. Lustyka.
3. Strany uhlí k horám, aby se všechno do hutí voziti mČlo a
tam sousedstvo truhlu za 30 kr kupovalo, consultírováno a
oznámeno, že obchodníci, jenž s uhlím zacházejí, na 2 i 3 míle
pro uhlí docházejí a sobČ dovážeti dávají.
Missiva appellatorní Michlíka Šindlera tejkající, dle které
proti inscriptí de judicio sisti z arrestu jest propuštČn.
/162/ [záhlaví: 1752] Maii 8. DČdiþky Labušovský, strany
nepĜítomného bratra, na 40 leth na vojnČ býti majícího, o
prætensí jeho p(er) 28 fl missiva appellatorní ku krá. dvoru, by
tam declaratí pro mortuo pohledávaly, poukazuje.
Na kraj. ouĜad a JMP. barona Mitrovskýho, extract všech
pĜíjmĤv a vydání dĤchodu lorec. a mČst. occasione arendy
odeslán a odveden.
Item. Na poruþení JMP. barona Mitrovskýho, co tak magistrátu stantzĤv dle vymČĜené instructí jak živým vydal, tak taky z
mrtvých na cancelláĜ raddní p. ouĜedlník mČst. odvedl, poznamenání složil.
Dito. Patentaliter naĜízeno, aby každé mČsto a místo pĜi
každém jarmarce a pouti vyhlášeno bylo, an by komukoliv co od
taškáĜĤv ukradeno a vyšacováno bylo, by škodu trpící ztrátu
svou pĜi právČ oznámil a ji jurato stvrdil. TaškáĜové pak tak jako
zlodČjové na hrdle trestáni býti a jednokaždé právo, když by
nČjakého taškáĜe zjistilo, má s druhým právem correspondírovati, tak aby ti zhusta protulující taškáĜové k vykoĜenČní pĜijíti
mohli.
24. Missiva appell., mocí které odvolání a introducírovaná
gravamina pánĤm tĜech bratrĤv Daþických z Heslova proti
sententí magis- /162'/ [záhlaví: 1752] [okraj: Maii] trální vynešené,
kdežto donatí causa mortis neb. pí KateĜiny Sschleichertové k
ruce pana Frant. Sschleycherta z Wiesentálu, p. manželi, uþinČná, se confirmíruje a to odvolání appellantĤv se nepozoruje.
Missiva od krá. repræsentatí JiĜího Ulrycha, bývalého
bažantníka obec., pro zástĜelu 5 bažantĤv v Zásmukách, jenž
loĖského roku z vČzení vynikl, za trest vystálý arrest jemu se
pokládá a z arrestu propuštČn býti má. To pĜitom.
Psaní od kraj. ouĜadu naĜizuje, aby mejtní, jenž mejta jich
vrchnosti najatý mají, ne qvartaliter, ale každý mČsíc co se
vybere do filial cassy odvádČli. Bude psáno na týž kraj. ouĜad,
zdaliž facto hoc contract mejta se annulíruje.
29. dito. Decret od JMP. baro. Mitrovskýho s krá. rescriptem, p. Jozeffa Hertla o dispensatí do raddy pro pĜátelstvo, an by
p. otec jeho p. Petr Hertl z místa svého resigníroval a místo jemu
udČlal, že tu krá. mti užíti a do raddy dostati se mĤž. PĜi tom
decretu se naĜizuje, že se ví, kterak po nČkolikráte mladší radda
pĜi renovatí præterírována byla a jinší osoby jí beneficio ordinis
pĜedsazeny byly. Od kolika leth se to dálo a zdaliž mladší raddní
to pro zlé chování za trest zasloužili. A proþ by se jemu
okolostojíþná zpráva uþinila.
/163/ [záhlaví: 1752] Psaní na krá. repræsentatí, pernikáĜĤv se
tejkající, repræsentíruje, kterak pražští pernikáĜi jim na dvČ léta
nesnáze þinČjí, uþedlníky jich refutírujou a tovaryšĤm do jich
vergkštatĤm jíti zbraĖujou a po jahrmarcích v živnosti turbírujou
a aby se k nim do cechu dali míti usilujou, což taky nČkteĜí
uþinili. A ponČvadž tím samým landtmistĜi rozptýleni jsou a do
cechu se nestavČjí, pak v matce pokladnici žádných penČz
nemají. By zatím ta executí strany krá. danČ do mi. decisí
suspendírována byla, se pochledává.
Psaní na kraj. ouĜad strany odvodu mejta. PonČvadž takové
mejto na tĜi léta pronajaté jest a zato se má, že pĜi tom contractu
se pozĤstává aneb ne, žádá se ponauþení a vysvČtlení toho.
Žito má se strych dle valoru za 1 fl 12 kr prodávati.
31. Maii. S vČdomím JMP. barona Mitrovskýho na žádost
sousedstva na var piva novému sládkovi pĜidáno sypání sladu 5
str a 2 vČdra.
Na tu proposití krá. kraj. ouĜad dal oustní ponauþení, aby se
mČsíþnČ mejto toliko pro rata pacti conducti do filial cassy
odvádČlo.
Dito. Inqvisití Anny Hladký in puncto porodu dívþice
povážena. Bude penČžitou pokutou vytrestána.
/163'/ [záhlaví: 1752] Maii 31. JMP. baronovi Mitrovskýmu
etc bylo vzkázáno, ponČvadž v nedČli po božím TČle processí
pĜipadá a vloni vacante sede pergkhofmistra substitutí admini-

stratores, totiž p. bergkschreiber a gegenhandler, pak starší nad
havéĜi za p. pontificantem jíti pĜemejšleli, aby letos nČjaká
turbatí se nestala, by to zamezeno bylo. NaĜídil, by jemu to
písebnČ se dalo. Podle toho bylo dáno, že magt dicky suo ordine,
[pĜipsáno: totiž s congregatí k prvnímu oltáĜi za umbelou ante a
potom] post pontificantem chodíval a ti officianti nČkdy in
ordine post syndicatum chodívali a starší nad havéĜi, jakožto
subordinati, in hoc ordine nikdy nechodívali.
Na den Božího TČla o processí šli havíĜi a huttníci, p.
bergkhoffmistr ale sám za fraucimorem, pak vz. magistrát, star.
obecní a osmi-soudcové etc následovali. Vojsko uherské zde
einqvartírující ani neparadírovali, pravíce, že v tom poszdraveni
nebyli.
Vzkázal JM. p. baron pĜed odjezdem do Le(d)þe, aby sine
omni præjudio et salvo omni jure taky se tak chodilo.
Junii 3. Nadepsaný JMP. baron z Le(d)þe vzkázal, ponČvadž
dle attestatí nČkterých sousedĤv znáti jest, že magistrát o té
processí pĜed nČkterým rokem ne za pontificantem, ale pĜed
chodíval, aby zase tak šel a žádné turbatí neþinil, od prvního
oltáĜe za pontificantem šel, frauenzimer, nobilitas, officíĜi
vojanští, p. bergkhoffmistr, urburní, gegenhandler, raddní osoby
a jiní, jak kdo šel, tak šel aj.
5. dito. Zpráva strany præterití mladší raddy pro JMP.
barona Mitrovskýho s allegatem, kdy kdo do mladší raddy se
dostal a kdo pĜed nČ pĜedsazen a præterírován byl a kterak starší
syndici do /164/ [záhlaví: 1752] starší raddy k dosazení pĜišli,
neménČ kterak vz. magt to samé žádal, aby pro uvarování
mrzutostí žádná præterití se nestala a proþ se to stalo, že toho
pĜíþina nikdá oznámena a vyjevena nebyla, proþ ten a ten se
præteríruje, že to facto pp. renovantĤv se stalo a vz. magistrátu
nČjaké zlé chovaní jich præterírovaných i nynČjších mladších
radd. povČdomo nejni, nýbrž své funkcí tak jak na poctivého
náleží, zastávají etc.
Strany p. Petra Hertla jeho prohlášení pĜi tom se relationíruje, že jsouce on zdravý a ještČ þerstvý, že resignírovati a místo
pro syna svého uþiniti nemíní.
Junii 8. Na den sv. Medarda biskupa po tĜikráte pršelo.
Potom skrze tyto dni pršky následovaly, totiž dito 9. 11. drobet
skráplo, 24. na den sv. Jana KĜtitele sprchlo. Dle toho žnČ mají
býti mokrý a lískoví oĜechy zkázu trpČti.
Chrám PánČ Matky Boží na NámČti, jenž pro lid dĜevČné
kruchty nad dveĜemi tuplovaný, pak tĜetí kruchtu pro musicanty,
kdežto nČkdy varhany stávaly, do nichžto hrom po dvakráte
udeĜiti mČl a na dveĜích vnitĜ k mČchĤm þert, jak na dudy píská,
vymalován byl, na místČ jich nČkdy nový varhany na kamený
kĤr nad boží zahradou postaveny byly. Ty kruchty neforemný
tohoto roku, neménČ i ta kruchta, jenž nad postraními stolicemi
až k pilíĜi a oltáĜi Panny Marie stávala, léta 1718 k casírování
pĜišla a týž chrám PánČ za oppatrovníkĤv p. Antonína
Wiedtmona a p. Karla Kubína k obílený a novými /164'/ [záhlaví:
1752] obrazy okrášlen byl. Nyní za opatrovnicství p. Vácslava
Kubína, mlad. raddního, s pĜiþinČním jeho týž chrám PánČ zase
k renovírování a k okrášlení, neménČ novou kruchtou k
ozdobení pĜichází a tou pĜíležitostí dva nový oltáĜe udČlati, pak
velký oltáĜ obnoviti dal. Na klenutí nový erb mČst., jenž 15 fl
koštoval, k vymalování pĜišel. Já pak ty kruchty oštukatoĜil.
Mater DeI sIne Labe ConCepta
Junii 12. Memoriál na JK.Mt strany oných 12 tisíc fl
brantssaczunku, králi pruskýmu v þas vojny odvedených, který
dle vykvitování kraj þáslavský resarcírovati má, z kterýchžto již
obec za ty léta k 8 tisícĤm interessĤv odvedla, že takový capitál
dle krá. rescriptu na contributí zanechán a interesse z nČho na
contributí obrátiti se nedá, ponČvadž odjinud vypĤjþen byl. Aby
takový k oplacení pĜišel, nejponíženČjc se žádá, by dle pĜedešlé
nejmi. krá. decisí od kraje þáslav. k zapravení dojíti mohl.
19. dito. Decret od JM. p. barona Mitrovskýho, administrátora ouĜadu nejv. müntzmistr., zde residírujícího. PonČvadž již
od pĜedešlé minulé renovatí dvoje trienium dobíhá, aby magistrát more consveto na candidáty hodné subjecta votíroval a
takový /165/ [záhlaví: 1752] vota s zprávou svou, neménČ na tyto
þtyry spisy supplicantĤv, jenž takový na vyso. slav. krá.
repræsentatí a jemu podali a žádají o conferírování stolice
sschöpfmistr., jmenovitČ Frantz Wencely, bývalý ser. consu., p.

Kleiner, p. ýerný a p. Novotný na nČ své parere dal a do 8 dnĤv
své vota jemu odeslal. PĜi spisu Fran. Wentceli pĜiložena byla
copia authentica attestatze magistrátu a ponČvadž o udČlení
takové z pánĤv radd. a pánĤv syndicĤv žádný se nepamatoval
ani in memorabilibus ani in qvaternione consulari kdy a kdo
takovou jemu s podpisem p. Rabensteina, bývalého sschöpfmistra, pod peþetí mČst. vydal, bylo to oznámeno JMP.
baronovi, kterak taková suspect pĜichází. Pravil, že takový spis s
tou copií authent. jemu od krá. repræsentatí communicírován
jest. I byl týž Wentzeli durante sessione povolán a dotazován.
Namítal, že od pana Rabensteina, nynČjšího a tehdáž bývalého
sschöpfmist., pod peþetí mČst. a s podpisem jeho, kterýžto tomu
se neznal a kdo takovou jemu concipíroval a pĜepisoval?
R(es)p(ondit), že neb. p. Bullan, ponČvadž páni syndici pro veliké
práce nemohli. I bylo schledáno, že neb. p. Bullan pĜed tím
datum na rok jest umĜel. Kde má takovou attestatí? Rp. že ji
podal na /165'/ [záhlaví: 1752] [okraj: Junii] krá. repræsentatí. I byl
hned na to memoriál vyhotoven a do Prahy o communicát
takové expedí. Oznámeno, že tam podána nebyla.
Dictum p. Vác. Lustyka a p(ánĤ)v creditorĤv jeho, strany
prodaje domu synu svému tejkajícího, ponČvadž ten trch vitium
visibile v sobČ neobsahuje a pro creditory salutarem clausulam
salvo omni jure creditorum adjicírovanou má, že se ten trch
ratificíruje a vkladu povoluje.
21. Decret druhý od téhož JMP. barona Mitrovskýho s
odeslaným a na nČj podaným memoriálem p. Karla Zvary a p.
Jana Vanky o promotí do raddy na parere comunicírovaný.
22. dito byla votatí na candidáty, jmenovitČ na p. Theo.
Janovku, emerit. syndica, p. Roberta Novotnýho a p. Karla
Zvaru, star. obec., p. Antonína Kleinera a p. Jana Vanka a p.
JiĜího ýernýho. A jakkoliv Fran. Wentzely, bývalý servus
consula., silný dvČ recommendatí mČl, ponČvadž ale ta falešná
attestatí od magistrátu (prej daná), kterou on dle svého pĜiznání
sobČ vlastní rukou jest sepsal, na svČtlo vyšla, bylo to JM panu
recommendírujícímu oznámeno a on pro to falešné /166/ [záhlaví:
1752] factum byl præteritován a z toho bude inqvirírován. P.
sschöpfm., jmenovitČ p. Rabenstein, dal písebnou zprávu, že on
o tom neví a ani k takové nápomocen byl, bera to na svou
pĜísahu konšelsk. i taky to jurato stvrditi chce.
Psaní od kraj. ouĜadu, že p. Pilati strany štemplovaného
papíru k vynalezený pokutČ [okraj: 10 to.] a p. Marche, fabricant, k 20 tol. do 6 dnĤv pĜidržán býti má a pokudž by takový
pokuty složeny nebyly magistrát s militár. executí k tomu
pĜidržen býti má.
23. dito. Zpráva cum sufragiis na spisy candidátĤv a parere
dle téhož decretu na p. Janovku, p. Rob. Novotnýho, p. Kleinera,
p. ýernýho a pĜitom, proþ Wentzelia supplica attendírována a
pro refutírována jest, pĜíþiny se repræsentírujou, expedí.
Ammerkungs puncta z poþtĤv obec. od plnomocníkĤv
mČšĢanstva zĜízených k nahlídnutí jim poukázaných JMP. baro.
Mitrovskýmu dodána a odvedena jsou byly.
28. dito. Patent strany vermögen steüeru p(ro) A. 1753 ze sta
6 p(er) cento 45 kr, poloviciþku v termínu sv. jiĜským a
havelským odvésti. Ten vörmögen steüer za kralování Karla VI.
léta 1717, když s Turkem vojna povstala, ze sta toliko p(er) 24 kr
se zaþal a jenom na krátký þas uložen byl. JistČ, jistČ více
nepomine. Creditores a debitores mají nové fassí do 14 dnĤv na
štemplov. papíru grošovým uþiniti. Vysoké hry pĜitom se
zapovídají.
/166'/ [záhlaví: 1752] Junii dito. Psaní od kraj. ouĜadu
intimíruje, že licitatze arendarum 1. Julii se zaþnou, aby
deputírovaní z mČst jenom 8. a 12. dne ejusdem do Prahy se
dostavili. Jest deput. p. primas, p. Petr Hertl, p. Ant. Christoph,
p. Novotný, ouĜe. mČst. spolu starší obec.
29. Na den sv. Petra JMP. baron, jenž 10. Apri. na Hory
Kuttny pĜijel, do Prahy odejel.
Zpráva na appellatorní missivy strany dČdicství nápadníkĤv
Lomnických, že zde nic k prætendírování nemají.
Na oznámení p. oberšta, že jemu ve dvouch nedČlích 14
vojákĤv desertírovalo, fortny mČst. k zazdČní pĜišlo. Což to
platno, když jinudy utécti mohou.
Julii 3. Decret od téhož JM. p. barona s communicírovanýny
spisy 1. od Jozeffa Hájka, VojtČcha Straky a Šedivého, oných
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známých malcontentĤv, strany zádušních rolí, kterak je
oppatrovníci na 300 vejsevkĤv užívají a sami prej pĜátelé jeden
druhého volí, poþty sobČ pĜehlídají. A ponČvadž sousedé od
obce nic nepožívají, by takový role mezi sousedé k užívání dané
byly a jim supplicantĤm pro lechþejší obživení mČstské mejto a
váha zanechána byla, a jiné nepravé stížnosti dokládají. NeménČ
/167/ [záhlaví: 1752] v témž decretu jiných 17 punctĤv, na které
magistrát do 4 nedČl zprávu dáti má, se obsahuje a nČkteĜí
službami mČst., an by pĜi renovatí mČst. neb horní vacírující se
vynašli, consolírováni býti žádají.
A ponČvadž Vácslav Vorel v svém vortČ nadČji dobrého
umprochu vynašel, by sousedstvo k pavování animírováno bylo,
aby sobČ kukusy vyžádali.
Psaní z Prahy od p. Janovky, by JMP. baronovi lista
stantzĤv odeslána byla. A vČdČti dává, že magistrátĤm obecních
statkĤv administratí nijakž se nezanechá, anobrž kdyby nČkterý
osoby takový do arendy ujíti mínily, že to pĜed jinými užíti mají,
že JMP. baron magistrátu radí, by nČkteré osoby radd. takovou
arendu ujaly. Zdá se, že málo kdo se z arendátorĤv vynajde,
který by takové bĜemeno na sebe ujal. Prohlásil se p. Petr Hertl,
že to uþiniti oumysl má, však na jistý zpĤsob.
Missiva appellatorní naĜizuje, by invecta p. Khuntze, bývalého directora hospodáĜ. na Tupadlích, na instantí jeho contraparta zapeþetČná inventírována a detaxírována byla a ta controversie commisionaliter se zmístnila.
Julii 5. Missiva appell. vČdČti dává, že magistrát od toho
skrze biĜice publicírování hrdelního skrze patenty udaný justificírován se vynachází a to že ne v Kuttný HoĜe, ale v Chrudimni
se stalo. Podle toho bude na krá. conses memoriál následovati,
by takové udání patentaliter odvoláno bylo.
/167'/ [záhlaví: 1752] Julii 5. Memoriál s pochnutkami na JMP.
barona Mitrovskýho a krá. repræsentatí strany odsouzení k
vynahražení sportul z umrlých, že to vždy magistrát a multis
sæculis a jiná krá. mČsta požívají a proti tomu nikdy nejvyší
müntzmistĜi necontradicírovali. By od toho osvobozen a pĜi tom
magistrát zachován byl, se žádá.
Memoriál na krá. repræsentatí o mi. decisí strany nedorozumČní mezi pražskýma a kutt. pernikáĜi.
Psaní od kraj. ouĜadu, kterak banda cikánská od 15. osob
schytána jest, z nichžto 5 v NČmec. BrodČ, 5 v ýáslavi a sem 5
adinqvisitionem ex capite fractæ urphedæ se vynachází a se
odesílají.
P. generál Angr z Kuttný Hory do Prahy se einqvartíroval.
Za uþinČný complement uctivČ se podČkoval.
P. Pilati, syndicus secundarius, in casum aperturæ primarii
syndici pana Janovky, pak p. Jozeff Hertl za secundaria syndica
resolvírováni byli.
6. dito. Pani depu. strany licitatí arendy do Prahy odejeli.
Téhož dne byla vedena processí do Církvice za déšĢ a
zachování ourody zemské, neb skrze parno trávníky vyhoĜely a
obilí velkou zkázu bráti zaþalo.
/168/ [záhlaví: 1752] Julii 10. Páni depu. do Prahy relationírovali, že se k JMP. baronovi Mitrovskýmu strany arendy dostavili a dotazováni byli, zdaliž se kdo v Kuttný HoĜe za arendatora
ohlásil. Odpo., že ne a on taky oznámil, že u nČj žádný se
neohlásil. Poslal je k J. Excel. p. Netolickýmu. NápodobnČ taky
tak dotazováni byli. Zase je na JMP. barona vyslal, kterýžto je k
arendČ animíroval a doložil, aby k tomu magistrát nedopustil, by
to Slezáci užili, nýbrž sobČ termín, od kterého þasu hospodáĜství
do arendy ujíti mínili, sobČ uložili. Snešeno bylo, že v 6
nedČlích své prohlášení uþinČjí.
Fassí capitálu. Kraj þáslav., krá. horní svob. m. Hora Kuttná.
K poslušnému zadosti þinČní oného dle patentu prošlého mi.
naĜízení. My níže podepsaní manželé s dobrým svČdomím a
vČrou, též pod pokutou vymČĜenou, tímto listem pĜiznání þiníme, že od posled. capitálního pĜiznání náš capitál p(er) u p. N.
pozĤstávající jsme nezmČnili a nezvejši(li)ho, nýbrž že takový
pĜi pĜedešlým pĜiznání pozĤstává. Pro dĤvČĜení toho tuto s
vlastní rukou s pĜitisknutou peþetí stvrzujem.
20. V kasárnČ v domČ Brandovským ocheĖ vznikl. Jdouc z
caple sv. Trojice po mši sv. sám jsem na zvonec šturmoval,
vojáci na buben lermo tloukli a sĢasnČ v komínČ ten ocheĖ
uhasili.
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/168'/ [záhlaví: 1752] [okraj: March] Julii 26. a 29. Z Moravy
od regementu Taunovskýho dle march rúty po 9 compagnii do
mČsta pĜitáhla pČchota a mČvše tu rasz-tag, zase do Prahy
odmarchírovali. Frantz Andrys, sedláĜ, že jest u pĜítomnosti
vojákĤv, když biletu na qvartírungk dostal, pravil, že kdo takový
einqvartírungk dČlal, jeden hundtfutz jest, pro tu opovážlivost 8
dní arrestem vytrestán byl. Byvše to commendírujícímu oznámeno, za tu satisfactí vhlídnČ se podČkoval.
Augvs. 1. Z cassáren vojsko do campamentu odmarchírovalo. Psaní od kraj. ouĜadu oznamující, kterak Kuttná Hora s
potažením KaĖku pro 13 regementĤv, separatim pro marody
vojáky špitály neb krancken hausy zaopatĜiti má. Bylo odepsáno
a remonstrírováno, kterak s cassárnami a s officírskými qvartíry,
na které roþnČ 1500 fl vychází, též s durchmarchi prægravírované jest a slámy nemá, též tolik nemocných, odkudž snadno
nČjaká infectí nastati mĤž, pĜijmouti nemĤže, by takový špitály
na KaĖck, do Malína, do Hlízova, do Libenic etc, tam kde
vojáky nemČli, ordinírovaní byli, se žádá.
7. dito. Psaní od kraj. ouĜadu intimíruje, kterak JCKMt
strany rolí a gruntĤv emphi. kláštera Sedlice léta 1748 do
nového catastru contribut. pojatých resolvírovati jest ráþila, že
takový grunty /169/ [záhlaví: 1752] kláštera Sedlice od kuttnohorského mČšĢanstva držící a od téhož kláštera retrahírovaný jednou za vždycky irremissibiliter v témž catastrírungku na 216/64
usedlostí obsahující pozĤstávati musejí. Byla ta decisí publicírována a jim emphiteutĤv dopovČdČno, aby præteritum dle termínĤv uložených i currens sub parata executione platili.
Muzika v šenkovních domech relaxionýrována byla, však v
dnech sváteþních a slavných zapovČdČna. PĜi tom se pozĤstavuje.
RuþnikáĜ Mazánek v Sedlici od moždýĜe v levou ruku byvše
plesírován a od p. Froma, chirurga, neopatrnČ curírován, dostanouce brandt, pro zachování života vojanským chirurgĤm ruku
sobČ uĜezati dáti nechal a tak své živobytí zachoval.
Jistý mČšĢan pražský pĜijedouc do Kuttný Hory, dle tohoto
vypsání lidu obec. proukazoval kože z zvíĜat vypsaných a jednu
obici, též dvČ myši živý, pak dvČ vejce pštrosové, jeden zub
indiánsk. divokého kance okolo 2 lib. tíži a jeden vyrostlý
kwoxs stĜíbra na zpĤsob sazenice saturie štengkle na palec tlustá
se vynacházela.
Augv. Trest duellĤv krá. patent obnovuje, neménČ emissantĤv, jenž lid k cizím potentiím vyvozujou a ze zemČ vyvádČjí,
kterak proti nim levato velo pĜikroþiti se má, naĜizuje.
Kraj. ambt v Praze cum suo directore se instabilíruje.
16. a 19. dvČ coloniæ vojska od reg(emen)tu Wolffenpitlov. z
Moravy do mČsta pĜitáhly a na ráno k Zásmukám odmarchiro.
/169'/ [záhlaví: 1752] Augvst. Contingent vrabþích hlav
odvédsti aneb za hlavu 1 kr dáti.
21. dito. Z Moravy skrze ýáslav do Kuttný Hory zase pĜimarchírovalo 14 compagnie uherské pČchoty, majíce zase svĤj
rasztag. Dne 23. dito k Zásmukám odmarchírovali, kteréžto vojsko k Egru a k Plsni se táhne. Proþ ale, svým þasem se vyzdvČdíti mocti bude. To vojsko od regementu Andrisovsk. bylo.
Na den sv. Bernarda JM. p. oppat sedlecký p. Jan Reichknecht z oppatství do velkého kostela v krytým pĜekrásným
voze s 4 koĖmi ozdobenČ kšírovanými jest pĜijel. PĜed vozem 6
myslivcĤv s flintami pĜedcházelo. V kostele duchovenstvo 4 v
dalmatykách a jeden ceremoniarius v pluviali, clerus v komžích,
jenž pĜed ním infuli a berlu, též kĜíž nesl, s ministranty pĜi
hluþným zvonČní do kostela uveden byl a nato pontificíroval.
TČch pak 6 myslivcĤv s flintami pĜed cancelli stálo. Jakkoliv k
obČdu mnoho vzáctných hostí pozváno bylo, tenkráte se ale
málo najíti dalo. I taky obecního lidu velmi málo se sešlo.
24. dito. Psaní od kraj. ouĜadu intimíruje, kterak dne 25.
currentis jedna colona od regementu Wentzl-Vallis na 900 pČchoty silná a druhá colona 27. dne nedČlního do mČsta bez rasztagu pĜimarchíruje, by mČsto potĜebným viveres se zaopatĜilo.
dito. Páni deput. k licitatí arendæ do Prahy jeli.
/170/ [záhlaví: 1752] Augvst. 25. Psaní od JMP. barona
Mitrovskýho naĜizuje, by poþty léta 1746. 47. bez odkladu k
buchalterii, bez kterýchžto licitatí arendy držána býti nemĤž,
odeslány byly. PĜitom se odesílají nedostatky, by do 4 nedČl
poþet vedoucím k odpovČdi commun., pak zodpovídané reviden-

tĤm, nedávno z obce obraným, k nahlídnutí propĤ(j)þeny byly,
kdežto ouĜadnČ se naĜizuje, aby osoby radd. in individuo na
pĜijatý stantze qvartální qvitovali a podle jaké decisí solní
deputát požívají, se vysvČtlilo.
Z Prahy se naslejchá, že p. Ludygart, primas novo-mČst., pro
malversatí z primaství jest svržen a k ouĜadĤm neb službám
mČst. inhabilis declarírován.
30. Augvs. PĜimarchírovala jedna colona vojska od regementu [nedopsáno] maje tu rasztag. Dne 1. Septembris odmarchírovala a zase
Septemb. 1. druhá colona od téhož regementu do mČsta pĜitáhla a po rasztagu dálej odmarchírovala.
dito. Za Klášterskou branou k 5. hodinČ po poledních vznikl
oheĖ proti bránČ skrze neopatrnost jisté podruhynČ, jenž anýs a
kopr na ohništČti osušovala. Celý dĤm vyhoĜel. Že pak den a
povČtĜí ti(c)hé bylo a vedlejší kovárna k otrhání pĜišla, též
mnoho lidu k bránČní se sbČchlo, ten oheĖ šĢasnČ se pĜetrhl.
U sv. Jana Nepomuckého mou práci štukatorskou jsem dokonal.
CLeMentIa DeI operas Corono.
/170'/ [záhlaví: 1752] 27. Augvsti v nedČli pĜi dešti v logru
vojanském, byvše držán hlavní mustruĖgk s ohnČm, 198 mužĤv
se plesírovalo a kolik vojákĤv na místČ zĤstalo. Jistý hejtman
skrze tváĜe s kulkou prostĜelen, až mu z obouch stran dásnČ s
zubami vystĜelené byly. Druhý pak hejtman ruku s tĜemi kamínkami neb drábsskými ruku prostĜelenou mČl.
Septemb. 6. Psaní od kraj. ouĜadu s includírovaným krá.
rescriptem, na který se zpráva dáti má, odkud vz. magistrát v þas
vojny tČch 12 tisíc fl k ruce králi pruskému na brandt šacunk
vyexigírovaných jest vypĤ(j)þil.
Vojsko od regementu Colloredsk., 6 compagnií s oberst
lietenantem, do mČsta do svých cassáren na wintrqvartíry jest
pĜimarchírovalo, kterýžto ober-lietenant commendírující pivo a
masa lacinČjší míti chtČl, jináþe že by sobČ odjinad pĜivážeti a
markytány opatĜiti pĜinucen byl. Jest mu oznámeno, že v Praze i
jinde v mČstách podle patentĤv taxa se zachovává etc, kterážto
se zde v mČstČ mČniti nedá.
13. dito. Psaní od kraj. ouĜadu s includírovaným spisem paní
Barbory Weysmonové, na krá. repræsentatí podaným, by dĤm
Brandovský, za militární cassárnu destinírovaný, prodati mohla
a jiný dĤm za cassárnu obrán byl.
/171/ [záhlaví: 1752] Septemb. 15. O pĤl noci velká bouĜka
povstala a velký lijavec, též krupobití s hĜímáním a blejskáním
následoval, kroupy jak vlaský voĜech velký padaly, mnoho oken
v kostelích a jinde vytloukli. V lesích dĜíví bouĜlivý vítr vyvrátil, po zahradách ovoce sklátil, vína sypký po vinicích v nic
zkazil. Odkudž samé naĜíkání a bČdování slyšeti bylo. Ta bouĜe
trvala na 2 hodiny.
† 16. dito. Velebný p. VojtČch Christoph, bývalý faráĜ sebranický, v Pánu život svĤj jest dokonal a sv. Janu Nepomu., též p.
Fran. Christophovi, bratru, a chrámu PánČ sebranicsk. na tĜi díly
kšafftem odkázal.
Vojsko z cassáren tĜi desertírovali. A když kdo desertíruje, z
moždíĜe se znamení dáti má.
20. dito. Obci zase psaní od kraj. ouĜadu strany arendy
publicírováno bylo.
VejpovČć mezi p. Madenem a p. Krauzem, zlatníkami, in
puncto injuriarum, ponČvadž p. Kraus pĜi pČti commissí
porov(n)ati se nechtČl, byla publicírována a on k 14 dennímu
arrestu s odproškou salvâ famâ s vynahrazením outrat odsouzen
byl.
† 18. Septemb. J.Mt. paní Barbora ovdovČlá hrabČnka z
VČžník, stáĜí vČku 81 let, jenž velebný pány PP. dominicany na
Nových DvoĜích fundírovala, u nich v residentí život svĤj
dokonala. Léta 1702, jenž Jozeff, král Ĝímský, od LandavČ do
VídnČ jel, za panovaní p. hrabČte Bernarda z VČžník na Nových
DvoĜích statí mČl, s 11 dČtmi ti hrabČcí manželé jej pĜivítali.
/171/ [záhlaví: 1752] Octobr. 2. PokĜtČn jest synáþek p. Jana
Müllera, ouĜadního služebníka, kterémužto jméno dáno bylo
Vácslav Frant. VojtČch, skrze JMP. arci dČkana Erythræy.
Levans jsem byl já Voj. Kegl. KmotĜi p. Theo Janovka a pí
Victoria Lipská.
11. OheĖ v domČ Slánským na svatém JanČ v 10 hodin na
noc vznikl skrze neopatrnost pacholka z marštale, kterýžto vnitĜ

pĤdy a zevnitĜ všechny od dĜíví stČny a pĜíþky strávil a v popel
obrátil. Že ale žádného vČtru nebylo a ze všech stran silnČ (se)
bránilo, zvláštČ pak vojáci udatnČ hasili a aby okolní domové se
nezĖali, bránili, šĢasnČ k pĜetržení pĜišel. Vzá. magt za tu
vysnažilost od obce jim 4 sudy piva daroval a nejvyšímu p.
leitenantovi za dobrou commendu se podČkoval. Od té hodiny
až do 4. na den silnČ se šturmovalo a až do veþera poĜáde co
hasiti bylo. 12. byla mše svatá ke cti a slávČ sv. Floriana na
podČkování, že týž ocheĖ šĢasnČ k ulití pĜišel a víceji neškodil.
Patent methodum studiorum introducírovaný intimíroval,
kterak philosophicum studium jenom dvČ léta se tradírovati má a
kdo by takový neabsolvíroval, ad jura audienda se pĜipustiti
nemá. Humaniora kterak se proseqvírovati mají a studentes examinírováni budou, vše se vČdČti dává. Philosophia a theologia
pro sæcularibus nikde jinde než in universitate se tradírovati má.
/172/ [záhlaví: 1752] [okraj: Octob.] Dle téhož patentu proti
housenkám v zelí a v kĜenovkách (snad i taky v zahradách)
zkušený remedium bylo oznámeno: Vezmi ovesnou slámu a
nadČlej z ní otýpek podle pole neb v poli a posypej s konopnou
plevou a zapal to. A tím dýmem se zmizejí.
13. † Stateþný rytíĜ p. Jan Klusák z Kostelce, pán na HlízovČ, vČku svého 79 leth, v Pánu život svĤj dokonal. PohĜben v
Sedlici.
Annis Sat multis vixi putresce cadaver,
Succumbo Morti lux mea vita vale.
Patent intimíruje, že dle krá. rescriptu krá. repræsentatí a
komoĜe moc udČlena jest pro uspoĜení outrat pankhartĤm a
padlým osobám legitimatze udČlovati a famæ honori et opificio
restituírovati.
PĜitom vojanským officírĤm zdravu aneb krámské zboží na
credit dávati a peníze pu(j)þovati, neménČ caže anticipírovati, se
zapovídá.
J.M. p. baronovi Mitrovskýmu bylo psáno, kterak fabricant
do restĤv pĜichází, s militární executí stižen jest, obci restíruje a
tabáky mizerný má. Jiného fabricanta k dostání nejni. Pak jistý
žid fabricu najmouti míní etc. Odeslal odpovČć strany restĤv,
aby se prej s ním na termíny se pactírovalo, z nájmu nČco se
passírovalo a na consumenty repartírovalo. Židu fabrica pronajmouti se nemĤže etc.
Psaní na appellatí o brzkou expedití p. V. Lustyka strany
adjustírování taxy v pĜíþinČ od p(ánĤ)v deputýrovaných vytaxírování jmČní jeho a od inventury.
/172'/ [záhlaví: 1752] Novemb. 3. Finální decisí od krá. repræsentatí, mocí které possessores gruntĤv alienæ jurisdictionis,
totiž emphiteuvtæ, handtffeštníci, též nČkteĜí tabularistæ,
vymČĜenou contributí do Sedlice a do colleje S.J. odvádČti, pak
od mČsta se odraziti a tam do usedostí se pĜiraziti má. Podle toho
jest týmž possessorĤm dopovČdČno, by dle své pĜípovČdi currens
do ultima Octobris a persessum do sv. Havla p(ro) primo, pak
ostatní qvantum do sv. JiĜí 1753 sub parata militari executione
zaplatili.
Patentaliter se naĜizuje, aby každý, který by vojáka na cestČ
za mČstem podkal, pod arrestem na pass se ptal a kdyby takový
nemČl, že s po(mo)tzí jiných lidí jej obstaviti a jako desertura
zjistiti dáti má.
† 13. dito. JM. paní Mariandl ovdovČlá Vraždová, rozená
sleþna Markesonová, vČku svého [neuvedeno] leth, život svĤj
dokonala. Non nisi de terra fueram ergo terra Valeto
in terram propero terraqve rursus ero
17. Concept memoriálu na krá. repræsentatí a komoru strany
cechu punþoháĜsk. pražského, kterýžto JK.Mt privilegium, však
salvo jure tertii et absqve omni præjudicio nejmi. udČliti a jich
/173/ [záhlaví: 1752] articule confirmírovati jest ráþila. Podle toho
pražský cech chce míti, aby Kuttnohorští k nim jako jiní
venkovští se pĜivtČlili, sice že je po jarmarcích z místa pĜedního
vystrþejí. A ponČvadž kuttnohorský cech punþoháĜský sám pro
sebe jest a pokladnici obvzláštní pro sebe drží, též s krá.
generálními zemskými articulemi se drží a podle nich tak dobrý
jest jako pražský, protož žádá vzá. magistrát a sobČ do nich
stČžuje, by od takového procedere zdejší cech punþoh. ušanován
byl a v nejmenším turbírován nebyl, což taky kraj. ouĜad se
imploríruje, by v tomto kraji þáslav. na jarmarcích nČjaké
pĜekážky se nedály a vše bouĜe se zamezily.
Psaní na kraj. ouĜad v pĜíþinČ ustanovení militární executí
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pro resta contribuþní oných possessorĤv.
JMP. krá. hejtman kraj. pp. baron DobĜenský pojal sobČ JM
sleþnu rozenou paní paní hrabČnku [doplnČno: ovdovČ. generálku] Pernesovou za manželku.
Psaní na JMP. barona Mitrovskýho, ponČvadž ta magistratuální attestatí od p. Wentzeli, bývalého servusa, falsírovaná na
cancelláĜi krá. repræsentatí se nevynachází, zdaž takový originál
za ním se vynachází, by takový vz. magtu mi. communicírovati
oblíbiti ráþil.
/173'/ [záhlaví: 1752] Novemb. 27. Od krá. repræsentatí a
komory regulatum nové prošlo, kterak podle rubric a formuláĜe,
též columen, jedna každá vrchnost poþet contribuþní in ordinario
et extraordinario založiti a védsti dáti naĜíditi má, dle þehož
contribuþní pro uvarování partyk tak se Ĝíditi a takový poþet na
kraj. ouĜad k revidírování odvádČti mají.
dito 30. Štaab vojanský do Kuttny Hory k einqvartýrování
pĜišel, odkudž vČ(t)þí plat na qvartýry následuje.
V chrámČ PánČ u Matky Boží na NámČti s pĜiþinČním p.
Petra Hertla pČt oltáĜíkĤ velmi krásných pĜibylo a k tomu dva
Ecce Homo a Panny Mariæ k postavení pĜišly. Rathaus k
obnovení a nový krov jest jemu od vz. magistrátu, neménČ i
varhany pro kostel sv. Jana comitírovány. Kterýžto pán v
podobných nahodilostech a v obecních dĤležitostech velmi
snadný a v expedicech pĜešĢasný jest. Dejž mu P. BĤch pro
obecné dobré dlouhé živobytí.
Od toho dne 15. Septemb. bouĜlivého a sypkavého vČtru, též
lijavce, nepršelo, odkudž velké su(c)ho následovalo a velmi
málo vody na mlejny bylo. In Decembri zaþalo mrznouti. Pro
veliké sucho na zimu málo obilí se zaselo a rolí zvorala.
/174/ [záhlaví: 1752] Decemb. Na den sv. panny a muþ.
Barbory páni PP. jesuviti k slavnosti a k stolu (jenž slavnČ pĜed
tím tractírovali) zváti pĜestali. Na ten den veliký poþet
duchovenst(v)a a panstva se sjíždČlo. Letos nic takového nebylo.
6. dito. Patentaliter oznámeno bylo, kterak v Moravi a v
Slesku hovČzí dobytek zhusta padá, a protož na hranicích takový
dobytek 14 dní qvarantanu vystáti musí, dĜíve než se do ýech
passíruje.
Panství ýeský Šterenberg pro dluhy k odlicitírování udaný
jest.
Fassí, co roþnČ v Janovicích podoše neb saliturnu se zdČlati
mĤže, na kraj. ouĜad jest odeslána. A ponČvadž lesy scházejí a
popele nedostatek jest, že více se zdČlati nedá.
Repartití na usedlost, jak jedno každé mČsto a místo sáhĤv
kamena nalámati, pak na správu silnice, též skĜemena, odvézti
dáti má, naĜizuje.
Psaní od kraj. ouĜadu intimíruje, že pĜi krá. repræsentatí p.
Khuntz Janovice do arendy proti 3800 fl a p. OndĜej Kraus, p.
Jozeff Hájek, p. VojtČch Straka a Jan Šedivý, sousedi kuttnohorský z poþtu malcontentĤv, jenž léta 1739 occasione tabákový
collecty várky pro sousedstvo míti chtČli, brány, trhy, mejto,
mČsta váhu do arendy ujíti a roþnČ 300 fl dáti se prohlásili.
/174'/ [záhlaví: 1752] Decemb. 11. Decret p. Karlovi Daþickýmu z Heslova odeslán, ponČvadž léta 1747 mČšĢanství solennissime resigníroval a aby ta jeho solennis resignatio ad notam
vzata byla, jest žádal. Bylo snešeno na to, aby se do dne a do
roka, ponČvadž s mČstem trpící býti nechce, vyprodal. Vigore
toho decretu má se do tĜech mČsícĤv vyprodati a pokudž ne,
mají jeho grunty subhastírovány býti.
JMP. Šindler, oppat kláštera želivsk., oppatství své resigníroval a na místČ jeho byl za oppata vele. p. pater Ernestus
zvolen.
Sat Satur Annorum fueram Venerabilis Abbas
Sat diu Confratres Sylvæ Curator Rabebar
nil mihi Regnanti Virtus nil gloria prodest
hinc potius cupio cum Christo Regna tenere
post tantas curas Vestri Abbas esse resigno
hospitium Sperno, concalco cornua mittræ
Præpositi munus cedere cedo pedum
atqve ministerium finio mea Sylva valeto
Abbatem Ernestum Selige Charatuum.
Memoriál na krá. repræsentatí a komoru strany arendy, že se
obec nadČje, že pĜi licitatí ta arenda na vČ(t)þí qvantum vy(v)stane a nato zase mČšĢanst(v)o animírováno bylo, kdo by obecní
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dĤchody do arendy ujíti chtČl, by se ohlásil.
/175/ [záhlaví: 1752] Decemb. 18. Spis p. Karla Daþic. occasione decreti, kterýžto nerefutíruje a žádá, an by v tom termínu
grunty prodati, na nČ convenionabl kupce dostati nemohl, by s
subhastatí pĜekvapen nebyl. A ponČvadž extra patriam jinde štČstí své sobČ vychledávati oumyslu jest, žádal za udČlení conservatorium cum sua prosapia, kterak hned léta 1560 pĜedkové jeho
do léta 1730 v rozliþných ouĜadech pozĤstávali. Snešeno qvo ad
1. by ten tĜí mČsíþní termín vyþkán byl, qvo ad 2. když conservatoria potĜebovati a jinam se transferírovati bude, užíti má.
Sportulæ z umrlých, jenž dle decisí nejv. pp. müntzmistra
léta 1750 in April. prošlé za pĜíjem do dĤchodu lorec. uvedené
býti mají. PonČvadž na to od krá. repræsentatí žádná decisí ještČ
neprošla, aby magt pĜi tom zachován byl a petito mi. conferírováno bylo per erinnerungs memoriál se ucházeti bude, ty pak
sportulæ in statu qvo zĤstávají. Z corbony za termín vánoþní
páni starší sshöpfmistĜi dostali po 12 fl a mladší po 6 fl. Ryby 0,
housky 0, chleby režný a vejražový 0.
22. Missiva appellatorní Václava Lustyka appellanta a
p(ánĤ)v manželĤv Ludmonovských in p(unc)to adjudicati debiti a
taxy pánĤv deputíro. k inventuĜe též detaxírování krámsk. zboží,
by mezi stranami k zmístnČní toho commissí držána byla.
/175'/ [záhlaví: 1752] Decemb. Jistý fendrych od reg(emen)tu
Harcschov. jmenovitČ Schindler, praž. synek, že v Vídni jistého
leütenanta v duellu zabil a mandát krá. pĜestoupil, u šibenice
sĢat a zabitý leitenandt tam spolu zahrabán byl.
Podzimek byl velmi suchý a tento dobíhající rok ourodný.
Však ale vinice od té 15. Septemb. vzniklé bouĜce a krupobití
škody trpČly, obilí málo platilo a pro láci již tĜetí ourodu
vrchnosti a hospodáĜové zachovali. V zemi málo penČz se
vynachází. Ó tempora, ó Mores
Lid tuze ramena krþí, bČda, nouze se sem a tam toþí.
Všechno štČstí odešlo pryþ, pravda již platí míĖ než nic.
Závist, nepĜízeĖ a lakomství, pomsta, chlípnost též obžerství,
podvod, lest i oklamání, to panuje mezi námi.
ObraĢme se k Pánu Bohu zase v tomto tak žalostivém þase.
On nás pĜijme do milosti a obdaĜí nás svou štČdrostí.
Zachová nás od všeho zlého a popĜeje nám roku dobrého.
Ženské pohlaví novou módu a kroj vynašlo. Kabátky na
zpĤsob mužského kabátu a na sukních zpĜedu a pozadu knoflíky
až dolĤ s dírkami vyšitýma nositi zaþal. Na rukouch mužské
rukavice a tacle nosil, vlasy (v)zadu s pentlí zavazoval a vlasy
rozpuštČné sobČ kadeĜavČl, na nich divný þerný aklasitový
kašketky s fedrpuschem s famfrnoskami nosil.
/176/ [záhlaví: 1752]

Caspar Melchior en Reges tres Balthasar anni
adorant Regem Natum te Jesule qvartum
eCaLI gLorIa Mater aDfer soLatIa
OpČte minulý rok od nás pryþ odbČhl. Abych vždy na tento
1753. rok zase nČjaké pĜíhodnosti zaznamenal, podle oného
pĜísloví nulla dies sine linea tak þiním a tuto mou další práci s
pomocí P. Boha continuíruji.
1. Januarii. Dvojí ctihodný pater Sturm, ecclesiasticus,
vlastenec kuttnohorský, v chrámČ sv. Jakuba první mši svatou
horlivou pobožností jest sloužil.
3. Psaní od kraj. ouĜadu strany generální zemské visitatí, by
pĜedsevzata byla.
Druhý, aby se deputírovaní ke dni 8. currentis do Prahy ad
actum licitationis arendariæ strany obecních statkĤv a jiných
dĤchodĤv najíti dali.
TĜetí psaní intimíruje, kterak pĜi ouĜadČ kraj. commissí
strany prætensí Kalinové držána býti má, by se tam deputírovaní
dostavili. Ta prætendentka pokládá sobČ prætensí po rodiþích
/176'/ [záhlaví: 1753] pĜedcích pĜed 100 lety zemĜelých a na
Perštenici, což již na kolik leth trvá.
Krá. rescript intimíruje, kterak JKM. repræsentatí a komoĜe
nejmi. conferírovati ráþila, aby spurios qvo ad natales honori et
famæ restituírovati a legitimírovati moc a právo mČlo, takovým
pak impetrantĤm naĜizuje, aby magistrátové a vrchnostenský

officírové k obdržení té mti attestatí jich na svČt zplození,
vzláštČ pak dobrého chování a jak možni jsou, udČlovali.
Patenty vČdČti dávají, kterak v rozliþných místech krádeĜe,
loupeže i mordy se staly, též z arrestu zloþincové vynikli, s
popisem jejich osob.
2. NaĜizujou, an by kdo vojáka jednoho i více kde potkal,
aby se na pass doptával a kdo by takovej nemČl, jej arrestírovati
dal, což obci, i taky strany arendy, oznámeno jest bylo.
V raddní svČtnici statue Syna Božího s pĜekrásnou stĜíbrnou
korunou skrze pĜiþinČní p. Petra Hertla okrášlena a obnovena
jest byla.
Rex es Christe patet præbet tibi Spina Coronam.
Purpuream vestem perficit ipse ernor
/177/ [záhlaví: 1753] Patent naĜizuje, aby všechny pokuty, i
cechovní, neménČ co se za mČst. právo dává, pokudž to
magistrátĤm nepatĜí, na alimentatí vČzĖĤv obráceny byly.
Starší nad Ĝezníky zpČþujou se resta masité collectí zaplatiti,
pravíce, že penČz nemají a žádný jim nic pu(j)þiti a svČĜiti
nechce a beztoho za nČkterý rok více vybráno se vynachází a to
superplus jim (prej) patĜí. A ponČvadž z ohledu vojska z masa
víceji se schází a to in subsidium placení z qvartírĤv se obrací, ta
jejich renitentí jest na krá. consess i to residuum na placení
qvartírĤv remonstrýrována.
Janua. 13. Dva vojáci, byvše pro své desertírování a jiné
zloþinosti k provazu ortelováni a za bránu Kolínskou (kdežto
dva sloupy pro uškrcení jich postaveny byly) vyvedeni a na smrt
pĜipraveni, též na víru catolic. obráceni, tam milost užili, kdežto
jim žílu otevĜíti dali a zase do mČsta pĜivedli.
15. Páni deputírovaní do Prahy k odlicitírování arendy
obecních statkĤv pozemských a jiných mČstských outrat neb
pĜíjmĤv uþinili relatí, že se sice nČkteĜí licitanti neb arendarii na
statky vynacházeli, kteĜí minus než vynášejí podávali a pĜitom
casus fortuitos, totiž pád dobytka, oheĖ a krupobití vyhražovali.
A ponČvadž JK.M. nejmi. vĤle jest plus offerenti takový statky
do arendy dáti a takový casus fortuitos vynahražovati, proti krá.
vĤli jest byli od té commissí neb licitatí pryþ puzeni.
/177'/ [záhlaví: 1753] Janua. Kraj. psaní naĜizuje, by ex gremio
commissaĜ zĜízený byl, který by z každý osoby do bálu pĜicházející dle pĜedešlého zpĤsobu po 17 kr vybíral a to ku kraj.
ouĜadu odvádČl.
Brány, trhy a jarmarky, též váha obecní a mejto p. Krauzovi,
p. Hájkovi, p. Strakovi a p. Šedivýmu jakožto plus offerentĤm
proti roþnímu platu [nedopsáno] fl do arendy k odlicitírování
pĜišly, naþež protocoll commissionis odeslán býti a podle toho
instrumentum arendæ se vyhotoviti má.
Psaní od kraj. ouĜadu intimíruje, že páni kšaffto svČdkové
testamenti nuncup. JM. Maryany ovdo. Vraždové rozené Markysonové de Villa Caste., absqve omni præjudicio tabularum
kšafft pĜi kraj. ouĜadČ contestírovati mají.
19. Patent novou cynosuru intimíruje, kterak dopadení
desertuĜi mají inqvirírováni býti. PĜedpisuje otázky a potĜebný
formuláĜe, též kterak zpráva a ad supremum principis consessum
cum inqvisitione odesílati se má.
FormanĤv, jenž prach vezou s fĤrou, v stavení státi se zapovídá, nýbrž v širým poli, pro uvarování nebezpeþenství, takový
státi mají.
Velké hry o peníze hráti sub pæna confiscationis ostĜe se
zapovídají, neménČ cizo(ze)mská müntze tolikéž.
PĜitom se iterato oznamuje pád hovČz. dobytka v Slezku a
Prusku. Regroutírování vojska pĜitom. /178/ [záhlaví: 1753] [okraj:
DaĖ.] Všechny plátna zĜízení pĜísežní prohlídaþi znamenati a od
toho 1 kr 3 den jim se dávati, pak z kp 3 den vybírati a každý
mČsíc pĜi kraj. ouĜadČ odvádČti mají. Na bČlidle, které by plátno
znamenané nebylo, má se contrabantírovati.
Ta jistá Kalinová dle vyšetĜení commissionální., pĜi kraj.
ouĜadČ držaného, strany své dĤmČlé prætensí, jenž mnoho let v
tom se pachtovala, od takové upustila a na Perštenici dálej
takovou stíhati míní.
Janua. Krá. rescript naĜizuje, aby magistrátové jus gladii
mající žádného za písaĜe mČst. ani procurátora, který by práva
náležitČ nevystudíroval, praxi dokonale neabsolvíroval, též
examen pĜi appellatí nevystál, pĜijatý nebyl. Examinátores ale to
grátis konati mají.

Psaní od kraj. ouĜadu, aby od magtu dvČ osoby, jenž by
strany masitého aufschlagu dobrou povČdomost mČly, i starší
nad Ĝezníky ke dni 3. Febru. tam vysláni byli, to pak ale
superplus, co vybráno se vynachází, in statu qvo zĤstalo,
kteréžto in subsidium na zaplacení officírĤv vojan. se obrátilo.
Cassáren reparatí, vzláštČ pak (sv.) vyvážení secessĤv
loĖského roku k 600 fl se vztahuje a to zase obec ztenþuje.
Skrze patenty zaþastý se publicíruje, kterak v rozliþných
krajích krádeĜe, loupeže i mordy se dČjí, též maleficanti z vČzení
utekli, s popisem mnohých zlých lidí a vČcí pokradených.
/178'/ [záhlaví: 1753] Februa. 1. Z Prahy byl odeslán protocoll
vykonané odlicitírované arendy. Podle toho pĜednešen jest
contract na brány, trhy a jarmarky pro p. Krausa zlatn., p.
Straku, p. Hájka a p. Šedivýho, arendatory, na 900 fl se
vztahující, kdežto realní cautí p(er) 800 fl in solidum jeden za
druhého složiti má. A tak z bran roþnČ dáti mají 600 fl, z trhĤv
150 fl, z váhy 150 fl. Mimo jarmarkĤv, o které teprva
licitírováno bude. Druhej contract na váhu s p. Skopcem p(ro) ut
supra s cautí na 200 fl.
Na den Hromnic byl mráz a den bez slunce. Druhý den tálo,
pak mrzlo.
4. V nedČli o službách božích v semenáĜi z komína vyšel
oheĖ a když se šturmovalo, lid z kostela ven se valil. Však ale
ten oheĖ šĢasnČ uhašen byl.
† Dvojí cti hodný knČz p. P. Ploška svČdský život svĤj
dokonal a v chrámČ PánČ Matky Boží na NámČti pohĜben jest.
Præcunctis Clero Sacri debentur honores
me mors opugnat splendide Clere vale
Jam morior jubeor currentem discere missam
Ite domum Missa est Patria Chare vale
Restantiarii contribuce z gruntĤv alienæ juris dictionis již
koneþnČ s executí militární k zapravení pĜidržáni jsou, odkudž
znamenité bČdování a naĜíkání povstalo. Povšem vem kde vem,
aby se té executí zbavili, takové resta zaplatiti museli.
/179/ [záhlaví: 1753] Deputírovaní ku kraj. ouĜadu stran restĤv
z masité collecty relationírovali, že Ĝezníci zadržalý rest platiti
naĜízeno sobČ mají a to superplus by in statu qvo zĤstalo a nikam do decisí vrchní obráceno nebylo. Mezítím remonstrírováno bylo, co z velkého dobytka a z drobného se vybírá. Uznáno,
že v tom prægravírováni nejsou. Bylo ĜezníkĤm zase dopovČdČno, by p. vejbČrþímu na ty resta každý týhoden nČco odvádČli.
VejpovČć právní mezi Annou RĤžiþkovou, pĤvodkyní, a
JiĜím Toužilem, obeslaným, kterýžto Janovi Bylinovi, když sobČ
její dceru zmrhanou vezme, 200 fl dáti pĜislíbil a na to jemu 50
fl odvedl a na 150 fl obligatí dáti pĜislíbil, i dal se týž Bylina s ní
ohlásiti a když jemu tu obligatí nedal, tČch 50 fl na právo odvedl
a od nevČsty upustil, kterýchžto 150 fl pĤvodkynČ na týmž
Toužilovi právnČ stíhala. Jest osvobozen od téhož obeslání a
pĤvodkynČ k vynahražení outrat salvo regressu proti pĜíteli práv.
p. Šípovi, syndic. kouĜim., odsouzena.
30. Janu. Soudy sedský obyþejným zpĤsobem držány byly.
Februa. 7. Psaní tištČný z Bavor z Münichu od arci-bratrstva
sv. Michala v Josephburgu žebrající na dostavČní chrámu PánČ a
vzdČlání dvouch oltáĜĤv kamených a dodČlání kruchty, též
dlažby etc. Bude odesláno commoda occasione 6 fl. PĜi tom byl
pĜiložen obrys téhož slavného chrámu PánČ s klášterem
Hospitium Ordi. S. Franc. nazvaném. Pro pamČĢ jest to na
tabulce pĜilepený v radd. svČtnici zavČšený.
/179'/ [záhlaví: 1753] Febru. Fabricant p. Christian Marche do
ultima Janu. z fabriky tabákové restíruje 676 fl. Bude jemu citatí
do Prahy odeslána, aby se do raddy postavil a rest ten zapravil.
V fabrice malý forot tabáku se vynachází a vidí se, že solvendo
nejni. Odkudž velká tČžkost následovati bude.
PreclíkĤ za 1 kr 9½ lotu vážiti má. Korec pšenice s
pĜídavkem jest sazena za 2 fl 36 kr.
† 6. Pan Gluth, emeritírovaný kholschreibr, stáĜí 70 let, v
huttech život svĤj dokonal a jest u Matky Boží na NámČti
pohĜben.
definita mihi decurrunt tempora vitæ
emoriar vitam mors dabit ipsa novam
14. Patent naĜizuje, by kramáĜi, kupci a šmejdýĜi krá. daĖ ze
živnosti zapravili. Pak místa ta, kde se co z bavlny fabricíruje,
zprávu uþiniti mají, a dálejc intimíruje, že pád dobytka od
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Slezka a Moravy pĜedce se continuíruje a qvarandu svou na hranicech vystává. PĜi tom popsání zloþincĤv a škĤdcĤv zemských.
Repartice napravená strany adminiculár collecty se pĜisílá.
PĜi tom resta zapraviti naĜizuje.
VejpovČć publicírovaná JM. p. Šlajchrta z Visentálu outraty
právní, na 100 fl se vztahující, na pp. bratĜích Daþických z
Heslova adjvstíruje, adictíruje takový do tĜech dnĤv zapraviti.
/180/ [záhlaví: 1753] Febru. 19. Týž Christi. Marche, pĜednesouc psaní od kraj. ouĜadu s inclusívou od krá. repræsentatí a
komory, kterak consistorium imploríruje, aby Barbora Vorlová,
jenž jemu manželstvo slíbila a pĜisouzena byla, ponČvadž skrze
trojí rozkaz rei judicatæ zadosti neþiní, arrestem pĜidržána byla.
Nebyvše zde k dostání, jest jemu oznámeno, by se na ni doptal a
kdekoliv natrefena bude, že se právem rychtáĜ. zjistiti má. I
byvše týž
Tabák fabricant dotazován, kterak ten rest z fabriky zaplatiti
míní, odpovČdČl, že fabriku od této chvíle vypovídá a se na
repræsentatí ucházeti chce a tam své motiva, kdo by ten rest
platiti mČl, pĜednese. Odkudž znáti jest, že on peníze tabákové
na ten consistoriální process vynaložiti a tak do restu se
pĜivédsti musel. Byla mu fabrica zapeþetČna a relationírováno,
že sotva jmČní svého za 150 fl se vynašlo. Jsouc non solvendo a
neusedlý, s arrestem zjištČn. OpČte na obec znamenitá tČškost se
uvalí.
Psaní od kraj. ouĜadu s inclusívou krá. repræsentatí a
komory zapovídá apatikáĜĤm, doctorĤm medicinæ donaria k
ŠtČdrému veþeru neb k Novému létu sub pæna dupli dávati a
pĜijímati. NeménČ pĜi visitatí apatyk doktory tractírovati a
gratiály dávati. Že beztoho to na medicíny sobČ pĜirážejí.
Dle patentĤv knížka nová neb regulament cla a mČjta, co se
zboží vybírati a dávati má, se koupí.
MČsto 6 mužĤv in natura za regruty dáti a odvésti se
prohlásilo.
Psaní od JM. p. barona Mitrovskýho naĜizuje, by jemu
dokonalá specificatí solarií z mrtvých od minulé renovatí /180'/
[záhlaví: 1753] [okraj: Febr.] až do ultima Decem. 1752 s
doložením, co kdo participíroval, odeslána byla. Vyhotoví se
taková deductí, co do divisí obráceno bylo a co po zápovČdi in
parato pozĤstává.
Dni masopustní byli jasní, však studený. V postČ bylo
dovoleno jednou za den mimo stĜedy maso jísti. [okraj:
Velikonoc pČkná, sluneþná byla.]
Martii 7. JMKr. všechny vrchnosti zbuzuje, aby lny sily a
dČti na bĜetýnkách pĜísti uþily, že od toho jiné království dobĜe
stojejí a znamenitý profit mají. PĜitom nový Ĝád poštovský per
patentes se introducíruje a všechny poselství se zapovídají.
Vrchnostliví poslové mají s náležitými passy se zaopatĜiti a
takový posel pod arrestem od jiného psaní bráti a donášeti nemá.
Pojezdní k tomu mají býti obráni, kteĜí po cestách lidi
visitírovati budou a moc mají jedoucího i jdoucího, zdaliž jaké
psaní má, pĜehlédati. Vrchnostem a magistrátĤm, jenž své
canistry mají, po takové žádné privátní psaní pod trestem dávati
se zapovídá.
Pytláky neb zvČĜe i ptacstva škĤdcové, jenž se zase
rozmáhají, dle pĜedešlých patentĤv, aby se docela vykoĜenili,
pĜístnČ se trestati mají.
Vojáci jdoucí i jedoucí, kdoby koliv takového na cestČ
potkal, má od každého obyvatele i jdoucího na pass dotazován
býti a an by takový neproukázal, se obstaví a za desertura držán
bude. A to pod tČškým trestem tak se to zachovati má. PĜitom
patent vypisuje rozliþné škĤdce zemský strany krádeĜí a
nákeĜnicství. /181/ [záhlaví: 1753] Což vše obci na rathause
publicírované bylo, neménČ i status policiæ v kostelích, jaká se
uctivost zachovati má etc, republicírováno.
Zpráva na appell. strany Lustyka s relatí commissionální
vyĜízení mezi pány manželi Ludmonov. a pány commissaĜi k
peþetČní krám. zboží o jim patĜící taxu, kterak jemu gratuito díl
passír.
Tabella všech professionistĤv a ĜemeslníkĤm dle patentu
vyhotovená, v kteréžto podle rubric se vypisuje jaký manufacta
producírujou a kterak takový v mČstČ a po jarmarcích bídnČ
zpenČžujou, materiale na producta, co v mČstČ k dostání jest a co
nejni, odjinud sobČ kupujou a jakkoliv více by producírovati
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mohli, ponČvadž se to zpenČžiti nedá a taky pro chudobu lépe
Ĝemeslo provozovati nemohou, tím samým pro nedostatek penČz
bídnČ živu býti pĜichází. NeménČ jak mnoho obilí, lnu, konopí,
rosy a þoþky se seje a vlny se vynachází a kam se to vyváží a jak
mnoho ovoce se naklidí a ryb naloví a v þom Ĝemeslníci
pĜekážku trpČjí a tak dále. K jakému cíli a konci takové tabellæ
se vyhotovují, toho effect se oþekává.
Martii 21. Psaní od JMP. barona Mitrovskýho, by jemu
zpráva dána byla, jak Ĝemeslníci a professionisté stojejí a kterak
by se jim spomocti mohlo, by lépej živnosti své provozovali.
Druhé psaní stížebným spisem arendátorĤv, kterak ke
contractu pĜistoupiti nemohou, že by do zkázy sebe, dítky i
manželky zavédsti by se musely, by se jemu /181'/ [záhlaví: 1753]
[okraj: Martius] na to a cujus conditionis jsou, zpráva dala.
TĜetí, zdaž kdo k arendČ na statky obecní se jest ohlásil.
Páni do mČst pražských deputírovaní uþinili relatí: PonČvadž
žádný se nevynachází, kdo by do arendy statky neb dvory a
pivov. ujíti chtČl, zdaž by magistrát sobČ nového správce zvoliti
mohl. Má se s tím supersedírovat tĜabas rok neb 2 léta že se
musí vyþkat, až se arendátor vynajde, a pokudž ne, že JKMt
cizozemce dosadí, aby magistrát k tomu nedopouštČl a radČji to
congremiales ujali.
Spis na krá. repræsentatí i na J.M.P. Mitrovsk. strany sportul
z umrlých s deductí, kdo co dostal a užil, byl podán. Jakáž takáž
nadČje jest, že qvo ad præteritum zĤstane pĜi tom a qvo ad
futurum nic.
Od nejvyš. p. krigs commissaĜe na správu cassáren ke 300 fl
vyzdvihli a pĜivezli.
A kterak fabricant pangrotíroval a na restách vČzeti zĤstal,
referírovali a pĜitom ostatní negotia dobĜe vyĜídili.
Patent obci byl publicírován, že JKMt dva šraĖky v kraji
þásl., totiž u NČmec. Brodu a u Malína, plus offerenti
pronajímati ráþí, by se ten, jenž takový najmouti chce, ku kraj.
ouĜadu ad licitationem 26. Martii dostavil. PĜitom zase obec
animírována byla k arendČ statkĤv obec.
Vrchnostem na vĤli se zanechává, co regrout in natura
odvésti chce.
/182/ [záhlaví: 1753] Resta vrabþích hlav pod executí odvédsti
a na nČ qvitovati.
Psaní od kraj. ouĜadu s decisí od krá. repræsentatí
pernikáĜĤv a punþoháĜĤv strany dlouho trvající controversiæ s
pražským cechem, kdežto pohledávali, aby se k hlavnímu
pražskýmu cechu pĜivtČliti dali. Decidírováno, že dle generálií
všichni cechové sobČ jsou rovni a tak jako jeden i druhý dobrý
jest a žádný nČco nic pro sebe obzvláštního nemá. Ta dĤležitost
byla rulírována pĜi magistrátu pražským, kuttnohorským, pĜi
consessu, appellatí, repræsentatí a collegium comerciorum, též
pĜi kraj. ouĜadČ etc.
Missiva od krá. repræsentatí a komory na krá. p. rychtáĜe
znČjící, pro civitatensi munere na pĜelivo a dČlání pláten, jak
široké býti má, míru a invigilantí mi. conferíruje a kterak se to
zachovává, þtvrtletní zprávu dáti má.
Psaní od kraj. ouĜadu naĜizuje, aby se sschöpfmistr strany
recommendatí KateĜinČ Sobotecské skrze schub do mČsta
odeslané, jenž se zase do Prahy navrátila, vymČĜil, co jej k tomu
pohnulo. Bude odepsáno, že se tu nic podobného nestalo, aby se
na takovou dĤmČlou atestatí neb recommendatí dotazovala, od
koho ji dostala.
Martii 27. Psaní od kraj. ouĜadu s inclusívou od krá.
repræsentatí a komory, že ti 4 arendátorové dle contractu na
brány, trhy a hrstnicství, též p. Skopec na váhu, arendy užíti
mají a ponČvadž o jarmarky pĜi licitatí žádná zmínka nebyla a z
takových emelumenta magt užíval, /182'/ [záhlaví: 1753] [okraj:
Martii] takový pak 71 fl vynášejí a oni arendarii za nČ 50 fl dáti
se prohlašujou. Pokudž takový užíti chtČjí, mají znova ohlásiti,
že na to licitatí následovati má. Bylo jim tehdy oznámeno, když
cautí složejí a první qvartál odvedou, že se jim contract k
podpisu dá a ta arenda od 1 Aprilis pobČchne.
† Paní Anna ovd. Karová vČku svého 61 rok život svĤj
dokonala.
V JeníkovČ 20 deserturĤv s (z)braní obstaveno bylo. Když
jsou na pass dotazováni byli, pravili, že ho nepotĜebujou,
ponČvadž na executí vysláni jsou. Aby tehdy onweysunk

ukázali, kam ordinírováni jsou. Pravíc, že ho má officír, který
napĜed jde aj.
Febru. Psaní od JMP. barona Mitrovsk. s includýrovaným
spisem tČch 4 arandátorĤv, kdežto 9 punctĤv stížebných
pĜednášejí a proto contract nepodepsali. Strany pak jarmarkĤv
prohlásili se, že tČch 71 fl dají.
Psaní od kraj. ouĜadu, aby máteĜ panny Barbory Vorlové,
jenž od consistoĜe p. Marchovi pĜisouzena jest, by ji do arrestu
dostavila a kde se ukrývá vyjevila. Oznámila, že v klášteĜe u
ursulinek se zdržuje. I byla do arrestu dostavena.
4. Regulament mejta a cla obci byl vyhlášen.
Na krá. repræsentatí strany p. Khunce, jenž se na Janovice
za arendátora ohlásil, kterak /183/ [záhlaví: 1753] [okraj: Apri.]
zadlužený zde v nájmČ pozĤstávající od creditorĤv exeqvírován
jest.
Fabrica mejdla v Rakousích od JKM. privilegírována a
založena jest.
12. † Pan Daniel Grübler, starec 85 leth, krejþí. PohĜben u
Matky Boží. Z prvního manželstva zanechal syna p. patera Ord.
cum. Rub. Cruce et Stella, v Polsku professa, pak z druhého
manželstva p. syna v Sedlici professa.
Fortifice cum Filo panem mihi Sæpe lucrabar
Jam mihi perfinditscindit Vitam mors perbreve filum
Omne lucrum cessat qvando mors aspera mactat
Korouhev cech krejþovský k Velikonoci novou dČlati dal,
která na [nedopsáno] fl koštovala. Ta pak stará, jenž léta 1722 k
processí do Prahy k hrobu sv. Jana Nepom. zhotovena byla,
velice sešla.
Korouchev menší do pole z calamanu ševci novou udČlat
dali, do které moje manželka obraz malovala aj.
Majus 7. Psaní od kraj. ouĜadu s krá. inclusívou od krá.
repræsentatí intimíruje, kterak na JMK. kolínský postmistr
stížnost proti Janovi Kircheislovi, poslu ordinárnímu a formanu,
jest zanesl, že proti poštovskému Ĝádu lidi sem a tam dováží a
paqvety, psaní, též jiné vČci do Prahy pĜiváží a tím obruch poštČ
þiní, pak od mČsta za poselství solare roþní p(er) 53 fl dostává.
Táž nejmi. inclusa naĜizuje, by se jemu takové formanČní 1. pod
skuteþným arrestem bez odkladu zapovČdČlo. An by toho
pĜestati nechtČl 2. konČ i vĤz k contrabantírování pĜijíti má, to
pak roþní solare jeho postmistrovi kolínskýmu dáno býti má.
/183'/ [záhlaví: 1753] [okraj: Majus.] By on (však od magistrátu signírované) psaní per postam do Prahy i jinam psaní expedíroval, podle toho témuž Kirchheislovi formanČní a poselství
zapovČdČno jest. Když ale na to své gravatoria podá, bude to na
vyší místo spolu i od vzá. magistrátu repræsentírováno.
7. dito JMP. baron Mitrovský, nejv. müntzmistr, na Hory
Kuttny toliko v jedné caretČ s p. secretáĜem ad actum
renovationis s obecníma koĖmi k 9. hodinČ na noc jest pĜijel a
beze vší parády od vzác. magtu beneventírován a na Vlaský
dvĤr doprovázen byl. 8. dito ráno skrze p. secretáĜe oznámiti
dal, že zejtra, id est 9., magistrát renovírovati bude, by se k 9.
hodinČ pĜed nČj najíti dal.
I byl túž hodinu sám v jedné osobČ do kostela sv. Jakuba na
Sacrum de S. Spiritu introducírován. Soldateska od 15 osob
zbrojných se najíti dala a p. pergkhoffmistr k tomu actu s
horním ouĜadem pozvaný se pouchejlil. PĜijdouc JMP. renovant
na rathaus na kamenou pavlaþ, nade dveĜmi inscriptí Qvis qvis
senatorum causa etc etc s obvláštním zalíbením sobČ pĜeþetl,
pak pĜed obcí v raddním místČ beneventírován byl. Po uþinČném
podČkování decret od krá. repræsentatí publicírovati dal, kterak
JK.Mt na místČ zemĜelých starších, totiž Theo. Janovky, Jana
Bergkmona a Vác. Šrámka, do starší raddy Fran. Fatigata, Fran.
Sprenga, z mladší raddy pak ex syndicata Theo. Janovku
resignato /184/ [záhlaví: 1753] syndicatu ut pote incompatibili a do
mladší raddy Vác. Kubína, Anto. Kleinera, Roberta Novotnýho
a JiĜího ýernýho.
Potom následovala lista renovationis, od p. secretáĜe
publicovaná.
Starší radda: 1. Ignativs Hladký, primas, 2. Petr Hertl, 3.
Bernard Erythræy, 4. Jozeff Khun, 5. Ignat. Rabenstein, 6. Jan
Ludman, 7. Vojt. Kegler, 8. Frantz Christoph, 9. Wentzl
Lysander, 10. Jan Kubík, 11. Fran. Fatigat, 12. Frantz Spreng,
13. Theo. Janovka.

Do mladší raddy: Vác. Kubín, Petr Höring, Antonín Kleiner,
Robert Novotný, JiĜí ýerný.
Na to následovalo vyznání víry a pĜísaha konš., potom od p.
primasa podČkování, pak závČreþná od JMP. renovanta adhoratí
k magistrátu a obci, založená na právČ mČst. A. 40 42 addendo
gloriose est devincere hostem honorabilius regere civem. Pak ku
konci, když obec vystoupila, JMP. renovátor v latinČ velmi
pĜívČtivČ adhortíroval senatores, by statky obecní per rubricas do
arendy najali a k tomu aby cizí nepĜipouštČli.
PĜekrásná panna Fat. etc, jenž se s officíry vojanskými do
conversírování a kalansírovaní vpustila, pannenství své zmrhala,
kteréžto zmrhání obecní lid pĜedtím dávno jest pĜedpovídal.
O qvam difficile est pulchram servare Puellam
hinc prece vel auro forma petita perit
/184'/ [záhlaví: 1753] Maii 10. JM. p. baronovi od renovatí
vymČĜený gratiál 100 dukátĤv krá. byl odveden, zaþež se uctivČ
podČkoval. A ponČvadž p. secretáĜi od starodávna bývalo 12 fl
dáváno, by takový jemu neb lokajĤm co dáno bylo, zapovČdČl.
11. dito obec byla povolána a dle mi. poruþení oznámeno,
aby se ti, jenž by obecní statky p(er) rubricas arendírovati mínili,
do zejtĜka a do poledne u JM pana barona ohlásili. PĜitom se
oznámilo, kterak vþera s onými 4 arendariemi, totiž s p.
Krausem, Strakou, Šedivým a Hájkem, na 6 leth roþnČ p(er) 600
fl brány, trhy etc od 1. Junii proti cautí 200 fl k arendírování
pĜišly. Dle toho contracty se vyhotovČjí.
Revír že taky k arendírování pozĤstává, sousedstvu
oznámeno bylo.
14. dito JMP baron odejel a decret první zanechal, v
kterémžto intimíruje, že p. Hladký, urbis primator, z extraordinárního vejbČrþenství a p. Antonín Kleiner z contralorství
dobrovolnČ resignírovali a pro interim tu functí vejbČrþenství p.
Jozeff ýapek, urburní, proti týhodnímu platu p(er) 1 fl, pak
gegenhandlerovství p. Jakub Sschön p(er) 45 kr provisorio modo
do vyší resolutí administrírujou.
Druhý decret communicíruje suffragia starších bergkwergku
kaĖkovsk. k obnovení raddy.
TĜetí, vota starších nad havéĜi, aby vzác. magistrát do 8
dnĤv na to dle starobylého obyþeje svou zprávu dal.
K slavnosti sv. Jana Nepom. varhany, na které záduší 650 fl
concurrírovali, zhotovené byly. PĜed tím dnem slavné letaniæ se
konaly a mnoství lidu, až kostel tČsný byl, najíti se dalo.
/185/ [záhlaví: 1753] Maii 19. Patenty zapovídají müntzi
brandenburgskou a ji devalvírujou, by ze zemČ vypuzena byla.
2. Intimírujou loger od Nových DvorĤv ke Kolínu, by se
okolní místa pivem, masy a jinými viveres pro vojsko a
magasíny zaopatĜily. Skrze tento kraj. þáslavský že tĜi collonie
do logru pomarchírujou.
3. qvo ad statum jvstitiæ krá. rescript strany advocátĤv a
procurátorĤv, by v spisech zbyteþnosti a dotýkání stran, též
braní dilatí se varovali, strany neb clienty platem nepĜetahovali.
4. Magistrátové in fine anni listu sirotkĤv a kterak poruþníci
poþty jich zaopatĜeny mají a každý rok revidírovány byly, na
appellatí odesílali a zprávy þinili.
5. qvo ad statum militarem kterak a kde na officíĜích své
spravedlnosti a prætensí se pohledávati a na nČ žaloby se
skládati mají.
6. Feldt caplanové u pĜítomnosti curátorĤ neb faráĜĤ a
nejináþ copulírovati a jim od copulatí jeden díl faráĜi, pod kterou
curou nevČsta jest, odveden býti má.
P. P. Jan Šlechta ecclesiasticvs, na den sv. Jana Nepo. u sv.
Jakuba mši sv. první celebríroval.
24. Psaní na krá. repræsentatí, kterak jistý forman do fabrik
mČsta in præjudicium mČst. fabriky od nČkolika cent. fĤru
tabáku jistému kramáĜi jest pĜivezl a aby takový jinde na újmu
fabricantĤv neprodával, takový mČsto, jenž roþnČ 1000 fl
reluitions /185'/ [záhlaví: 1753] [okraj: Maii.] qvantum z tabáku
dávati musí, ujalo, by takový tabáky bez obv(z)láštního passu do
zemČ passírovány nebyly, se žádá.
Zpráva na appellatí strany jisté ženské osoby, jenž z hoĜejšího arrestu, jakožto vagabunda zdržána byla, vynikla, rozĜezaje
sobČ strosog a provazec udČlala, z okna se pustila, pak pĜi právČ
malostranském zjištČna. PonČvadž ex nullo crimine zde gravírována nebyla a sem ji vyzdvihnouti potĜeba nejni, že se propustiti
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mĤž.
Psaní od kraj. ouĜadu s inclusívou od krá. repræsentatí na
podaný spis ĜezníkĤv strany plus vybraného fleisz kr(ejcaru), by
jim to qvantum na resta masitá obráceno bylo. PonČvadž jich
prægravatoria žádného místa nenalézají a to qvantum od
consumentĤv pĜibejvá, pak mČsto s vojskem obtíženo jest a za
officíry qvartýry platí a vČtší vydání podniknouti musí, že to
vybrané plus qvantum pro necessitate civica dobĜe se obracuje.
Oni pak Ĝezníci k zapravení restĤv pĜidržáni býti mají.
Spis na krá. repræsentatí s memoriálem cechu punþocháĜ
pernikáĜ., kdežto žádají, by ta mi. decisí od krá. repræsentatí
strany vzniklé nesnáze s cechem pražským pro podstatu
kuttnohor. cechu pernikáĜ. prošlá v kraji þáslav. a kouĜimském
per patentes publicírována byla.
/186/ [záhlaví: 1753] Oni z pĜedu jmenovaní 4 arendatores
ujali brány, trhy a jarmarky na 6 leth v 671 fl od 1. Junii a braní
podle contractu novou pĜísahu složili.
Junii 1. A ponČvadž anticipatí první qvartál nesložili a
namítali, že sice dle contractu uþinČného živi býti chtČjí, však k
tarifČ pĜistoupiti nemohou, prohlásili se licitanti pĜedešlí, totiž p.
Christoph a p. Novotný, že k tomu pĜistupujou. Bude o tom
zpráva na JMP barona Mitrovský. uþinČna a oni provisoriô
modô od 1. Junii mají tu funkcí administrírovati. [doplnČno:
nedopustili k tomu, nýbrž pĜistoupili.]
22. Maii. Páni vojanští officíĜi na ten den oslavovali slavnost
sv. Jana Nepo. Bylo solenne sacrum a jedna compagnie u
chrámu PánČ paradírovala a þtveré salve ze své zbranČ uþinila.
Kázání mČl nČmec. jejich p. P. feld caplan. Na veliký oltáĜ
offerírovali 156 svČc, též k menším oltáĜĤm, kde se mše svatý
sloužily.
JM.Kr resolvírovala, aby Kuttná Hora, RRPP. Jesuvitæ a
ýáslav, co tak krá. pruzský titulem brandtšacungku vyexigíroval, na své qvoty tĜetinu, id est p(er) 4000 fl, sobČ z berní
vyzdvihli.
Zpráva na krá. repræsentatí a JMP. barona strany koupeného
domu sedlecskýho p(er) 700 fl a domu Oudrckýho p(er) 600, z
jakých pohnutek pro cassárny takový domy obec jest ujala, by
takový peníze sobČ vypu(j)þiti aneb z tČch penČz je zaplatiti a
reparírovati dáti mohla, za mi. consens žádá.
1. Junii. Memoriál na túž krá. repræsentatí a psaní na JM.
pp. barona Mitrovskýho, repræsentírující, kterak fabrica(n)t
tabáku /186'/ [záhlaví: 1753] [okraj: Junii.] do restĤv zabĜedl, obci
na 400 fl restíruje. Pak tabáku fabrica provisorie zaopatĜena jest
a pĜes 600 fl roþnČ vytížiti možná nejni. A kdo by za ni vícej
dáti chtČl, žádný se nevynachází a aby na sousedstvo residuum
p(er) 400 fl se repartírovalo a vyexeqvírovalo nadČje nejni. Mezi
tím žid kolínský Pacovský na jisté vejminky za takovou 900 fl
offeríruje, kteréhožto vzá. magistrát proti privilegium krále
Maximiliana pĜijíti nemĤže. Žádá se, by to residuum mČstu
passírováno aneb jak by se chovati mČl, mi. decidírováno bylo.
Concept memoriálu stížebným spisem Karla Kirchheisla
strany zápovČdi formanČní a poslování. PonČvadž v tom patent
prošel, mocí kterého všem formanČní a landkoþování, též
poslování se zapovídá a podobný osoby s jinou živností se
zaopatĜiti mají. To pĜitom.
6. Jan Lustyg od otce postoupený dĤm salvo jure creditorĤm
zase jej tím právem cedíroval.
† JMPP. Joannes Reichknecht, oppat kláštera Sedlice, visitátor generalis, vicarius, vČku svého 58 let. Léta 1731. 21. Octob.
zvolený, 4. Junii život dokonal, 7. dito pohĜben, jehožto tČlo k
pohĜbu mno(ž)ství lidu, panstvo a duchovenstvo doprovodilo.
PrĤvod mČl p. prælát (z)braslavský.
Confratres vivos visitavi Sæpe per annos
debco Defunctos charos jam visere Fratres
Post hanc ætatem tribuat ei Deus felicem æternitatem
RĤžiþka Jacobus factus venerabilis Abbas.
/187/ [záhlaví: 1753] Junii 7. Patent vČdČti dává, 1. že pí
hrabČnka Pötingová, rozená sleþna Michnová, na panství svém 4
PP. Trinitarios fundírovala a tak zaopatĜila, že obyvatele sbírání
almužnou obtČžovati nemají.
2. Mistru ostrého meþe [okraj: v Litomyšli] Pírkovi, jenž
mnoho lidí o živobytí pĜipravil, všechné a docelé curýrování a
dávání líkĤ se zapovídá a pod trestem žádný více líky bráti se
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nemají.
3. Kdo by po silnici, kde se dČlati má, kolíky vytyþený
vyhoditi se opovážil, takový silniþním dílem 8 dní o chlebČ a
vodČ trestán býti má.
4. Z okolních míst ku potĜebČ a správČ silnic rumy neb písek
a skĜemen kámen lámati dáti a voziti žádný zbraĖovati nemá.
5. Pragmatica strany právních processĤv od 1. Augvs. svĤj
prĤchod míti bude.
Psaní od vyšího místa strany arendírování statkĤv obecních
a pivovara byla zase obec animírována. 15. dito depu. k licitatí
do Prahy se dostavČjí.
Psaní od JMP. barona Mitrovskýho s decisí od krá. repræsentatí strany sportul z umrlých, že participantes od zápovČdi
jeho takové do dĤchodu vynahraditi a zapraviti mají etc.
Strany formanČní Karla Kirchheisla praví se, že ta vČc již do
VídnČ expedírována jest. An by nic neobdržel, že vz. magistrát
na repræsentatí sousedĤv a obchodníkĤv obtížnosti remonstrírovati a jich se ujíti mĤž.
9. Junii. Paní Eleonora Hertlová porodila dcerušku, jížto na
kĜtu sva. jméno dáno jest Lidmilla Petronela Aloisia Eleo.
Wardeburga.
11. dito. Psaní na krá. licitatorní commissí strany arendy
statkĤ a pivovara, repræsentírující, an by podle offerty to v 23
tisících fl /187'/ [záhlaví: 1753] [okraj: Junivs] arendírováno býti
mČlo, že by tu obec v té arendČ na 6 leth trvající pĜes 30 tisíc fl
škody trpČti musela a žádných dluhĤv spláceti ani obyþejný
vydání zastoupiti nemohla. MČšĢanstvo v tom interveníruje a
žádá, že by užiteþnČjc bylo, by administratí magistrátu
zanechána byla.
Nastaly dni velmi parný, trávníky vyhoĜely, osení špatnČ
kvetlo, ovoce opadávala. PĜedtím housenky místem zahrady
docela ztrávily.
U studánky blíž Bylan, odkudž náhon vody do mČsta se
vede, statua S. Adalberti jest od kamena postavena.
14. dito, ze sousedstva deputírovaní plnomocníci a z raddy
p. Janovka, p. Kubín, star. obec., p. Vanko osmi-soudce a p.
Vocet k licitatí arendy do Prahy odejeli.
Prošlo psaní od JMP barona, aby p. Hertl cum suis consociis
k arendČ animírován byl, jináþe že Khunczovi ve 23 tisících fl,
tĜebas to se škodou obce bylo, arenda zanechána bude. Podle
toho následovnČ do Prahy s psaním odpovČdním k té exarendationis commissí se dostaví.
Bonificatí na tĜetinu, id est 4 tisíce fl na tČch 12 tisíc fl,
titulem brandt schaczunku, na Kuttný HoĜe od krále pruzskýho
vyexigírovaných, z filial cassy se vydati má.
22. Appellatorní missiva žádost p. Khernera o pohledávání
moratorium odmršĢuje a pohnutky jeho neatendíruje.
Druhá odesílá spis p. Vorla, syndica þáslav., o conferírování
procuratoriæ, ponČvadž prej pĜi zdejším právČ toliko jediný
prokurátor se vynachází, by na to zpráva dána byla.
/188/ [záhlaví: 1753] Psaní od kraj. ouĜadu odesílá exempláĜe
contractu od krá. repræsentatí approbírované, strany do arendy
pronajatých bran mČst., trhĤv a jahrmarkĤv od oných 4 arendátorĤv p(er) 848 fl.
Junii 20. Od JMP. barona Mitrovskýho psaní intimíruje,
kterak obecní statky i s pivovarem od 1. Julii p. Petrovi Hertlovi
a p. Zykmundovi Moravcovi, též p. Jozeffovi ýapkovi, krá.
urburnímu, ve 2460 24 tisících a 600 (fl) na 6 leth
odarendírovány jsou. An by ve tĜech letech na škodách býti mČl,
na ¼ léta vejpovČć uþiniti ohraženo má. PĜitom protocoll
commissionis se allegíruje a proposití v rozliþných punctách se
pĜikládá.
23. P. Christoph a p. Robert Novotný uþinili prohlášení své,
že k té arendČ podle tČch condití pĜistupujou a vidouce, že to
obci ke škodČ jest, o 1400 fl plus offerírujou a k tomu consocios
mají p. Vanko, p. Emlera, p. Fran. Wolfa a p. Khernera. Toho
pohnutka byla, že žádnou anticipatí a cautí coarendatores dáti
zavázáni nejsou. Bylo jim oznámeno, ponČvadž to v moci od
JKM. zĜízené commissí dependíruje, by se tam ucházeli.
19. dito. Po poledních byla vedena processí k studánce blíž
vsi Bylan k statui sv. VojtČcha, kteroužto JMP. arci dČkan p.
Vácslav Erythræy posvČtil. p. P. Lang, capell., tam slavnou oratí
uþinil. Na tu studánku neb vedení toku vody král Vladislav

privilegium udČlil, kteréžto Ferdi. II. listem potvrdil a Leopold I.
léta 1691 dne 16. ledna confirmíroval.
J.M.P pater franciscus Borias Carolvs Herink, meritírovaný
kuttnohorský caplan, odejel do Citova na faru.
/188'/ [záhlaví: 1753] Junii 26. Psaní na JMP. barona Mitrovskýho s pĜiloženým contractem strany arendy podle protoculu
exarendationis commissí pro p. Petra Hertla a jeho consociis o
statky obec., bude exped. Obsahuje v sobČ 23 punctĤv.
P. Jan Müller, ser. consul., za ouĜedlníka mČst. na místo p.
Roberta Novotnýho, mlad. radd., resolvírován.
28. Psaní od kraj. ouĜadu intimíruje, že JK.Mt na repræsentatí strany Jana Kirchheisla jeho formanČní nejmi. rescribírovati
ráþila, že se jemu ta živnost pozĤstavuje, však tak, by žádný
psaní nedovážel a pakety, co by [okraj: pĜes] 20 lib vážilo, sebou
bráti mohl.
P. Petr Höring za služebníka ouĜed. a p. Jan Karré za
contralora proti roþnímu platu 75 fl resolví.
Julii 9. Páni arendatores statkĤv obecních složili cautí na
8000 reální hypothecární.
† 11. Funus nebo. p. Petra Höringa, mlad. radd., jenž
pochĜben jest u Matky Boží na NámČti.
13. Psaní od JMP. bar. Mitrovskýho naĜizuje, aby p. Petr
Hertl cum suis sociis animírován byl, by taky to qvantum, co
poslednČjší arandarii dávají, dal, že pĜednost míti má. Byla
držána commissí. Prohlásil se, že do Prahy pojede a tam svou
declaratí uþiní. Bylo to tam oznámeno a po nČm
Spis na krá. repræsentatí též JMP. barona o remissí in totum
strany sportul z umrlých odeslán.
A ponČvadž od téhož JM pana poruþeno jest, by p. /189/
[záhlaví: 1753] Ramhoffskýmu agentela se vypovČdČla, jest mu
podČkováno a to oznámeno.
Patent naĜizuje, ponČvadž krá. vídeĖská silnice vydláždČná
vrchnostem mejto majícím vykázána jest, aby taková conservírována byla a tam potĜebný forot se vždycky zachoval, tak aby
co se vypotĜebuje, zase dosazen byl. V MalínČ u celny bude
obydlí pro dva pocestný vystavČno, jenž by takový ustaviþnČ
silnice spravovali.
Julii 21. Psaní od JMP. bar. Mitrovskýho intimíruje, že
nejvy. exarendationum deputírovaná commissí tu plus offertu
oných poznČjších arendátorĤv neatendíruje, anobrž ty contracty
pro arendátory pĜednČjší a pro magistrát approbíruje a
ratihibíruje a takový zpátkem odesílá.
7. Augusti v klášteĜe Sedlici bylo volení p. opata a zvolen
jest velebný pan P. Jacobvs RĤžiþka, bývalý secretáĜ. Byla jemu
od vz. magistrátu gratulatí uþinČna dne 8. ejusdem skrze pány
deputírovaný.
8. Psaní od kraj. ouĜadu s krá. decisí, kterážto zdejší vín
handlíĜe neb šenkýĜe od tátzu hraniþného, od pánĤv stavĤv na nČ
uloženého, nejmi. osvobozuje, však taky aby se jedoucí pro víno
s passem dĤstateþným legitimíroval.
JMP arci-dČkan oznámiti dal, kterak od consistoĜe licentí
dostal chrám PánČ pro služby boží sv. Jana Nepom. consecrírovati. Podle toho k tomu obral nedČli po sv. Bartolo. Bude se o
tom s ním conferírovati.
Do campamentu nČkteĜí regimenty vojanský pomalu jsou se
vstahovaly. Povídá se, kterak J. Cí. a Krá. Mti do ýech na
hombu pĜijeti míti ráþejí.
/189'/ [záhlaví: 1753] Augvs. JMP prælát Sedlice pĜed sv.
Bernardem osobnČ do Kuttný Hory pĜijel a pĜi ouĜadČ præt. D.
Khun vz. magistrátu za onou gratulatí k jeho prælatství uctivČ
podČkoval s contestatí dobré harmoniæ k slavnosti sv. Bernarda
a k obČdu pozval. K té slavnosti velmi málo panstva a lidu najítí
se dalo.
23. Psaní od kraj. ouĜadu naĜizuje, by do Žleb 4 sudy ledu a
robytíĜi na správu cesty, kudy JMCí. a Krá. pĜijede, a k nahánČní
zvČĜe, jenž se s stĜelbou divertírovati ráþí, vysláni byli.
Jistý soused kuttno., hluchý Vích nazvaný, jenž sedlákĤm
spis dĤtklivý na krá. repræsentatí stilisíroval, dle prošlého
poruþení dostal domluvu v raddČ. PĜitom nevážnČ Ĝeþí odmlouval, o þemž zpráva odeslána byla. Do šatlavy se dostal a dalšího
naĜízení oþekávati má.
Strany koupČ Oudrckého domu pro cassárnu, za 600 fl
smluveného, kterýžto JM paní Dubská pĜed ratificatí krá.

repræsentatí za 700 fl koupila, dle psaní od JMP barona
Mitrovskýho, jak se to stalo, bude následovati pošlusná zpráva.
Krá. rescript naĜizuje, že mČsta an by 500 fl sobČ vypu(j)þiti
mínily, ku král dvoru o nejmi. consens recurrírovaly.
Dne 25. Augusti 1753., jenž bylo v sobotu ráno 10 hodin /190/
[záhlaví: 1753] JMP Vács. Erythræy arci-dČkan dle consistoriál.
povolení chrám PánČ sv. Jana Nepo. posvČtil a tam první mši
svatou sloužil.
26. V nedČli k 9. hodinČ od sv. Jakuba slavná processí k sv.
Janu Nepo. vedena byla, kdežto statua sv. Jana, pak Syn Boží
Ecce Homo od duchovenstva v aksamitových þervených ornátích, pak obraz panny Marie Staroboleslavský od pannen nešen
byl a na oltáĜ za sklo se postavil. K té slavnosti od chrámu PánČ
sv. Jakuba nový dĤkladný þervený aksamitový, bohatČ zlatem
štykovaný aparát ponejprv se zapuþil, kterýžto veleb. panny
ursulinky gratis vyštykovaly, jenž pĜes 800 fl koštoval. A tak se
první
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s velikou vroucností a potČšením oslavovalo. J. Exc. p. doctor
Erythræy slavnou tractatí jest uþinil, velebné duchovenstvo,
JMP prælata sedlec., p. P. rectora a vzá. magistrát, též p.
bergkhoffmistra znamenitČ jest uctil.
27. Že páni arendatores 2½ sudu piva pĜivaĜovati a tak pivo
zlechþovati se opovážili, to schledáno a stíženo bylo.
Krejþovský tovaryš, jenž v ležení markytánovi konČ ukradl,
k stání na planýĜi po tĜi dni s tabulkou, na ní vymalovaným
konČm, ortelován byl.
Za pivní vejbČrþenství neb. p. Vác. Fojsíka 1676 nedostatek
pĜes 200 fl se vystavuje. Po nČmž žádný dČdic ani statek se
nevynachází.
/190'/ [záhlaví: 1753] Augvst. 29. Do mČsta bez assignatí 12
compagnií vojska od regumentu Collorec. k tČm 6 compagniím
zde v cassárnách pozĤstávajícím se vstahuje, kterýžto do sousedských domĤv se rozložily a do 13. Septembr. zde se zdržovati, pak do VídnČ na einqvartírungk odmarchýrovati mají.
Concept zprávy na krá. repræsentatí strany koupČ Oudrc.
domu pro cassárnu cum suis documentis et reversalibvs specialiter in jure retractus fundírovaný, by takový trch p(er) 600 fl
approbírován byl, bude expedíro.
Debitores, jenž pĜes 40 tisíc fl z capitálĤv vermögen steüeru
p(ro) A(nn)o currenti na místČ creditorĤv restírujou, pod
seqvestratí patentaliter se naĜizuje takový resta zapraviti.
Qvietantí na odvod spravené silnice, by taková
conservírována a reparírována byla, jest vydána aj.
Jistý obČšenec, jenž in vicinia se obČsil, dle vyšetĜení a
zprávy dané a na to appella. missivy prošlé, jest u zdejší šibenice
na káĜe pĜivezený zahrabán.
Páni bratĜí Daþicští z Heslova na instantí JMP. Šleychrta
cum comminatione judicis k zapravení právních outrat byvše
obesláni, oznámeno, pokudž takový cum current. expensis do
západu slunce nezapravČjí, že na nČ ssteckzettl vydán bude.
Vesnicští rychráĜové, jenž s contribuþníma penČzni vybranými /191/ [záhlaví: 1753] se zakládají, dle patentĤv ze statku svrženi
a 3 letním šancovním dílem trestáni býti mají.
Strany arendy, kterak obci na postoupených effectích
škodlivá jest, uþiniti se deductí a bude do Prahy p. buchalterovi
remonstrírována. Na žádost obce vejpis contractĤ arendy bude
vydán.
31. CísaĜ pán skrze vojanský ležení do PodČbrad odejel. O
JM císaĜovnČ praví se, že po fayerberku z TĜebonice a Vltavo
Teyna do VídnČ zase odejela.
V Žlebích pĜes 9 tisíc ptacstva a zajícĤv jest postĜílel a v
PodČbradech nápodobnou myslivostí se divertírovati ráþil.
Septem. 2. JMP P. Florianus Hladký, professus cisterciensis
Sedlicii, u sv. Jakuba primitias celebríroval. JMP. P. jesuvita, p.
bratr, kázání mČl a pĜi mši svatý a druhý p. bratr Ordinis S. Benedicti, v klášteĜe sv. Ivana za Prahou professus, subdiaconum
agíroval. ýtvrtý p. bratr Vácslav, v Poþátkách v caplanství trvající, pĜed 4 lethy, a p. strejc, p. P. Wenceslaus jesuvita castrensis
v mladém vČku umĜel. K tČm primitiím p. Bernard z Prahy pĜijel
i taky pan Joannes, bratĜí, a paní sestry najíti se daly. P. otec,
uroz. p. Ignatius Hladký [okraj: primas] a pí máteĜ pí Veronika
rozená Rohusová nad tím duchovním potČšením hojný slzy
vylili.
P. primitians bIbIt a Deo CaLICeM
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/191'/ [záhlaví: 1753] Septemb. 9. V nedČli Jména Panny Marie byla slavná votiva processio pp. PP. jesuvitĤv k PanČ Marii
od sv. Jakuba vedena cum publi. communi. na podČkování, že
toto mČsto od ukrutného brandenburgsk(éh)o nepĜátelsk. vyrabování mi. a zázraþnČ osvoboditi a ochrániti jest ráþila.
10. Jistá bezbožná vojaþka od regtu Coloredského, jenž pí
vdovu Vorlovou podle domu HavíĜ. jedinČ obydlou s nožem
zamordovati sobČ ustanovila, ji drobet poranila, kterážto nad tou
mordýĜkou se zmocnila. Byvše s vartou do štokhausu vražena,
pravila, že ji pro peníze zamordovati chtČla aj.
Barbora Vorlová, dcera její, jenž in Februario ex capite rei
judicatæ p. Marchovi pĜi consistoĜi pĜisouzena byla, do arrestu
na poruþení krá. repræsentatí se dostala, dle missivy consisto. na
JMP. arci-dČkana prošlé, jak ona tak taky p. Marche ke dni 13.
currentis do consistoĜe se dostaviti mají.
Onen hluchý Vích pro nevážné Ĝeþi šatlavou zjištČný, d(l)e
decisí slav. krá. repræsentatí ještČ 8 denním arrestem vytrestán
býti má.
PánĤm arendátorĤm na jich pĜednešená puncta dopovČdíno:
PonČvadž contra mentem contractus cílejí, že se neatendírujou.
Strany taxy jeþmena a chmele, jenž valor znamenitČ accrescíruje, dle psaní JMP. barona Mitrovskýho by se o to commissionaliter s nima jednalo a na chmel, jenž takový po 42 kr ujali a
nyní pĜes 5 fl platí, nČco pĜidali, k tomu rozumČti nechtČli. I
budouĢ na týmž chmele z(n)amenitČ profitírovati.
/192/ [záhlaví: 1753] Psaní od kraj. ouĜadu s decisí od krá.
repræsentatí strany pronájmu fabriky tabákové židĤm plus
offerentum aneb o slevung, ponČvadž od zdejších to qvantum k
dostání nejni. Qvo ad 1. punctum ta decisí žádné resolutum v
sobČ neobsahuje, qvo ad 2. že se tu žádný nachlas státi nemĤž,
aby magt jenom k té fabrice mocnou ruku pĜiložil, že to
qvantum lechce se vytížiti mĤž. Ba byĢ by se i k tomu nohy i etc
pĜiložilo, pĜedce se takový qvantum nevytíží aj.
Septem. 13. Vojsko z cassáren i celý rege(me)nt Colloredský
do VídnČ na wintrqvartír ordinýrovaný z mČsta odmarchírovala
jedna collona.
15. dito zase odmarchírovala druhá collona.
Sousedi, jenž do qvartírĤv dne 29. Aug. pĜimarchírované
vojsko pĜijalo, dostalo schlof kr 236 fl.
Ta nevČsta, ponČvadž skrze dlouhý arrest povšem toho
Marsche sobČ za manžela pojmouti nemíní, jest absolvírována,
avšak ale jemu právní outraty et qvod interest zapraviti má.
P. Robert Novotný, mlad. radd., za vejbČrþího masité sbírky,
na místČ p. Joze. Hertla, syndica a spolu einqvartír mastra, resolvírován.
ěezníci restantiary masitého kr, nemajíce ohled na militární
executí, na poruþení kraj. by do 9 dní zaplatili, arrestírováni
jsou. Pak po vyjítí termínu jejich jmČní má se sub hasta
prodávati.
Consignatí celo- i pĤl potažníkĤv vrchnosten. i zádušních se
vynacházejících dle patentĤv na kraj. ouĜad odeslána.
/192'/ [záhlaví: 1753] Septemb. 2. PonČvadž od kraj. ouĜadu
dojista se naslejchá, že do mČsta na wintrqvartír o 2 compagnie
vojákĤv více einqvartírováno býti má a takový by mezi sousedy
einqvartírováni býti museli, jest na krá. repræsentatí memoriál
odeslán, a proþ by ty dvČ compagnie odvrácené a mČsto v tom
ušanované bylo, motiva se deducírujou: 1. že od p. generála
Tirhaimb dosti tČ(ž)sce qvasi cassárny vynalezené byly, 2. skrze
arendu obec menší pĜíjmy požívá, 3. od qvartírĤv officírských
na tisíc tol. roþnČ platí etc a s novou qvasicassárnu býti též
einrichtování fundum nemá.
Octobr. 1. Patent ostĜe zapovídá mistrĤm a tovaryšĤm ševcovským synky štrapicírovati a mimo Ĝemeslnické práce k jiným
pracem neb k službám je neodtahovati a nepotĜebovati, tak aby
oni, jsouc pĤl tovaryše, tím spíšeji k svému dokonalému vyuþení
dojíti mohli.
Psaní od kraj. ouĜadu intimíruje, kterak 8 compagnií vojska
do místa na einqvartírungk pĜitáhne.
JK.Mt naĜizovati ráþí, aby království þeské 9 tisíc mužĤv
neb vojska schledalo a na nohu postavilo, tak aby s nimi
regementy k dosazení pĜišly. Kterýžto má býti vČþnČ zachován a
in Aprili, Majo et Junio mustrován. Na obují roþnČ z cassy vojanské dostane 3 fl a dva þervený pyntlíky, když na mustruĖgk
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pĤjde, chléb a 6 kr na den užije. Ženiti jim se svoboda zanechává. Po mustruĖku vrchnosti robotovati má. An by který zdraví
neb prsty sobČ zohyzdil, má po tĜi dni u planýĜe státi, pak 8 10
letým šancovním dílem potrestán byti. Což po kázáních v
kostelích lidu se ohlásí.
/193/ [záhlaví: 1753] Octob. 1. Lidmile Vla(c)hové, ex capite
infanticidii s vojákem zmrhané, ortel od p(ánĤ)v sschöpfmistrĤv
vynešený, mocí kterého k meþi ortelována a srdce její v hrobČ
kĤlem proraženo a tČlo zahrabené býti má. Vzala recurs o mt.
Patent zapovídá mystrĤm mistrĤm a tovaryšĤm ševcovským
pod pokutou 10 tol. mezi pacholíkami, jenž je za pĤl tovaryše
držejí, ponČvadž za vyuþenou dostali, žádný rozdíl dČlán dČlán a
jako za otraka subordinírovaní nebyli a starší tovaryši nad nimi
nČjakou vrchnost sobČ nepĜipouštČli a starším tovaryšĤm nad
mladšími žádné panování nepĜináleží.
8. Kuttná Hora s vesnicemi dle oných patentĤv 24 muže
železných vojákĤv dostaviti má.
PonČvadž z nedČle do cassáren na wintrqvartíry vojsko
pĜitáhnouti má a p. vojanský commissaĜ aby takový vnitĜ se
spravovati dali, tomu se nerozumí a jenom na odeslané psaní
recepisse dal a tudy kraj. ouĜad do toho se melírovati nemíní,
pro uvarování confusí a aby vojsko potom k sousedĤm via facti
se neeinqvartírovali, bude taková reparatí od mČsta zaopatĜeno s
vejhradou vynahražení outrat, což na krá. repræsentatí
oznámeno bude.
Strany arendy pĜi každé sessí všelijaké nedorozumČní na
škodu a zkrácení obce se nahazujou.
10. Na den sv. Františka Boryáše JMP. P. Adauctus Augest
S. Jesu, v 50 letech druhé primitias slavnČ celebríroval. PĜed
assistentí jeho p. Ignatius Hladký, urbis primátor, a p. Petr Hertl,
emeritus senátor, bývalí discipulové jeho, velké svíce s kvČtinami ozdobené jsou nesli, kteréžto pĜi mši sv. JMP. primitians
communicíroval. [okraj: 1. Junii 1755 pie in D(omino) obiit.]
/193'/ [záhlaví: 1753] Octob. 17. Patent intimíroval, kterak
JKMti povČdomo jest, že v tomto království þeském velice lesy
ztenþeny a consumírovány se vynacházejí, odkudž k obávání
jest nedostatek dĜíví. A protož se naĜizuje, by widerwagksy neb
porostliny bedlivČ se hájili. 2. Sedláci své chalupy ne od dĜíví,
nýbrž z egyptských cihel blátČných stavČli, ploty a hradby mezi
prknami na bláto s kamením dČlali a vrchnosti aby na trhanice
neb tesy hradby dČlati nedopouštČly. Ploty z vrb živé stavČti se
nedopbrálí. Tou pĜíležitostí s pány arendariusy
Z strany sáhového dĜíví na deputáty a do dvorĤv, též na pilu
a ruinírování lesĤv Janovic. nesnáze jest vznikla, kdežto na jevo
pĜichází, že v tČch 6 letech na 8 tisíc sáhĤv consumírovati
pĜichází, odkudž snadno se poznati mĤž, že ty lesy skrze ten þas
se consumírovati budou. I jest polesný obrán, což na krá.
repræsentatí i JMP. baronovi Mitrovskýmu se remonstríruje a
patrnČ se vidí, že ta arenda na zkázu obce nemálo cílí.
Hodiny na rathause, jenž léta 1666 na vČži založeny byly,
pro jejich sešlost tohoto roku spravovati se daly. A tak 87 leth
trvaly.
22. dito. SnČm na hradČ Pražským rozepsán. Byl deputírován p. primas a p. Janovka a téhož datum má generální zemnČ
visitatí pĜedsevzata býti.
/194/ [záhlaví: 1753] Octob. 21. V nedČli, jenž bylo svaté
panny muþedlnice Voršily, pĜitáhlo 7 compagnií vojákĤv od
regementu Harschovskýho do cassáren na wintrqvartír, kterýžto
pokojnČ do svých míst einqvartírováni byli. Do Oudrckýho
domu na KoĖský trch byla uložena 1 compagnie granatýrĤv. P.
hejtm. Don Lois de Villa Castelo se do ýáslavČ s compag. svou
dostal a tam nad 2 compag. commendýrující qvartíruje.
Páni arendatotes v þas nedostatku vody, aby mlynáĜi mleti
mohli, za vodu z Vidláku 35 fl míti žádali. PonČvadž takovou
gratis pustiti odporni byli, na pĜipsání vzá. magtu prošel od kraj.
ouĜadu na arendatory, by takovou ihned bez odkladu a ouplatku
propustili a nato do 3 dnĤv zprávu odeslali.
P. nejv. wachtmistr jménem regementu žádal, aby vzá.
magistrát ještČ jednu compagnii vojákĤv do mČsta pĜijal. Jest mu
z mnohých pĜíþin odepĜíno a oznámeno, že se to pro veliké
vydání státi nemĤž.
Decret od JMP. barona Mitrovskýho, by sloužících mČst. na
obtížnost platu obec. poþet rozmnožován nebyl, 2. deputáty ne

in natura, ale in æqvivalenti na peníze se dávaly a co v minulých
6 letech magistratuales osoby a jiní mČst. sloužící koštovali poznamenání odesláno bylo, 3. syndici archivium dobĜe spoĜádaný
mČli. PĜi tom inclusíva byla rescript JMK., naþež do 14 dnĤv
zpráva dána býti má.
Psaní od kraj. ouĜadu in conformitate prioris vymČĜuje okolo
40 tisíc sáhĤv silnici vídeĖ. conservíravati.
/194'/ [záhlaví: 1753] Novemb. 5. Vác. Lustig, kupec nad
statek a jmČní zadlužený, uþinil creditorĤm svým obligationem
bonorum, jemužto oni zboží krámské pĜedtím zapeþetiti a
taxírovati dali a moratorium na 3 léta udČlili. On takové zboží
rozprodal, interesse naplatil. Schledá se, že creditores na tisíce
tratiti budou.
StĜíkaþka velká skrze jistého zvonaĜe pražské. k napravení
náležitČ pĜišla, kterýžto zvonaĜ jednu stĜíkaþku novou, jenž za
240 fl smluvena jest, udČlati má. Týž zvonaĜ slil nový zvon k sv.
Janu Nepo., pĜes 1 ct vážící, jenž v Praze ke cti sv. Floriana
posvČcen a na vČž k HavíĜ. domu zavČšen byl.
7. Psaní od JMP. barona Mitrovskýho strany vydání dĜíví
p(ánĤ)m arendátorĤm z lesĤv Janovic. pro pivovar, šafáĜe,
ovþáky a deputáty bude vykázaný. Pro dvory kraj. zdaž vydáno
býti má, to se z extractĤv vyšetĜí.
OdpovČć na psaní JMP barona strany oných 3 punctĤv 1.
služeb. mČst., 2. co magistratuales za 6 leth a sloužící požívali s
deductí deputátĤv na peníze, 4. v jaké poĜádnosti archivium se
vynachází.
Psaní od kraj. ouĜadu strany bonificatí p(er) 93 fl na
cassárny.
Epitaphium
Vivere cessavi, non possum ludere Cambam./195/ [záh.: 1753]
Abrumpsit chordas Mors, non resonabo trophæas
vobiscum sociatus eram vos sæpe seqvebar
cantavi laudes & completoria Sacra
hinc Cambâ et cantu Vitam nunc compleo totam
Vos ego Fratres ad funus convoco charos
jam miser in dorso sepultvs decubo totvs
discedo morior Confratres ergo valete
Vester Sincerus Frater Cambista qviesco
15. Novembr. 1753
Joannes Hladik
Krá. rescript strany katĤv, rasĤv a psĤv pacholkou prošlý je
legitimíruje a za poctivý þiní. Když oni ten obchod zanechají, že
oni manželky a dČti jejich za poctiví držáni býti mají a u
sedského lidu do služby pĜijati býti mohou. Pak pro jejich obživení práce rukouch jejich i na silnice konati mocti budou i taky
kde by se obyvatelĤv (krom mČst a mČsteþek) nedostávalo, se
dosaditi mohou. Dotýkání jejich pĜedešlého obchodu se zapovídá. Ten rescript jim proto nejmi. udČlen jest, by se zahálþivého
života a žebroty varovali.
Patent tištČný tejkajíce promotí doctorĤv medicinæ, feldtscharĤv, lazebníkĤv a apatykáĜĤv, provisorĤv s vymČĜenou taxou examinatorĤv, též bab strany babení a conferírování pĜísach
pro phisicis et landt chirurgis ac apatecariis et provisoribus,
kteract v tČch functích pokraþovati se má.
/195'/ [záhlaví: 1753] TištČný patent zapovídá všelijakou
myslivost pod pokutou provozovati.
Cizozemský poutníky s svátostmi protul(uj)ící pryþ puditi a
je nepassírovati.
Od zaþátku novi systematis od obce na správy qvasi cassáren vojanských a za qvartíry officírský do tohoto roku vydáno
jest pĜes 11 tisíc.
Psaní od JMP. barona Mitrovskýho s pĜiloženou žalobou p.
Krausa proti svým consortĤm vedoucí. Budou na to slyšáni.
HovČzí dobytek v rozliþných krají(ch) padá. Ten pak a facultate medica uznán jest od letošního velikého sucha, že více
zemnČ a prachu týž dobytek než trávy zakusil, neb trávníky od
velkého parna všudy vyhoĜely.
PonČvadž se neví, zdaž obec respectu arendæ mladší raddu a
osmi-soudský ouĜad solarírovati postaþitedl(n)á budu, protož s
renovatí mČst. se poodkládá.
Na vČž rathauskou troje cifrpláty pĜi té hodin správČ k
spravování a k vyštafírování pĜišly a tou pĜíležitostí u Matky
Boží nČmecské hodiny odrážeti se zaþaly.
† Kníže Lobkowicz, generalissimus, život svĤj dokonal a

tĜikrát sto tisíc dlužen zĤstal neb nad jmČní a statek se zadlužil.
RoþnČ gáže jeho vynášela 20 tisíc.
/196/ [záhlaví: 1753] Novemb. 21. léta 1733 v PelĜimovČ s
mou milou manželkou paní Lidmillou ovdo. Sukovou z Belle
rozenou Hodovou z Elberodu byl jsem copulírován a 20 leth s ní
šĢasnČ jsem pĜeþekal.
21. Psaní od kraj. ouĜadu s inclusívou od krá. repræsentatí
naĜizuje, by podle sepsání a vyznání arrestírovaného Ražumpa
oni receptatores, jenž od nČho kradené a na panství novodvorském vylovené kapry pĜijímali a kupovali, s arrestem zjištČni
byli, kteĜížto taky okolo 14 osob zjištČni se vynacházejí.
Strany cassáren vojanských a reparatí jich ustaviþnČ
nedorozumČní povstalo a klíþe od bran commendírující míti
chtČl. Odkudž by jistČ na mČšĢanstvu špergeld byli exigírovali.
Z toho sešlo.
Nachází se jistý žid, kterak z fabriky tabákové obci roþnČ
1000 fl dáti míní, se slyšeti dává. Bude commissionaliter
vyšetĜeno, co fabrica nyní za užitek vynáší.
Patent dle krá. rescriptu duchovenstvu statky kupovati a
prodávati zapovídá.
28. Krá. rescript aliqvas causas et casus consistoriales vbíhající do manželstva et stuprationes ac alimentationes naturalium
prolium judicírovati vyzdvihuje a na krá. repræsentatí judicaturu
poukazuje. By to per modum pragmaticální sanctí tak observírováno bylo, naĜizuje, a to míti chce, by tak podle toho se to
zachovalo.
/196'/ [záhlaví: 1753] Patentaliter se naĜizuje, by všechny místa
a mČsta specificírovaly, jak mnoho roþnČ vlny z ovþího dobytka
se dostává a jak mnoho takové vlny klobouþníci, punþocháĜi,
soukeníci, též mezuláníci vzdČlají a zfabricírují, poznamenání
uþinily.
Decemb. 3. JM.P. páter Franciscus Hoffer, Ordinis S. Patris
Cajetani Religiosus, na den sv. Frant. Xaveria u pánĤv páterĤv
jesuvitĤv první mši svatou slavnČ své primitias celebríroval.
4. K slavnosti sv. panny a muþedlnice Barbory JMPP. rector
Paleþek na slavnost a k obČdu vzáct. magistrát pozval.
10. Psaní od JMP. baro. Mitrovskýho. Odesílá od krá.
repræsentatí a komory approbírované instructze pro cassíra a
contralora mČst., od kterýchžto nomine taxæ 5 fl dáti pĜichází.
Patenty rozliþné strany pádu hovČz. dobytka a popisy rozliþných loupežníkĤv, mordéĜĤv a zlodČjĤv v rozliþných krajích
zloþiností spáchaných.
P. Vác. Lustig na instantí nČkterých creditorĤv uþinil oblationem bonorum s popisem všeho jmČní svého a složil klíþe.
Žádali creditores curátora ad rem a pĜitom sub hastatorní cedule
na grunty. Bylo tomu deferírováno a poznamenání creditorĤm
commun.
/197/ [záhlaví: 1753] Dle krá. poruþení, jak se mnoho v
ýechách zvonaĜĤ vynachází, popis odeslán býti má aj.
N. Holub, poddaný panství zásmuc., lifrant obilí do vojansk.
maqvasinu, obvinil pĜi vzá. magtČ p. Planera, directora hospodáĜ. panství, jakožto od vyšího místa denominatum judicem
competentem, strany nevážného dotýkání a arrestírování pĤvoda, žádaje na nČm pro ten arrest a lucrum cessans 800 fl, odkudž
vznikl slavný process právní, takže obČ strany soudní svČdky
vedly a ponČvadž ta vČc pĜed tím pĜi krá. ouĜadČ kraj. k zmístnČní a porovnání pĜišla a obeslaný pĤvodovi in satisfactione 200
fl jest za to odvedl a docela vyqvitován byl, pak sobČ žádného
dalšího práva nereservíroval a takové porovnání obeslaný
producíroval, na právo mČst. Q 8 se odvolával, od toho obeslání
obeslaná strana byla osvobozena a pĤvod k vynahražení outrat,
neménČ ad pænam temere litigantium p(er) [nedopsáno] i s
pĜítelem právním p. Šípem, synd. kouĜim., odsouzen. 10.
Decemb. byla vejpovČć publicí.
InvalidĤm alimentatí na mČsíc dávati skrze patenty se
naĜizuje, kterážto alimentatí od zaþátku svého málo chybovati
bude, že na 10 tisíc fl se vztahuje.
/197'/ [záhlaví: 1753] Decemb. P. Robert Novotný, mČst.
qvartírmistr, oznámil, kterak nejvyší p. vachtmistr jemu inter
annotationes co v Praze jednati má ukázal, že militare krá.
residentí Vlaský dvĤr za cassárnu a dĤm Lustykovský, Pekárnu
nazvanou, míti a pochledávati míní, že by tam celý regement se
einqvartírovati mohl. Kdyby na to nČkterý tisíc zla. bylo a to
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stavení pod trojí contignatí se vystavČlo, k tomu by ten locus
sufficiens býti mohl. A ponČvadž JK.M. ve Vídni ze své residentí v FavoritČ cassárnu vojanskou udČlala, snadno se to taky
zde státi mĤž aj. I kdož by se pĜi tom hĤĜejc mČl, jako ubohá
obec.
17. dito. Missiva appellatorní confirmíruje ortel od pánĤv
sschöpfmistrĤv Ludmille Vlachové, mrchyni, ex capite infanticidii k meþi odsouzené a dokládá, že ty pohnutky k obdržení mti
nedostateþny jsou.
Velebný p. P. Thomas, emeritírovaný JM. sleþny fundátorky
kaplan, do Zásmuk za dČkana resolvírovaný a od consistoĜe
approbírovaný, též confirmírovaný, odejel.
Dle krá. rescriptu duchovenstvo dobĜe in theologico studio
versírované, když se na nČjaké beneficium dostati má, do VídnČ
ad examen, kdežto krá. examinatores zĜízeni jsou, tam své
examina a tentamina vystáti mají.
/198/ [záhlaví: 1753] Obec byvše strany patentĤv do raddy
obeslána, pĜednesli, kterak toho jistotu mají, že p. Hertl arendarius v Lorci vinopalnu na 5 kotlĤv stavČti a jistýmu kĜtČnýmu
židu takovou roþnČ v 800 fl pronajíti míní. I zbouĜili se proti
tomu sousedi, pravíce, že jest to jedna živnost mČst., kterou se
vdovy, obyvatelové a veliký poþet sousedstva živí a té živnosti
by zbaveni býti museli, proti tomu protestírovali. NeménČ, že
pivo mdlé, nedovaĜené a nehodné draze platiti musejí, sobČ
stČžovali.
I pĜednesl na to p. Hertl, že ta vinopalna pro dobré obce
sloužiti a svým þasem na 2000 vynášeti bude. A ponČvadž
sládkovi nic se neujímá a pivo darebné jest, že od toho nejni
nového sládka obrati a starším nad šenkýĜi piva vykoštovati se
nebrání.
Bylo snešeno a oznámeno: PonČvadž v Lorci nikdy vinopalnu obec nemČla a tam pálený nikdy nepálila a ani to arendírováno nebylo, by od takového stavČní vinopalny præscindírovali,
žeĢ by facto hoc snadno nedostatek vody na pivovar a v mČstČ
drahota dĜíví se vyskytnouti mohla.
Stání sirotkĤv po svá(t)cích v Lorci a v Janovicích po
Novým létČ státi se má, k þemuž páni deputírováni jsou.
NásledovnČ i soudy sedlský obyþejným zpĤsobem pĜedsevzatý býti mohou.
Páni arendatores chtČjí, aby oni i jejich officírové obyþejný
accidentí užili. Má takové accidentí cassír mČst. zatím pĜijmouti.
/198'/ [záhlaví: 1753] Decemb. 19. P. páter depu. ad carceres
oznámil, že dne 13. Novemb. Lidmilla Vlachová, ortelovaná k
meþi, na JK.M. ve Vídni podala spis o mt, kteréhožto concept
pĜednesl, a žádaje, by s executí do krá. decisí poodloženo bylo,
kdežto tyto motiva deducíruje: 1. že s inqvisití pĜekvapena byla
a 2. co v trvajících bolestech po porodu vyznala, neví, 3. byvše
strachem a bázní obklíþena, též na smyslech sobČ nepĜítomna,
co uþinila neb zavedla, nepamatuje etc. Byla ta executí
obstavena a ten concept téhož spisu i o tom zpráva na appellatí
oddeslána.
Páni arendatores pĜednesli concept contractu na vinopal(n)u
a ponČvadž vinopal do mČsta pálenýho dávati ani šenkovati
nebude nýbrž takové šenkýĜĤm vesnicským na sud piva po 8 a 6
pintách se dávati má. A to obci ani vinopalníkĤm in præjudicium se nestane, by nato s resolutí s vejhradou lucri cessantis
podČleni byli, jsou žádali. Jest ten contract pánĤm starším
obecním na 3 dni, by uradíce se s pány sousedy, k odpovČdi
communicírován.
Velebný pan P. Fratišek Felix, emeritírovaný knČz a bývalý
caplan velebných pannen ursulinek, stáĜí vČku 78. svého, šĢasnČ
život svĤj dokonal.
Franciscus Felix terris felicior astris
ad Cæli propero gaudia Munde Vale
/199/ [záhlaví: 1753] Decrety strany muziky po hospodách pro
právo rychtáĜ., pro starší nad muzykáĜe a nad šenkýĜi, že se
muzika v létČ do 10 hodin a v zimČ do 9 passíruje. Kdo by pak
to excedíroval, má se s vymČĜenou pokutou penČžitou vytrestati.
A když ta hodina padne, muzikáĜi mají ihned instrumenta z
hospod pryþ odnésti.
Decemb. 22. Páni starší obecní na místČ obce složili
odpovČć v 11 punctech proti contractu od p(ánĤ)v arendatorĤv
strany pronajetí a stavČní vinopalny a chlívĤv v Lorci. Po
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napravení té odpovČdi bude to na slav. krá. repræsentatí a na
administratí nejv. ouĜadu mützmistr. odesláno a deducírováno,
kterak mČšĢanstvo proti tomu na odpor stojí.
OpČte již na druhý rok se naslejchá, že na budoucí rok 1754
strany svátkĤv zasvČcených a postu církevního promČna
následovati a nové statuta od svátosti papežské následovati mají.
28. Psaní od JMP. barona Mitrovskýho s includírovanou
decisí od krá. repræsentatí vynešenou, mocí které se naĜizuje, by
arendátorĤm z janovic. lesĤv tolik dĜíví sáhĤv pro dvory a vovþárny, též sloužící, jak pĜedešle deputáty se dávaly gratis, jako i
k stavČní dlouhý dĜíví, též klády na prkna, dáno a vydáno bylo.
A co se tejþe od obce /199'/ [záhlaví: 1753] zĜízeného polesnýho,
jenž by na lesy dobrý pozor mČl a takový hubiti nedopustil, že
proti tomu nejni, aby tu functí dle projectírovaného solare
zastával.
Bude tehdy commissionaliter s pány arendátory jednáno, by
cum moderamine de qvanto et qvali se zroþili, tak aby to nČkdy
nepræjudicírovalo.
Vánoþní Boží hod a ostatní dva svátky byly kalný a dešĢový,
též ustaviþnČ vítrové vály. Den svatého Martina byl blatnatý.
Nesrovnává se prognostica, že když husa stojí na blátČ, o vánocích že stojí na ledČ.
P. páter Laurentius Lang, zasloužilý kaplan na Horách Kuttnách, dostal se za administrátora k velebným pannám ursulinkám a
P. páter Novomlejnský, vlastenec kuttnohorský, na kaplanství zdejší succedíroval.
P. páter Šlechta, vlastenec, za kaplana druhého k týmž
velebným pannám jest dosedl.
P. oberšt vyžádal sobČ na rathausze v soukenic. ko(t)cích
plac nČkteré mu(ž)stvo exercírovati, že se to beze škody státi má.
To pĜitom.
JM. paní Chlumþanský rozené Obitecký z Obitec byl
vypovČdČn capitál 6 p(er) cento na Janovicích na 15 tisíc fl
pozĤstávající. A ponČvadž takový 5 p(er) cento zanechati
žádostiva jest, zĤstalo to pĜitom /200/ [záhlaví: 1753] a podle toho
jest uþinČna dobrá vĤle ve dvouch exempláĜích, by takový
capitál budoucnČ in tribvs ratis zaplacen byl s uþinČnou
vejpovČdí ½ letní.
Co tak vícejc na budoucnost se pĜitrefí, dálejc zaznamenati a
laskavému þtenáĜi sepsati nepominu.
Copia Epistolæ R. P. Gallistæ Pragensis de dato Neo
Collinii 23 Junii A 1734 p.t. Gvardiani ibid. D. Wen. Hertl
Regio. Judi. in Montibus Cuttnis
Perillustris ac Conssme D Regie Judex Patrone Honorsse ac
Confundator noster Clementissime.
Raptim et breviter notifico pro consolatione nostræ Almæ
Provinciæ Boëmiæ in Pentecostalibus nostris celebratis Romæ
Comitiis Generalibus electum fuisse in Generalem Ministrum
totius Ordinis Fratrum Minorum Capucinorum Revssum P.
Seraphinum Capricolensem actualem nostrum Provincialem
Provinciæ Boëmiæ p(er) Vota gs qvam notitiam p(ro)pria manu
actualis Rsimi P. Ministri Generalis Romä Teplicii in Thermis
accepit A. R. P. Serapion noster ex Provincialis qvam notitiam
Per illustri ac Conssmmo D. una cum Scrutiniis reliqvis
communicio et me demsse Commendo etc.
Generalis Rssmus P. Seraphinus Capricolensis
1 deffinitor et Procurator Generalis P. Amatus Gallus
2 P. Paulus a Colindres Hispanus
3 P. Sigismundus a Mediolano Italus
4 P. Hilarion a Ferolletto Neopolitanus
5 P. Joseph Maria a Savorynana Italus
6 P. Ludovi. ExProvincialis curator Generalis Hispanus
/200'/ Electio Deffinit. Generalium Scrutinium
1

P. Joseph. a Maria
P. Bonaventura a Muro
Fortunatus a Belegna
Gelasius a Corsia
Hilarion a Lauretto
Josephus a Taffalla
Lisismun. a Millano
Ludovicvs a Taurino

2

3

42 41 44
45 53 15
47 55 39
58 28
3
54 42 136
62 102 el
65 82 86
72 107 el

4

71
„

5

88 el
5

pg

11
el
„

83
„

pg

Paulus a Colindres
88 107 el 82
„
Seraphinus Capricolensis 89 el
95 el
„
Ainatvs a Lamburda
96 el
4
el = electvs; pg = Pro Generali /201-202'/ [prázdné strany]
/203/ Když se nČkdo roz(s)tĤnČ, zdaž brzo zdráv neb dlouho
nemocný bude neb umĜe toto pozoruj.
Excipíruje se ale nemoc hectica vtisis hydrops timpanidis
zlautenice.
nýbrž tyto nemoce pozoruj šlak hlavní nemoc peteþe pád a
jiné všechny.
Když se patient položí a více státi nemĤže, ven ten den do
poþtu, a zaþni den 17. juny do poþtu bráti pak všechny dni
následující i s tím dnem když se patient položí, ty všechny dni
potom adíruj, pak adírovaný p(er) 3. dividíruj, vypadneli 0 jest
brzy zdráv, pakli 1 jest dlouhá nemoc, jestili 2 následuje smrt.
NB nepozoruje se to co per dividentem na stranČ se staví, nýbrž
to, co per divisorem in ipso diviso vypadá, zdaliž. 0. 1. neb 2.
/203'/ Bolt firneis
Rp.: 1 žejdl spiritvs vini, 2 loty gummy laccæ, ½ qvint.
purgume, ½ qvin. saffranu, 1½ lot. sandaraci v octČ vyprané
dobĜe usuš a v moždéĜi stluþ jako i ty gummata a safran. Dej to
do sklenice a zavaž a nech na slunci neb teplých kamnách.
Firneis aby malování se lesklo
4 lot. sandar. v octČ solvíruj, 2 qvin. mastixu, 2 špice nože
Antimo. cruri, 2½ lot. benát. terpent., 2 žejd. spir. vini.
Firneis k metalu
1½ žejdl. spir. vini, 4½ lot. gummi laccæ, 1½ qvintl. gummi
gutta, ½ qvin. aloe pati.
Firneis dobrý, aby se obraz blyštil
6 lot. terpent. ordin., 4 lot. mastixu, 2 lot. venetian. neb
ciprianist. terpentínu to spiritu vini solvíro.
Gummi lacca a sandaraca nejlépe se þistí skrze vodu
vápenou, která se na hašeném vápnČ ustojí. Když se to ustojí,
potom se z té vápené vody zase þistou vodou vyþištČjí.
Firneis zlatej z gurgume
1
/3 žejd. spir. vini, 1/3 lot. gurgume pulvisírovaného, ½ lot.
mastixu rozluþeného teplem rozpustiti.
/204/ Zlatej firneis na stĜíbro
1 žejd. spiri. vini, 2 loty sandaracu, 2 lot. mastyxu, 1 qve. aloe
paticum, 1 qve. orlionu. Do sklenice dáti a teplem distilírovati.
Firneis truhláĜský.
3 žejd. lnČného oleje, 2 cibule kĜížem skrájené, kus kĤry chleba
[okraj: topinku þernýho], ¼ lib. terpentýnu, ½ lib. silbergleitu, 3
loty bílého vitriolu, 4 loty páleného kamence, ¼ lib. minium, ¼
lib. umbri, ztluþený cihly nČjaký díl.
Lapis calaminaris co voĜíšek velkej když se do lnČnýho oleje
dá, jej þistí.
Dobrý firneis
Do ½ pinty lnČnýho oleje 4 loty bílýho vitriolum zvaĜiti a aby
nevykyptČl dobĜe pozorovati.
Pulvis tonans
Accipe sulphuris citrini 1 qvnt., salis tartari semissimi 2 qvnt.,
salis nitri 3 qv., terrantur separatim ad pulvi sculum et misceantur vezmi na špic nože a vlož na lžiþku plechovou. Dej to nad
roz(s)vícenou svíþku, od oþí však zdalenuj. Když se to zahĜeje,
silnČ to bou(c)hne, však žádného dejmu nevydá. MĤže se to v
pokoji státi.
Pro scriptura
accipe partes gallorum seu garlesu jeden díl, et vitrioli viridis
qvartam partem æqvalem, salis sarmoniaci qvartam partem,
separatim omnia pulverisa.
/204'/ Domluva zmrhaným osobám
J. C. a Krá. Mti páni sschöpfmistĜi a radda na Horách
Kuttnách ex officio obeslané N. strany smilstva zjevného a spáchaného toto vypovídati a oznamovati ráþejí.
PonČvadž nadjmenovaná N. pro kalandický, frejíĜský a právČ bohaprázný též nešlechetný život svého tČla poctivost a nejkrásnČjší pannenskou ozdobu sobČ málo jest všímala, pannenský
stud opovrhla, svému smyslnému životu folk popustila, své poc-

tivosti svČdskou hanbu i celému mČstu, vzláštČ poctivým dcerkám mČst. potupu [pĜipsáno: pĜátelstvu znamenitý žel a tČškost]
uþinila, nepoĜádný plot z života svého vydala.
Takové pak její pĜeþinČní proti božímu pĜikázání a právĤm
pĜíkladného trestu zasluhuje. Podle toho ona N. [prázdné místo]
kop pokuty na právo složiti a právní outraty vynahradi zapraviti
povinna býti má podle práva. ZávČreþnČ se napomíná, aby svĤj
život polepšila a ostĜejšího trestu na sebe nedopouštČla.
/205/ Jaculatoriæ suspirationes pro Animabvs
D(omi)ne Deus optatæ indulgentiæ præsta animabus purgatorii effectum
Misericordia Dei prosit nobis Viventibvs & fidelibvs
Defunctis ad Salutem æternam
O Deus respice animas defunctorum tuorum & per
[…em]menta qvæ aliqvando in vita Sumpserunt averte […]am
indignationis tuæ & peccata eis dimitte
Deus qvi Justificas animas famulorum arumqve tuarum
Majestatem tuam deprecamur ut misericordia cas pro tegas
auxilio et protectione tua conserves et ate non seperes
Dne Virtute tua animas defunctorum ab omnibvs ab solve
peccatis ut Cælestis remedii plenitudine glorientur
Dne Salva Animas Fidelium tuorum qvas dignaris Salvare
per gratiam
Dne Deus maculas Animarum purgatorii abstergere & ad
Cælestia Regna perducere digneris
Miserere qvæsumus Dne famulis & famulabvs tuis ut
gratiam & gloriam æternæ beatitudinis acqvirant
Deus qvi S. Petrum Aposto. a Vinculis absolutum & illæsum
ex carcere abire fecisti Animas fidelium a Vinculis purgatorii
absolvere et ad Cælestiæ gaudia pervenire digneris.
Dne Devs qvi per lignum S. Crucis mundum redemisti
miserere animarum fidelium et cripias cas de pænis purgatorii
Dne fidelibvs animabvs porrige dextram misericordiæ tuæ,
ut conseqvi mereant. gloriam tuam.
/205'/ [Velikost

obrázku: 13 x 13,5 cm]

/206/ Leumet Maller Preis
5 Viertl brate El per 12 kr
7 Viertl brate El per 16 kr
7½ Viertl brate El per 17 kr
2 Ellen brate El. per 21 kr
3 Ellen brate El. per 45
5 Ellen brate El. per 1 fl 15
Prag bey roszen 1744.
Do 1 žejd. voleje dobĜe zvaĜeného spovolna dej 2 loty
vitriolu, bude pČknej firneis.
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Ediþní poznámka
Rukopis PamČtí VojtČcha Keglera je uložen ve Státním okresním archivu v Kutné HoĜe, kde je umístČn i jejich strojopisný
pĜepis poĜízený Emanuelem Jägerem.
KNIHA PRVNÍ: Velikost: 31 x 21,5 x 4,5 cm (bez desek 29 x 19,5 x 3 cm). Kniha byla restaurována ponČkud nevhodným
zpĤsobem - nelze ji dostateþnČ rozevĜít, text u hĜbetu tak þasto nelze pĜeþíst. Desky jsou bez nápisĤ, nové, potažené béžovou kĤží. Na
vnČjší stranČ je nalepeno torzo pĤvodní vnČjší strany desek (kĤže zdobená slepotiskem: trojnásobné paralelní linie vytváĜející kosmé
mĜežování v obdélném rámu, kolem kterého je kvČtinový páskový ornament). ListĤ je 198, z toho 189 foliovaných tužkou v pravém
horním rohu. Text je i na vnitĜní stranČ desek. Na zaþátku jsou 4 prázdné kartonové listy (od restaurátora, neþíslované), pĤvodní
titulní list asi chybí. List 39: rub prázdný. List 56 rub: vlepený obrázek i pĜes text. List 65: kolorovaný tištČný obrázek, rub prázdný.
Listy 67-73: tištČný text (noviny, výška 19,5 cm, šíĜka stránky 16,5 cm). List 86: kolorovaný tištČný obrázek, rub prázdný. List 98:
tištČný obrázek (výška 17 cm, šíĜka 10 cm), rub prázdný. List 101: polovina tištČné tabulky (chybí pravá polovina), na rubu
rukopisný text. Listy 105 a 106: arch s tištČným obrázkem, vpisky. Listy 110 a 112: prázdný karton od restaurátora (text listu 109
pokraþuje na listu 111). List 131: tištČný text, vpisek, rub prázdný. Listy 155 a 156: vložený dopis. Prázdné stránky: list 157 rub, 158
celý, 187 rub, 188 líc. Listy 175-181: tištČný text (noviny, výška, 19,5 cm, šíĜka strany 16,5 cm). Arch 189-190: tištČný obrázek.
Listy 191-194: prázdný karton od restaurátora. PĜed zadní deskou je vložen volný list.
KNIHA DRUHÁ: Velikost knihy je 34 x 21 x 2,5 cm (bez desek 34 x 20,5 x 2 cm). Desky jsou lepenkové, silnČ poškozené, na
pĜední stranČ chybí pravý dolní roh v rozsahu cca 12 (svisle) x 9 (vodorovnČ) cm. Poškození zadní strany je ještČ vČtší: chybí horní
vrstva desky, levý dolní roh cca 15 (svisle) x 6 (vodorovnČ) cm a dolní okraj desek (2 až 5 cm). Na pĜední desce je papírový štítek s
poškozeným nápisem: / Varia Notata Regi… / …anæ Vrbis Kuttenberge…s / pro memoria conscripta / & ex varajs memorabilibus
selecta / ab / Adalberto Kegler /. SilnČ poškozeno je i pĜibližnČ sedm posledních listĤ. ListĤ je 102 svázaných a jeden vložený volný
list (dopis) mezi str. 107/108. Text je i na vnitĜní stranČ desek a na pĜední stranČ prvního listu (neþíslován). Strana þ. 1 je na pĜední
stranČ druhého listu. ýíslování stránek uprostĜed horního okraje je asi dodateþné, ale staré (inkoust). ýíslovány nejsou rubové stránky
listĤ, jejichž pĜední strany nesou þísla 35, 130, 135, 182, 183, 184.
KNIHA TěETÍ: Velikost knihy je 31,5 x 19,5 x 5 cm (bez desek 30,5 x 18,5 x 3,5 cm). Desky jsou potažené kĤží, zachovalé, s
koženými šĖĤrkami na zavázání, na kĤži je slepotiskový ornament na pĜední i zadní stranČ: obdélný rámeþek vyplnČný routovým
motivem (mĜežováním, trojnásobné až þtyĜnásobné pásky). Na pĜední desce je pĜilepena papírová baroknČ vykrajovaná etiketa s
nápisem: / Continuatio Variorum Nota / torum Regiæ Montanæ et / Liberæ Vrbis Kuttenbergæ / conscripta ab Adalberto Kegler. /
1748. 49. 50. 51. 52. 53. /. Na hĜbetu je pozdČjší nápis na papíĜe: / PamČtní zápisky / VojtČcha Keglera /. ListĤ je 202 svázaných, text
je i na vnitĜní stranČ desek. Dodateþné foliování je provedeno þervenou tužkou v pravém horním rohu. Listy 201 a 202 jsou prázdné,
list 203 je vlepen na vnitĜní stranu zadní desky. Mezi listy 21/22, 30/31 a 89/90 byl vlepen obrázek (nyní chybí). Mezi listy 107/108
je vlepen tištČný text (rub je prázdný). Mezi listy 113/114 je vlepen rukopisný text (popsán líc i rub). Listy 16 a 105 nesou tištČný text
(list 16 na obou stranách, list 105 na jedné stranČ). List 24 je vlepený obrázek. Arch 112/113 vlepen. Mezi listy 157/158 byl vlepen
arch, nyní chybí. List 68 je pĤlarch.
POZNÁMKY K PěEPISU: Foliování (I. díl a III. díl) resp. stránkování (II. díl) rukopisu je v tomto vydání naznaþeno tuþnČ
psaným þíslem v dolním indexu mezi dvČma lomítky na místČ, kde zaþíná pĜíslušná stránka pramene. V kulatých závorkách a
zmenšeným písmem jsou psána doplnČná písmena, která v pĤvodním textu nebyla. V hranatých závorkách jsou uvedeny doplnČné
þásti poškozeného textu, poznámky a texty zapsané na okraji nebo vepsané dodateþnČ. VČtší þásti latinského a nČmeckého textu jsou
psány kurzívou. TištČný text (v originále) je psán bezserifovým písmem. Podtržení a pĜeškrtnutí je uvedeno dle originálu.
Text byl nejprve pĜepsán za použití strojopisu E. Jägera a pak doplnČn a opraven podle Keglerova rukopisu.
ýeský text: Ponecháno: zdvojení f, psaní h/ch (ocheĖ), vČtšina zkratek; jedno š ve slovech odvozených od slova vyšší. PĜevedeno: au
- ou; cz - c; cž - þ; ie - Č; ss - š; w - v; rž - Ĝ; tz - c (nČkde); prazský - pražský, Zizka - Žižka; S. SS. Stý - sv. (svatý); v - u (tam, kde má
význam u); Ao - A. (Anno); Jo - J. (Jeho). ZmČnČno na dnešní (ne všude): diakritika a interpunkce (v originále se diakritická a
interpunkþní znaménka vyskytují jen výjimeþnČ), pĜedpona/pĜedložka (na cžež - naþež, spawungkem - s pavuĖgkem) psaní i/y,
pĜedpony a pĜedložky s/z (vskázat - vzkázat) (psaní i/y a s/z je v originálu þasto opaþné, než dnes), velká písmena. NČkde byl
ponechán pĤvodní zpĤsob psaní slov, napĜ.: nejvy(š)ší, zloþin(n)ost, šĢas(t)nČ, c(t)nost. Latinský a nČmecký text: PĜepsán pokud
možno pĜesnČ, písaĜské zkratky pokud možno rozepsány (v pĜepisu je jistČ Ĝada chyb vzhledem k nezkušenosti pĜepisovatele).
Znaþky a jejich pĜepis:

- vČdro,

- str (strych),

- kp (kopa),

- fl (zlatý),

- fl, - kr (krejcar),

- d (denár),

- per/pro

- etc (atd.), - aj
(dle situace),
Zkratky (výbČr): P. - pater; S.J. - Societatis Jesu, oznaþení pĜíslušníka jezuitského Ĝádu; JMKá - Jeho milost královská; VM - Vaše
milost; JMP - Jeho milost pan; krá. král. - královský; mi. - milost, milostivČ; fl - zlatý; kr - krejcar; d, den - denár (?)
VOJTċCH KEGLER se narodil v druhé polovinČ 17. století, pravdČpodobnČ v Brandýse nad Labem mezi léty 1687 (svatba rodiþĤ)
a 1689 (nejstarší osobní zpráva). V roce 1703 byl ještČ nezletilý. ZemĜel po polovinČ 18. století (poslední zprávy má k roku 1756).
Byl váženým mČšĢanem, úĜedním servusem (1714 až 1735), osmisoudcem, pak þlenem mČstské rady a opatrovníkem záduší sv.
Václava. Profesí byl štukatér a podílel se mj. na stavbČ a opravách Ĝady staveb, sám uvádí kostely sv. Jana Nepomuckého (1751) a P.
Marie na NámČti (1755 a 1756), kde jeho práci mĤžeme dodnes obdivovat, kostel sv. Václava na Rovni (zboĜen) a kapliþku na Rovni
(1750). Byl tĜikrát ženatý, jeho tĜetí žena mČla umČlecké sklony - malovala obrazy. JmenovitČ uvádí tĜi své dČti, které pravdČpodobnČ
zemĜely v dČtském vČku, a dále uvádí bratra a nČkolik dalších pĜíbuzných, s nČkterými udržoval dlouhá léta þilé styky. To se týká
pĜedevším dvou strýcĤ, dona Ludoise de Villa de Castello a Václava Keglera, kteĜí sloužili v císaĜské armádČ a od kterých mČl Ĝadu
zpráv.
PAMċTI VOJTċCHA KEGLERA popisují systematicky období let 1741-1753, spolu s dalšími zprávami ale pokrývají celou
první polovinu 18. století. Jejich obsah je velmi rĤznorodý - od záležitostí rodinných až po svČtové události, od politiky až po návody
na barvení vlny a pájení železa. ZvláštČ v první knize je možné se seznámit s dobovými pĜedstavami o podstatČ svČta, s mravouþnými
texty a pĜíslovími, výpisem z obnoveného zĜízení zemského nebo chemickými a lékaĜskými návody. NejcennČjší jsou ale
pravdČpodobnČ informace podrobnČ seznamující s životem v období válek o rakouské dČdictví a s þinností mČstského magistrátu v
tČchto obzvlášĢ obtížných letech. Pro starší období autorovi jako zdroj informací sloužila mj. Hájkova kronika a KoĜínkovy Staré
pamČti kutnohorské a také písemnosti uložené v mČstském archivu.
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RejstĜík
Do tohoto vydání byl pĜevzat rejstĜík, který zpracoval pravdČpodobnČ Emauel Jäger (Státní okresní archiv Kutná Hora, Em. Jäger - osobní fond,
Keglerovy pamČti - pĜepisy, výpisy, indexy). ýísla odkazují na stránky rukopisu, nikoli na stránky v této publikaci. PĜevodní tabulka je umístČna za
rejstĜíkem na vnitĜní stranČ zadní obálky.
Abeles Šimon III 15
accessio I 9'
Adam, primus hominum I 23'
Adler Hanibal I 186'
adminicular-collecta III 72', 73', 75', 78, 88, 90',
94, 94', 98', 99, 133, 139, 183'
adminiculum II 119, III 2
administrace: horní a mincovní III 6, 6', 19, 23',
34'; hospodáĜská II 119, 120, III 1, 1'; úĜadu
nejvyššího mincmistra II 69, 82, 88, III 5', 7,
19, 20', 21', 22, 28, 28', 32, 33, 34, 35', 49, 51,
56, 58', 59, 60', 65, 68, 76, 77, 95', 97', 114',
116, 116', 117', 138, 139, 159', 168'
advokáti III 189
Ælia Lælia Chrispis I 3'
agent vídeĖský III 58'
akademie vojenská ve Vídni III 148
akrostichon „Bernardus“ I 38'
aktiva obce kutnohorské I 4, 51, 51'
Albani, kardinál I 163
Albrecht, císaĜ II 103, 104
Albrechtice II 93
Alder Prokop z Lošan II 57; Alderová KateĜina
z Lošan II 57, 102
Alexius Ferdinand, rychtáĜ král. II 72, III 32';
Alexius Jan Václav z Lovþe I 185, II 32, 46,
epitaf na zadní desce uvnitĜ
sv. Alois II 139
Alphardus, mincíĜ z Florencíe II 24
AlžbČta, carevna ruská I 75; císarovna vdova
III 121, 123, 123'
Amcha Albrecht z Borovnice I 52
anagram I 13
Andrys, sedláĜ III 135', 172'
Anger, generál III 70, 70', 75, 79, 86, 126', 171'
Angliþané I 78, 79', 103
anglický král I 99-116'
M. Anna Aloisie, roz. Klusáková z Kostelce II
67
Antonín, mnich sedlecký II 12; opat sedlecký II
58
apatyka klášterská III 77'; u jednorožce III 77';
u zlatého lva III 77'
apatykáĜi III 184
apelace I 113', 122', II 38, 46; agenda apelace
III 59; poĜadí presidentĤ apelací II 234
Apian Matouš z Milesu, arcidČkan II 35, 51,
124, 125
arcibiskup: olomoucký I 124'; pražský I 124';
poĜadí arcibiskupĤ pražských II 131-2
arcidČkanové kutnohorští: I Erythræi Václav,
Hýsrle Zikmund z ChodĤ, Klecar Zachariáš,
Lanškrounský Jakub Ferdinand; II Apian
Matouš z Milesu, Daþický Jan z Heslova,
Hradecký Matouš, Kemlich Martin, Klecar
Zachariáš, Krtský Melissæus Jakub, Krubius
Jan, Samuelis Frant., Stephanides Václav
Teplický, Svatomír ZrĤbek z Újezda; viz
každého jméno v abecedním poĜadí
arcidČkanova koleda I 50, III 3
arcidČkanĤv plat I 52', III 3, 83'
arenda III 157, 159, 160, 161, 162, 170', 171,
172, 173', 175, 178, 178', 180, 181, 182', 185,
185', 186, 186', 188', 190, 191, 191', 192, 192',
193, 194, 195, 195', 197, 197', 198, 199, 202,
202', 203
de Arenswaldt, kapitán I 89
archiv horní II 44; mČstský II 72, III 198
Arnošt, arcibiskup II 166
P. Augst Adauctus S.J. III 197
August, král polský I 64', 74', 142, 152, 152',
157
augustiáni Ĝád III 61, 123
Bacsmayer Samuel I 93
Bahno ves I 52, 52'
Balbín František III 77'
Balfy viz Palfy

Ball-Impost viz „daĖ ze zábav“
Balvín František III 68'
bály držeti zapovČdíno III 80, 85, 151
sv. Barbory den zasvČcený II 37; povČst II 106;
slavnost III 77, 178
barvení kĤže I 24, vlny I 21
Bathyany, generál I 59, 108', 127', 129, III 110
Baugut Frant. S.J. II 40
Bavorské vojsko I 62', 63', 74', 75', 78, 83', 85,
127
Bavory I 77', 78, 79', 100, 110', 128, 147'
bažantník kutnohorský III 71', 87', 102', 103,
122', 131', 134, 145, 162', viz též „Ulrich“
Beer Václav III 69'
bekynČ II 98
BČlehrad I 183
BČlina, Ĝezník III 153
Bellgarde, princezna I 162
Bellisle, francouzský komandant v Praze I 96,
103, 104', 143
Benátþané I 77'
Benedikt XIV., papež I 60', III 86, 129'
Benešov I 132', 133'
beneventací: renovanta II 87; uherského oficíra
I 97
Bergmann Jan, vnuk Kryštofa B., II 62, 75;
Kryštof, hospodáĜský inspektor a král. rychtáĜ
I 186', II 62, 115, 144; Bergmannová Terezie
III 33'; Bergmannovští dČdicové II 92
Berlín I 138
Bernardov I 129'
bernČ II 90
Beroun I 108
z Bibrštejna Karel, nejv. mincmistr II 27, 44
Bílá Hora I 113, 132
z Bilenbergka Matyáš, opat I 52'
biskupové pražští: poĜadí II 131-2
Blatsko I 138
blechy, prostĜedky proti blechám I 37'
Blinka ves I 52, II 93
Blowský Jan Frant. III 55
blýskání a hĜmČní I 5, 5', 184'
Bohdaneþ I 108'
Boleslav II 164, 165, 166
de Bolestern, pruský komandant I 92'
de Bollnez, generálmajor I 64'
Bonifác, opat sedlecký II 31, 32, 33, 181
bouĜe havéĜské II 45
bradavice a jiné pĜírĤstky na tČle vykoĜeniti I
26', 170
Brandeburci = pruské vojsko
Brandenburk, nápis na radnici I 3
Brandenburk = Fridrich král pruský v.t.
Brandschatzung viz výpalné
Brandýs nad Labem I 53', 62', 96', 100, 100',
101, 103, 103', 104', 107, 108, 108', 135', II
63, III 33', 40'
brány III 68, 131'
Bratislava (Pressburg) I 149', III 128', 142'
bratrstvo: þeské svatováclavské III 7', 134;
latinské III 7'; umírajícího Pána Ježíše III 7
Brauenstein Gottfried I 64
Braun Jan II 43, III 93; Jan, apatykáĜ I 186'
Brixi Hartmannus, generál kapucínský II 44
Brno I 77, 82', 101', 110', 128
Broglio, generál I 107'
Broumov I 129, 148'
Browne, generál I 96'
Brunner Zikmund, mejtný v MalínČ I 185';
František, syn Zikmunda III 100'
Brych Šimon I 187
Brezinová III 74'
Bubeneþ III 160'
BudČjovice I 153, II 69, III 60', 64', 139', 140,
145, 146, 147', 149
Budín II 49
Bukovský, komendant Landtmilitze I 104', 107,

109; Bukovská Terezie II 89
Bullan JiĜí, rychtáĜ mČstský III 11; Karel, písaĜ
krevní III 11
Butler, generál I 53, II 63
Bydžov II 13
Bykánec I 4, 52, 52', II 93
Bylany I 85', II 38
cabalisticon pro anno 1745 I 140'
campament vojenský u Nových DvorĤ I 62, III
88, 90, 97, 104', 113, 113', 138, 172', 174',
189, 193
carevna ruská, viz „AlžbČta“
CaĜihrad I 78
cechy: II 79, III 32, 32', 73, 80, 111;
krejþovský III 187; mydláĜský III 91, viz i
„mydláĜi“; pernikáĜský III 138', 141', 148,
186, 189'; punþocháĜský III 91, 176, 177,
186; ševcovský III 187, 196', 197; šlojíĜský I
103
celný III 56'
ceny mlynáĜského vaĜení r. 1696 I 170'
cikáni I 130, III 84', 171'
Cimburk, tvrz II 39
cínem letovati I 169'
Církvice III 171'
císaĜ ěímský I 76, 76', 100, 103, 119, 182, II
140, III 11'
cisterciáci II 178
Clary, hrabČ III 101', 102
z Coloredo, hrabČ II 63
corbona II 89, 122, III 80, 141', 175
couk: grejfský II 41; kaĖkovský II 10; rovenský
II 94, 105; voselský II 10, 94
Crescentia, Ĝeholnice I 20, III 11'
Crha, biskup = sv. Cyril II 163
cupusy III 3'
Custos, hrabČ, hejtman kraje þásl. II 23, 24
Cuttenberg Jan II 61
cvrþek, prostĜedky proti cvrþkĤm I 25'
Cyno Lombardus, mincíĜ florentský II 24
cynosura III 181'
ýábelický Jan z Soutic, nejv. mincmistr II 25;
Prokop z Soutic I 52
ýapek Josef, písaĜ mince pak adjunkt urburní II
8, 21, 44, III 188', 192
ýáslav I 53, 62, 64', 74', 83', 84, 88, 88', 89, 90,
92, 92', 107, 130, 132, 133', 134', 135, 136,
150, 150', 152', II 13, 15, 63, 76, 96, 121, 147,
III 6, 9, 11', 12, 30', 40, 60, 65, 65', 71, 75',
80, 86', 102', 120', 137, 143', 173', 190
ýech praotec II 161
ýechy I 127', 128, 128', 129, 129', 133, 138',
139, 141, 141', 142, 146', 148, 148', 149', 150,
151 153, 154, 154', 157, II 22, 23, 103, III 9,
11', 27', 35, 37, 39, 49, 64', 75', 81', 82, 103,
127
ýernín HeĜman z Chudenic II 123
ýerníny ves I 52, 52'
ýerný Jan I 185; Samuel III 140
ýerný Kostelec I 107', 134
ýervené Janovice I 59, 113', 134', II 17, 114,
119, 120, 122, III 2, 6, 29, 37', 98', 178, 186',
197', 202', 203, 203'
ýeský Brod I 104', 107, 107', 108, 108', 134', II
13
Daþický Bernard z Heslova, král rychtáĜ, I 80,
88', 186, 186', II 109, III 32', 155', 158, 162;
Jan z Heslova, arcidČkan II 35, 36; Karel z
Heslova II 115, 120, III 136, 155', 158, 160',
162, 178', 179, 183', 194'; Václav z Heslova
III 155', 158, 162; Daþická Dorota Polexina
roz. Widtmanová I 186
P. Dakazat Jan S.J., rektor koleje II 51, 136
daĖ: na cechy II 114, III 3'; na židy III 37;
nepĜátelská I 130'; poštovská III 35; z her Impost II 122, III 3'; z hlavy /Kopfstëuer/ II
71, III 35; z kalendáĜĤ III 22; z kapitálu III
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3', 40', 41, (Vermögenstëuer); z kol
mlýnských I 149', III 40'; komerciální,
kupecká III 123; z majetku (Vermögenstëuer)
I 127', 144, 146', 149', 152', 157, II na pĜední
desce, 145, III 3', 40', 58', 63', 64', 67, 69, 71',
75', 118', 128, 138, 170, 194'; z páleného III
3; z papíru (štemplovaný papír) III 32 viz i
„štemplovaný papír“; z piva III 87, 98; z
sládkĤ III 98; ze služeb III 3', 40'; ze soli III
40'; z taneþních zábav, Ball-Impost III 40,
151, 181'; z vína III 3'; ze živností III 183'
danČ dlužné, resta daĖová III 20', 63', 183'
dary viz: Zeleného þtvrtku a ŠtČdrého veþera III
149, 150', 184
Daun, generál I 149
David, baron, zrádce, I 119, 121, 121'
defenestrace II 27
demonstrativum I 14
deputáty magistrátní II 8, III 71, 198
desertéĜi I 78, 88, 91', 94', 95, 96, 108, 110',
122', 135', 136, 136', 137, 137', III 12, 22, 29',
36', 37', 68, 75', 79, 80, 91', 97', 101', 102',
104', 132', 148, 170', 175, 181, 181', 186'
DeštČ III 30', 39', 100', 177'
Deym, baron zrádce I 88
dikasteria zemská III 52'
DivĤþek Mikuláš z Kladrub II 57
dluhy obecní II 8, 17, 78, 83, 116, III 1', 5', 51',
145
Dobropán, planeta I 6'
DobĜanský baron Václav Petr, hejtman kraje
þáslavského III 72, 86, 110, 137, 177
doktoĜi mediciny III 184
Dolberitz Wolfgang, fendrych I 64'
dolování II 78, III 3', 25, 38', 40', 41, 49', 54',
56, 56', 69, 69', 72', 94', 99, 154'
dominikáni III 61, 175
dominium, rĤzné druhy dominia I 9'
Drahomíra II 163, 164, 166
drahota I 64, 100', II 95, 124, 125, 158, III 4'
P. Drahovský S.J. II 51
Drážćany I 74', 78, 94', 103, 142, 152, 152', III
65, 69, 70', 121', 135, 155'
drnová zemČ, dobývání uhlí z ní III 148
dĜíví: nedostatek III 148, 197', 198', 203';
zásoba v Lorci III 83'
Dublin I 79
Dubský, baron III 158'; Dubská, baronka III
193'
duchovenstvo III 200, 201'
dĤl: sv. Egidia II 21, 22, 23, 80, III 40';
Králíþek II 12; Kuklík II 93; Ruthart II 26;
Skalka II 3, 9, 16, 21, III 99; Vosel II 26, 94,
97
dĤm: Audrckých III 190, 193', 194';
Bergmannovský proti statui III 136';
Brandovský III 172, 174'; „Cassa“ II 61;
havíĜský II 43, III 9', 52, 52', 53', 54; HoĜický
III
33';
klášterský
viz
Sedlecký;
Knejslíkovský, knížecí II 90, III 36;
Lexovský II 43; Mittregerovský III 150';
Multcerových sleþen III 125'; panenský II 98;
Ruthartovský II 39, 91, 92; Sedlecký, kláštera
sedleckého II 65, III 13, 30', 54, 190;
Stejškovský II 27; u AssulĤ III 154; u
Slánských na sv. JanČ III 175'; u tĜí havíĜĤ,
proti statui III 153'; Ungrovský III 138';
Zrucký, Voršilek III 13', 30, 30'
Düsseldorf I 78
dvory mČsta Kutné Hory II 51
dvĤr: Filipovský za ýásl. branou II 59; HoĜický
v Hlouškách III 13', 33', 136; Lipoltický za
KouĜ. branou I 51'; Vokáþkovský za KouĜ.
branou I 51'
Einqvartirung viz „ubytování vojska“
Einsiedel, baron I 136'
Elbl Mikuláš II 60
Elsasy I 21
Elsnic Václav III 133; Elsnicová Terezie III
42', 43, 48, 78, 78'
emigranti III 34
Emler Jan st. II 76, 77
emolumenta: knČží II 118; magistratualní II 83,
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89, 116, 119, 120, 144, III 30, 34'
Enderlin, worsucher II 25, 93
entrepreneuĜi III 58, 149'
epigram I 164
epitafia latinská I 167', II na zadní desce, III
153, 198'; þeská II 183
erb mČstský II 38, 90, 104, viz i „kostel sv.
Barbory: erb nad portálem“
erckaféĜi II 98
Erythræi Bernard, Med.Dr. III 18, 194; Václav,
arcidČkan, I 184', II 35, 36, 68, III 64, 86, 96,
99', 103', 111, 118, 119, 192, 194;
Erythræjová Josefa roz. Fuksová III 34'
Erythræi-Petrašovská fundace III 157'
Esterházy, kníže I 133'
exekutoĜi krajští III 85'
exorcismus v ěeznČ I 16
fabrika: hedvábná III 120'; tabáková viz
„tabák“
Farkaþ, hrabČ, husarský generál I 107'
Fatigát Václav, písaĜ radní II 64, 115, 144, III
2, 66; Fatigátová Františka I 186'
P. Felix František III 202'
Ferdinand I. II 26', 38, 45, 58, 98, III 192;
Ferdinand II. I 51, 51', II 11, 15, 30, 31, 38,
78, 123, III 192; Ferdinand III. I 39, 51, II
38, 52, III 17, 115
fermeží rĤzných pĜíprava III 207, 207'
Festetics, generál I 129
Fidrholec, les I 108'
Fifek Kašpar II 59, 60
Fifkovo nadání III 4', 61'
Filip, biskup Sidonský II 30, 41
fiscus král. v Obn. Z.Z. I 46'
Fleisch - kr I 59', 126', 144, III 29', 189', 196
Fliegel Václav, úĜedník statkĤ pozem. II 144,
III 4'
Fojsík Václav III 194
Formandl, agent vídeĖský I 122, II 71, III 58'
P. Formánek Maxmilián S.J., rektor koleje
zdejší II 136
Frag-Ambt v Praze III 173'
fragmenta de sponsalitiis I 15; fragmenta varia I
14, 14'
Francie I 78', 141'
Francouzové I 20', 62, 75, 103, 124', 127', 128,
III 1, 6, 9, 11', 12
Francouzská Falc I 107'
francouzské vojsko I 62', 63, 63', 64, 66, 74',
75', 76, 76', 77, 78, 79, 79', 83', 85, 88, 89, 91',
93, 94, 94', 95, 95', 96, 96', 97', 99', 100 100',
101, 101', 103', 104', 107, 107', 108, 108', 109,
110', 111, 111', 113, 113', 114, 115, 119, 121',
126', 127, 127', 128, 139, 151', 153'
francouzský král I 77, 87, 89, 89', 91', 94, 96',
103', 116', 130, 144, 146', 147', 153, 157, III
9, 117
Frankfurt I 64, 74', 76', 100, 119, 151
Franqviny, nejv. leitenant I 150'
František I. II 64; František Lotrinský, manžel
Marie Terezie, I 20', 21, 58', 78, 84', 93', 103,
107', 149', 150', 151, 151', II 140, III 7, 11',
106, 106' a násl., 195
františkáni III 61
Friedrich, lex claustrorum, lux cleri, pax
populorum, náhrobní nápis I 24'
Fridrich, král pruský I 59, 59', 60, 60', 61, 61',
62', 74', 75, 76, 76', 77, 78, 79, 84, 84', 87, 88',
89', 91, 92, 92', 95, 97', 99, 101', 116', 127',
128, 128', 129, 129', 130, 132', 138, 138', 141,
142', 143', 144, 146', 147', 152, 152', 153, 154,
157, II 23, III 11', 29, 37, 61, 69', 102', 117,
120', 127, 143', 168', 191'
From chirurg III 173
fundace III 144; Haugkvicovská, viz H.f.,
Erythræi-Petrašovská v. E.P. f.; Janovkovská,
viz J.f.
Fürstenberková, knČžna III 155
fušeĜi jinak „mediastĜi“ III 74, 93'
Gallas, hrabČ III 40'
Gayer Christian, šichtmistr III 161; Stanislav
III 50'
generální zemČ visitací III 158, 180, 198

gehus demonstrativum et deliberativum I 14
Ghibini, generál I 138
Gilany, generál I 133', 134
Glogau (Hlohov) v Slezsku I 59'
Gluth, em. Kohlenschreiber III 183'
gouverno zemské I 75
groš II 100, groš pražský II 100
Grübler Daniel III 187
Gruntlík II 58
grunty: emphyteutické III 176'; kláštera
sedleckého emphyteut. III 12', 13, 20', 21', 26,
27
z Guttenštejna Albrecht, nejv. mincmistr II 26,
95
gymnasium II 40
Habrkovice I 51
Habry I 144
halíĜ II 100
Hammerstein, generál I 53
Hanušová Magdalena II 113
Harsch generál I 24'
Häring Jan, služebník ouĜadní III 192'; P.
Häring, kaplan III 92, 96, 192; Petr, mladší
radní III 192'
Háša Jan II 93; Karel II 93
Haugkvic Antonín z Biskupic, inful. probošt III
42; Norbert z Biskupic, krajský hejtman I
119', II 23, III 5, 5', 39, 42, 56', 81, 81'
Haugkvicovská fundací III 42, 144, 156, 158
Havlíþko Jan Václav, osmisoudce III 128';
František III 151'
Havlík, mincíĜ II 113
házení do šachet II 14, 25, 41, 74, 98, 104, 105
hedvábí III 65', 67
hedvábná fabrika III 120'
Heidelberg I 151'
hejiþi II 100
hejtman: hospodáĜský, zápovČć titulu III 83';
kraje ýáslavského I 92', II 23, 75, 76, 77, III
10, 27', 39, 72', 73, 102; kraje Chrudimského
I 63; Malešovský III 78'
Helfertová Josefa roz. Hertlová III 18, 20
Heneta z HenetĤ Dr., apelaþní rada III 65'
Hering, gegenhandler II 17
Hertl Josef, subsyndicus I 153', 186', III 3', 36,
49', 81', 86, 116', 118, 150, 152, 156', 171',
196; Petr I 185', 186', II 2, 144, III 2, 3', 11',
36, 37', 48', 53, 56', 57, 60', 63', 78, 80', 100,
133, 150, 162', 170, 171, 177', 180', 191, 192,
192', 197, 202; Václav, primas, cís. rada a
král. rychtáĜ I 84, 182, 186, II 29, 41, 43, 78,
122, III 4, 32, 34, 65, 94, 95, 99, 111, 204
Hertlová Anna III 99'; Eleonora Josefa III 86,
120', 191; Petronella III 132
HeĜmanĤv MČstec II 13, III 19
Heysberger III 78'
Heysse, tabak-fabrikant III 36', 40, 95, 100,
106, 114', 139, 158'
Hladolet = Saturnus, I 7
Hladík, tenorista II 161'
P. Hladký Florian O. Cisterc. III 195; P.
Hladký Franciscus S.J. III 96'; Hladký Ignác,
primas II 21, 85, III 118, 188', 195, 197;
manželka Veronyka, roz. Rochusová; P.
Hladký Josef III 142, 160'; P. Hladký Václav
I 185; Hladká Anna III 167'
Hlavsa Petr z LiboslavČ, n. mincmistr II 26
hlíza, flastr na hlízy I 37'
Hlízov ves I 135', II 176
Hloušky II 19
Hluboká I 88, 89
Hluboký DĤl, ves III 104'
Hniliþková Dorota III 18'; KateĜina III 78', 79
hodiny kumštovní II 149
P. Hoffer Frant. III 200'
Holanćané I 78, 79', 103, 108', 116'
Honsbek Václav II 18
Horák, varhanáĜ III 63', 64
horní dČlníci III 101, 102
Horní Falc I 99'
horní mČsta ušetĜena ubytování vojska I 60, II
74
horní oficíĜi II 100, 101

Horní Rakousy I 61'
Horstorfar Jan z Malesic, nejv. mincm. II 25
Horušice I 51
HoĜany ves I 52
hospodáĜství obecní III 1', 10, 73
housenky III 101', 176
HrabaĖová AlžbČta II 113
Hradec Králové I 129, 150', III 50, 60', 122
Hradenín II 72
hry o peníze III 181'
hĜímání a blýskání I 5, 5', 76
hĜivna II 10
Hus Jan, Mistr II 104
husaĜi viz „uherské vojsko“
Hustopeþ I 82'
huti: císaĜské II 61, 94, III 107; erckaféĜské II
98
hvČzdy I 6
hybernové III 61
Hyrlukšová Antonie roz. Fatigatová III 90
Hýsrle z ChodĤ Ferdinand Arnošt I 52';
Zikmund, arcidČkan I 185, II 33, 35
Charamza Václav II 123
Charvát Jan II 95
Cheb I 96', 101, 109, 115, 119, 126', 127', 128,
III 28'
Chlumþanská roz. Obitecká III 203'
Chlumec I 129, 133', II 13
chmel III 93
Chocemice II 13
z Choltic viz „Jaroslav z Ch.“
Chorvati I 95', 96, 100', 110', II 22
ChotČboĜ I 184, II 104, 105
Chotouchovský Václav, nejv. mincm. II 27
Chotusice I 84, 90, 91, 91', 92', 94', III 15
Chrást I 4, 52, 52'
Christoph Antonín III 170', 192
chronogramy I 167, 1718: I 169, 1522: II 147,
1547: II 153, 1702: II 137, 1703: II 33, 1706:
II 183, 1716: II 33, 1718: I 184, 1731: III 61,
1737: II 143, 1738: II 157, 1739: III 39,
1740: I 57', 1742: I 75, 90, 93', 101', 103',
113', 1743: I 114, 1744: I 139', 1745: I 140',
144, 149', 1748: III 8, 12', 1749: III 36',
1751: III 121', III 141', 1752: III 147, 168',
174, 1753: III 180, 194, 195
Chrudim I 63, 83', 84, III 58
Chudoba Jan, kupec III 62, 148'; Václav III
126', 135, 138', 142
Chuodek, faráĜ kouĜimský II 25, 105
Chvátlina HoĜejší i Dolejší II 93
Chvor II 163
Impost II 122
Ball-Impost III 40, viz „Musical-Impost“
Ingerland v Bavorsku I 80
Ingolstadt I 127', 128
inkolát II 115, 120
instalace horního hofmistra II 4, 5
invalidi II 50, III 145, 201
instrukcí hospodáĜská II 144, 145, III 1'
Jáchymov III 131
Jakub, kramáĜ II 60; opat sedlecký II 58, 179;
ĜezbáĜ II 109, 142
Jan, biskup olomoucký II 56; Jan Lucemburský
II 97, 100, 142; Sarkander, blahosl. III 8'; Jan
z Trojanovic II 57, 58
sv. Jan Nepom. I 74', 130; socha: za KouĜim.
branou I 83; u domu Janovkovského III 52';
slavnost 10.V. III 190
Jandová Eliška II 113
Janeþek, zlodČj III 132, 135
Jankov I 53, II 63
Janov, Genua I 153'
Janovka, vdovec I 186
P. Janovka Ignác S.J. I 183, III 7; P. Janovka
Petr S.J. profesor regius philosophiæ I 183,
III 7, 8; Janovka Theofil Matouš, ml.
syndicus primarius II 72, 74, 75, 85, 88, III
6', 7, 8, 159, 171'; Theofil, novic S.J. I 185',
186'; Janovková Anna roz. Slánská I 185';
KateĜina roz. Hertlová I 185; Rozina III 120'
Janovkovská, fundace III 119-120
jarmarky III 162

jarmark v Nových Dvorech III 83'
JaromČĜ I 129, 150, 152
Jaroslav z Choltic II 57
Jelínková Terezie provd. Bergmannová III 33'
JemništČ I 119
Jeník ŠtČpán, nejv. mincm. II 27
Jeníkov I 60, 90, 94', III 186
JeĜábek Jan jinak Liška II 121; JeĜábek,
sekretáĜ místodržícího Vanþury III 51
jesuiti: v JiþínČ I 149; v Kutné HoĜe I 50', 52,
84', 87', 88, 88', 182, II 40, 41, 43, 51, 52, 53,
54, 55, 65, 80, 117, 121, III 7, 38', 48', 54,
75', 77, 92', 94, 95, 99, 99', 102, 104', 120',
132, 144, 139, 143', 176', 178, 190, 195', 200';
poĜadí rektorĤ koleje kutnohorské II 136
JetĜich z Strážnice, knČz II 57
Jiþín I 149, 150, II 13
Jihlava I 53', 75, II 11, 13, 63
Jinoška Junoška Vít III 4'
jirchy barvení I 24
JiĜí PodČbradský II 57, 90, 93, 97, 100
Josef I. II 80, 137, III 66; Josef II. I 61, III
105, 175;
Josef, erckafér II 60
Judexová Magdalena jinak Vorková II 58,
dcera Lidmila II 58
jurisdictí: fundální, fundamentální II 17, 20, 46,
III 37', 39', 40, 41, 49', 55; horní II 44, III
122; magistrální II 20, 38'; nad þeledí horní II
3, 50, III 22, 22', 37', 40, 122
Kaþina louka, na Kaþinách I 135'
KadaĖ I 108
Kaiserstein, hrabČ I 117
kalendáĜe III 22, 27, 32, 37, 39', 89, 151
kalich miránkovský II 64, 106
Kalinová KateĜina III 132, 139, 180, 182
Kalkus Karel, probírer III 22'
kámen mČchýĜe I 38
Kamenná stezka, Štanwek II 95
KaĖk II 44, 45, 46, 123, 124, 125, III 57, 58',
59, 60', 71, 73', 75', 99, 172', 188'; kostel sv.
VavĜince II 41
kapitalisté I 129
kapitály III 172
kapliþka na Rovni III 96
kapucíni III 61, 204
Karabinský Václav, hejtman krajský þásl. III
102, 103
Karel, arcivévoda rakouský I 144; Karel IV. II
10, 24, 97, 142, 163, 166; Karel VI. I 20', 38',
55, 57, 104, 183, 184, II 50, 53, 55, 78, 80,
184, III 66, 86'; Karel VII. kurfiĜt bavorský a
král ýeský, císaĜ Ĝímský I 20, 76', 77, 126',
143', III 11', viz též „kurfiĜt bavorský“; Karel
kníže Minstrberské II 26; Karel, vévoda
Lotrinský I 95', 96, 108', 134, 134', 135, 149,
151', 152', III 11'
karmeliti III 61
Karré Daniel, starší radní, býv. špitálmistr I
185, 186'; Jan, kontrolor obecní III 192';
Václav, písaĜ špitálský III 116; Karréová
Anna III 186'
Kartouzy u Jiþína I 149
karty hrací III 89
kasárna, Qvasikasárna III 27', 37, 38, 40, 48',
49', 50, 50', 51, 51', 54, 58, 62, 63', 64', 65',
68, 71, 72', 80', 125, 128, 140, 145, 153, 154',
157', 172', 174', 182, 185', 190, 193', 194',
196', 197, 199', 201'
Käselbier Christian III 74'
kat III 199
sv. KateĜina, ves I 150'
Katterbauer Bernard III 153'
de Kavernak Ferencz I 64'
Kavka Ludvík II 125
Kbel II 93
Kegler František I 172, 182; Jan I 182, II 92,
manželka Anna I 182; Josef, novic S.J. I 182,
184', 186, III 121'; Václav I 182, 184', III 85;
Václav, jurista I 63', 100', 135, 149', 150 185,
III 3', 40', 97; VojtČch I 182, III 42' a násl.,
86, 175', 200; P. Kegler VojtČch I 182, 185;
Keglerová KateĜina I 182; Lidmila III 96,

120'
Kelský Frantz, kantor I 185'
Kemlich Martin, arcidČkan II 35
Kerner Jan III 160'; Václav III 144, 160, 191'
Khevenhüller, generál I 79', 110'
Khun Josef I 122', 153', II 68, III 42', 63', 126
Khuenburg Ferdinand, hrabČ arcibiskup II 184
Kinská Marie Augstina, hrabČnka roz. Pálffy I
122;
Kinský hrabČ, nejv. kancléĜ I 76', II 77; Filip II
29, 79, 82, 114, 115, 116, 117, 144, III 2, 5,
7, 34'; P. Kinský JiĜí S.J. rektor koleje II 137
Kintzel Václav, knihaĜ III 86
Kircheisl Jan, posel ordinární III 187, 187',
190', 191, 192'
„kláda“ Másnice II 74
z Kladrub viz „DivĤþek z Kl.“
Kladsko I 61, 77
klášter sv. Voršily viz „Voršilky“
Klecar Zachariáš, arcidČkan I 185, II 33, 34, 35
Klement X., papež II 184
klenoty kostelní zmincovány I 51'
klima viz „podnebí“
Klimeš Karel, obecní starší III 2, 50'
klopýĜi II 99
Kluky ves I 85'
Klusák Jan z Kostelce a na HlízovČ III 176
Knaur Eliáš II 62
Knín II 104
knížata a vévodové v Obn. Z.Z. I 42'
kobylky III 31, 58, 61', 67
Kocerady I 133'
Kocourek JiĜí III 116
P. Koded Franciscus I 183
Kodedová Anna I 187
Kodet III 138
Kojice, ves I 136
z KokoĜova hrabČ, nejv. mincm. II 28
koleda arcidČkanova I 50
Kolín Nový I 62', 64', 74', 79, 83', 84, 85, 88,
101', 107, 108, 108', 123', 133, 134, 134', 135,
135', 136, 149', II 14, 77, 80, 83, 96, 104, III
6, 17, 79, 80', 90, 113'; brána Horská I 135;
brána Pražská I 135
Kolín nad Rýnem I 78'
kolínský poštmistr III 187
z Koloredo, hrabČ I 53'
z Kolovrat II 40; hrabČ Filip II 79, 82, 84, 114,
133; hrabČ František I 122, manželka roz.
ýernínová II 122
kometa I 78, 79', 128', 151, 175', 181', III 158
komisí rektifikací III 25, 26, 26'
komora zĜízená v král. ýeském: agenda III 59,
poĜadí presidentĤ II 135
Komorní Hrádek I 132'
Konárovice II 93
konfiskace: statkĤ Kutné Hory I 52; statkĤ v
Obn. Z.Z. I 45'
z Königsfeldu, hrabČ administr. horní a nejv.
mincmistrství III 7
Konrád, faráĜ malínský II 43
konsistoĜ horská II 123, pražská III 184, 195',
200
kontribuce: císaĜská II 88, 116', III 1', 8', 20',
27, 38', 39, 62, 69', 76, 76', 78, 83', 92', 98,
102', 103, 114, 118', 125, 126', 131', 139, 141,
143', 149', 150, 150', 154, 157, 159', 160, 161',
177, 177', 182', 194', 195; váleþná I 50, 50',
51, II 62, 63, III 150'
kontribuþní mČstský viz „Procházka“
kordy zapovČdíny III 85'
korouhve havíĜské II 98
korunovace: Františka Lotrinského na císaĜe I
151, Marie Terezie I 119', 120, 122', 123',
124, 124'
P. KoĜínek Jan S.J. II 91
Kostka z Postupic Bohuslav, nejv. mincm. II
25; Vilém, nejv. mincm. II 26; ZdenČk, nejv.
mincm. II 25
Košková provd. RĤžková v.t. III 138', 141
KouĜim I 85, 107', 108', 134, 134', II 13, 105,
III 9
Kozel Zikmund z Rejzntolu II 93, 96, 142
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krádeže III 87, 180', 182, 184'
kraj: Bechynský I 88, III 61'; Boleslavský I
149'; ýáslavský I 75', 84', 87', 88', 101', 108,
128, 129', 132, 147', 150, III 48', 53, 60, 61',
76, 78, 147, 150', 168', 185', 189; KouĜimský
I 79, 109, 142, 147', III 91; Královéhradecký
I 147', III 61'; LitomČĜický I 149'
krajský fysikát chirurgĤ III 5'
Krakovský z Kolovrat Filip, hrabČ II 26, 26'
„král“ viz „Fridrich, král pruský“
P. Král JindĜich S.J., rektor koleje I 186', II 21,
138
králická halda II 12
Králové Hradec I 149, 150, 152, II 15, 23
Královice I 133
kramáĜi III 101
KrasoĖovice I 52'
Kraus, zlatník III 175, 182', 199'; OndĜej III
151
krejcar II 98
Kroh Kryštof, berghofmistr II 50, III 4', 122'
krtek, krty vypuditi I 37
Krtský Jakub Melissæus, arcidČkan II 143
Krubius Jan, arcidČkan II 35
Krumlov I 61'
Krupá, ves I 52'
krvesmilstvo I 183
kĜen III 146'
KĜesetice I 4, 51', 52, 52', 85', II 93
kĜíž: španČlský v dĜevČ tĜešĖovém I 144, 145',
uherský v dĜevČ švestkovém I 98, 99
Kubík Jan III 42'
Kubín Karel, senátor I 187; Karel Hotmilský,
primas II 72, III 168'; Tomáš, šichtmistr II
23, III 160'; Václav I 103', 107', 153', II 18,
144, III 134', 168'
Kuklík I 133', II 10, 11
Kundrát roz. Moškvan I 144
Kuntz, býv. direktor hospodáĜský v Tupadlích.
III 171
Kunz arendator III 186', 191'
kurfiĜt: bavorský I 60', 61', 62, 62', 63, 64, 66,
66', 74', 76', 103, 116, 129', 144, 146', 147',
viz i „Karel VII.“; Saský I 62', 94', 103', 134',
152, 152'; kurfiĜtové Ĝíští I 138'
Kutná Hora I 60, 63, 63', 76, 76', 78, 78', 79,
80, 82, 83, 83', 84, 87, 87', 88, 93', 94', 96, 99,
100', 103', 104', 107, 107', 108', 113', 115,
119, 122', 123', 124, 127, 128, 129', 130', 132',
133, 134, 134', 136, 141, 143', 144, 147', 150,
153, II 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 29,
30, 32, 37, 38, 39, 42, 46, 51-4, 56, 58, 61, 62,
63, 64, 68, 73, 74, 78, 82, 104, 106-7, 124,
141, 142, 157, III 1, 9, 10', 12, 17, 17', 18, 19,
25-27', 29, 33, 34', 35', 37, 40, 49', 55, 58, 58',
60', 63, 64', 65, 70, 71, 71', 72', 74, 76, 80, 83',
98, 102', 107, 110 a násl., 120', 126, 128 a
násl., 140', 157, 172, 173', 190, 191', 197
- boží muka II 137, III 111
- brána: ýáslavská I 64', 84, II 29, 59, 61, 62,
82, 94, 157; Kolínská I 88, 183, III 181;
KouĜimská II 43, 68, 95, III 22, 94, 107;
Žižkova I 185'
- branka Klášterská II 95
- þtvrt NámČtská I 64', 66, 84, 138, III 7'
- dluhy obce kutnohorské i aktiva I 4, 50, 51,
127'
- Dolejší mČsto II 157
- Hrádek, tvrz nad Páchem II 40, 103
- kaple sv. Trojice I 54', II 65, 68, 119, 119'
- katovna III 125'
- klášter viz „Voršilky“
- kolej sv. Barbora I 52, II 40, 43
- Kolmark I 89, II 59
- kostel sv. Barbory II 13, 30, 39, 40, 61, 80,
112, 113; erb mČstský nad portálem I 159'161', 183', 184, 184', II 21, 44, 52, 53, 54, 55,
138, 142; archa II 110, 139, 142; hĜbitov,
kirchov I 138; kaple sv. Františka Xav. I 89',
II 112, (kaple mincíĜská þi Písecká); kaple sv.
KateĜiny II 112; oheĖ v kostele II 80; plat z
mince 2 kopy týdnČ II 26; pouĢ 4.XII. III 95',
200'; socha panny Marie I 89', III 101, 103';
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stĜecha II 44; zvony II 91, 102, 103
- kostel sv. BartolomČje II 41, 113, III 7, 157'
- kostel sv. Jakuba I 184, 184', II 30, 32, 33, 40,
42, 43, III 7, 81, 158; aparát nový mešní III
194; epitaf Bernarda Daþického z Heslova I
186; kĜíž misionáĜský I 187; kĤr literátský III
7; pouĢ 25.VII. III 137; praporec turecký II
62; socha Ecce Homo III 103; vČž II 143, III
64; zvony II 41, 142
- kostel sv. Jana KĜtitele II 42
- kostel sv. Jana Nepom. II 68 a násl., III 8, 64,
67, 141', 156, 157', 174, 177', 188', 193, 193',
198'
- kostel sv. JiĜí II 40, 113
- kostel sv. Lazara pĜed stínadly II 57, 113
- kostel sv. Martina I 85, 87, II 41, 113
- kostel sv. MaĜí na TurkaĖku II 42
- kostel na NámČti I 184', II 41, 107, 113, III 7;
hĜbitov I 185, II 12; kostnice III 8; kruchta
III 168; oltáĜ III 177'; vČž II 41
- kostel sv. OndĜeje za KouĜim. branou na
Holcmarku II 42
- kostel sv. Petra a Pavla na Rovni II 42
- kostel sv. Trojice II 41
- kostel sv. Václava a Michala v PnČvicích II
13, 42, III 42', 78', 96, 133
- kostel Všech svatých II 41
- kotce soukenické I 66
- most u ýásl. brány pĜes Pách II 157
- oheĖ v ýeské ulici I 183, II 68, III 22, 30',
175', 182'
- pivovary II 13
- povodnČ II 157
- pĜedmČstí: Cech, Hloušky, Holcmark,
Kolmark, Nové mČsto, Pách, RoveĖ II 100
- Psí rynk II 49
- radnice II 64, III 107, 111; radní svČtnice II
107, 108; Ecce Homo II 107, 108, 180';
hodiny III 197', 199'
- RoveĖ, na Rovni III 26'
- Rozškvarky I 84
- Staré seminarium III 125'
- trhy I 135, II 42
- “u stínadel“ III 22
- ulice: ýeská I 183, II 41; Panenská II 98;
Vinná II 89
- zemČtĜesení II 177
Kutovec z Ourazu Benjamin II 60
kĤže: barvení I 24; k horám II 3
kwerktág III 54'
Kynter Eliáš II 42
kysýĜi II 99
Labe I 63', 84, 134, 135, 135', 149', 150, II 38,
60, 80, 165, III 18'
Labuška JindĜich II 62
Labuškovské dČdiþky III 162
láce II 158, 159
Laczy Martin III 12
Ladislav Pohrobek II 25, 84, 90
Lahviþka Václav, hĜebenáĜ III 65', 78', 115'
Landškrounský Jakub Ferdinand, arcidČkan I
185, II 35
Landtmilitz I 104', 111, 129, 129', 142, 149',
150
P. Lang VavĜinec, kaplan III 203'
Langer III 81
Larisch, hrabČ III 102', 114, 145
Lauer František II 28, 73
z Lauren I 122', II 2, 4, 20, 21, III 5', 23'
lázeĖ zádušní II 112
Lažanský, generál I 104'
Ledeþ I 108', III 60, 167'
legitimace žen padlých III 176, 180', 208'
lékárny a patyky I 136
Leopold I. II 30, 38, 62, 78, 80, III 66, 192;
Leopold Vilém, arcíkníže I 53, II 61, 62
P. Leskauer Paulus S.J., rektor horský II 136
lesy III 197'
letování cínem I 169'; mosazí I 170; mČdí,
stĜíbrem, železem I 170
Libák Mikuláš z PojedČ II 57
Lhota II 93
LibeĖ I 63

Liberec I 149'
Libice II 80
Libín I 160, 161
Libuše I 111, II 10, 150, 160, 163
sv. Lidmila II 163
Liebštejnová, hrab. roz. Kinská I 122
z Liechtenštejna, hr. Pavel Kryštof I 43
Linec I 77'
Lipnice I 53, II 63
Lípa František, mistr tesaĜský III 87
Lipoltice II 57
Lipské pivo = rastrum I 3'
Lisabon II 149
lišej vzteklý neb prašivý zahnati I 38'
LitomČĜice I 100, 104', 109, 110
Lobkowicz, kníže, generál I 61', 95', 108, 108',
109, 113', 114, 115, 149, III 90, 95, 104', 199'
Lomec I 52
Lorec, tvrz s pivovarem I 50, 50', 51, 52, 52', II
39, 44, 88, 94, 117, III 10', 162, 202', 203
Lorecká Elška z Ylkuše II 142; Lorecký JiĜík z
Elkuše II 94
lorýĜi II 100
Lošánky I 52
Lošany I 52, 108, 130; lošanecký purkrabí I
107'
lot II 100
lotrinské vojsko I 74', 75, 76, 77', 78, 79, 82,
82', 83', 84, 85', 88, 89, 89', 91'
Lotrinsko I 21
lotrinský vévoda viz „Karel, vévoda lotr.“
Loukotka, tenorista III 4'
Ludman, doktor senátor I 187, II 115, III 63',
64
Ludvík Jageilo II 26, 91; Ludvík XIV. I 8'
Lustig Bernard III 65; Jan III 190; Václav III
61', 101', 134', 136', 151', 154, 155', 156, 157',
158, 161', 169', 176, 179, 184', 198', 200'
Luther Martin II 61
Lutice II 166
Lužice II 13
Lysander Bohuslav I 103', 104', 107, 107', II
43, III 11'
Maden Mikuláš, zlatník III 175
magistrát: kutnohorský III 73, 76, 80, 133', 134,
158, 159, 161, 167', 168; pražský III 54
malcontenti viz „nespokojenci“
Malešov I 82, 132', II 104, 157
Maliþký z Perštejnice III 132, 139
Malín I 51, 123', 124, II 14, 15, 42, 56, III 106
Malínské mýto I 185', III 5, 91, 92', 100', 117'
Marche Cristian, tabák. fabrikant z Drážćan III
70', 71, 101, 121, 132, 135, 138, 170, 183',
184, 186', 195', 196
Panna Maria I 60; kutnohorská I 79, 83, 96',
129', 138, 149, 182, 184, III 94, 95, 101, 103'
Marie, královna, manž. Ludvíka Jag. II 91
Marie Terezie I 57, 58', 59', 61, 78, 79', 82', 88',
89', 91', 92, 95, 96, 97', 99, 101', 103, 103',
108', 117, 119, 119', 120, 122, 123', 124, 124',
125, 126, 126', 127', 128, 133, 134, 139, 141,
141', 142, 142', 144, 147', 152, 152', 184, II
29, 88, 140, III 9, 23', 64, 66, 67, 97, 103,
103', 104, 105, 106, 106', 107 a násl., 128
markytánky I 134, III 174'
Mars = Smrtonoš, planeta I 7
Marschovski II 130'
maršálek královský dvorský I 45
Martin z Tišnova II 167
z Martinic BoĜita Zdislav II 27; hrabČnka I 96'
Fr. Martinus S.J. II 51
MaĜík Václav, šichtmistr II 23, písaĜ krevní III
5
masitá sbírka, kolekta III 3', 181, 182, 183
Máslník Jan II 74
„Másnice“ kláda II 74, 121
maškar zápovČć III 80, 85
Matouš Hradecký, arcidČkan II 74
matrimonium sacrilegum I 162
Matyáš, císaĜ I 51', II 11, 13, 42, 49; král
uherský II 25
Mauricius, arcibiskup Pražský I 124', 144, III
64

Maxmilián II. II 10, 27, 38, 190'
Mayern, svČtící biskup pražský II 32, 184
Mazánek, ruþníkáĜ v Sedlci III 173
Mazauch Jakub II 45
mČć letovat I 170
Melanchton Filip II 147
MČlník II 100, 103', 104', 107', 108, 108', 150'
Melusina I 78'
Mentzeli Frant., služebník ouĜední III 2, 137
mČsíc = Luna I 6, 6'
Messer Karel, kurfirtský bavorský Hofkamarad
I 63
Michal z VrchovišĢ II 103
Michlík, krejþí III 155', 161'
Mikulov = Nyklspurk I 79'
milice viz „Landtmilitz“
Miller, nejvyšší švédský I 53', II 63
milosrdní bratĜí III 61
milostivé léto I 60', III 86, 129' a násl.
mince: mincovna I 51', II 43, 44, 51, 167; peníz
II 61, 97, 98, 100, III 124'; devalvovaná
zákaz III 132'; bavorská zapovČdína III 29';
brandeburská zapovČdína III 189
mincíĜi II 99; vlaští II 24
mincmistr II 24, 25
minorité III 61
míra rekrutĤ III 124'
Miránková Anna II 113
miránkovský kalich II 64, 107
Miroslav II 178
místodržící v Praze I 126', II 52, 71, 72, 75, III
5'
Miškovský Martin, písaĜ lorecký III 61
mistr ostrého meþe v Litomyšli III 191
Mitis Václav, horní hofmistr II , 1, 2, 4, 5, 9,
21, 97, III 10, 33', 115', 122, 122'
Mitrovský, hrabČ II 29, III 5', 19, 35', 49', 51,
51', 65, 68, 69, 72, 93, 95', 97', 98' 99, 114',
117', 131', 133, 133', 135', 139, 142, 143',
149', 152, 157, 158', 159, 159', 160', 161, 161',
162, 162', 163, 167', 168', 169', 171', 172,
173', 176, 177, 184', 185, 185', 186', 187',
188', 190, 190', 191, 192, 192', 193, 195', 197',
198, 198', 199', 200', 203
Mittreger Jan III 133', 136', 137, 150'
Mladen Erhard II 166
mlýn Hotmil II 18; Matyášovský pod sv.
Barborou II 46, III 37', 39'; na Baštách II 45,
III 113'
mlynáĜ v Starkoþi III 131'
mlýny samotížné II 89
Mnata I 111, II 163
Mnichov I 77', III 183
množství lidu horního II 42, 43
móda III 67', 179'
monstrancí havíĜská II 98
mor II 89, 183; dobytþí III 67, 70', 74, 78, 80,
83, 145, 178, 181', 183', 199', 200
Morava I 75, 76', 77', 78, 79', 83, 89', 113, 116',
144, 151', 152', 154', 157, III 26, 74, 148,
161, 172', 173'
Moravec Zikmund, železník III 136', 192
Moritz, generál I 133'
moĜe I 4'
mosazí letovati I 170
Moserovská pretensí III 38', 48', 78, 81, 143'
Moškvané I 20', 21, 147', III 6, 9, 10, 11', 12,
17', 19, 19', 20, 20', 22, 25, 25', 26, 26', 29, 30,
30', 33', 35, 38', 41, 50', 57, 63', 75', 77, 78'
motovidla III 115, 123
Müller Jan, služebník úĜední III 175', 192'
Multzer Václav z Rozenthalu I 184', III 125';
Multzerová Helena I 186'; Terezie z
Wiesenthalu II 89, III 125'
mundus = svČt I 16
Musical-Impost III 4, 128, 139
muziky, taneþní zábavy zapovČdíny I 150' , III
173, 203
mydláĜi III 7
mydláĜská taxa III 83, 93', 99
mýdlo, návod k vaĜení I 8
mýdlová fabrika v Rakousích III 187
Myrasthes don Carlos chymicus I 183'

myslivci I 101', 103, 132'
myslivost II 75, III 74, 199'
mýta III 56', 91, 132', 149', 162', 184, 186';
mýto Malínské viz „Malínské mýto“
nadace kutnohorské II 59
Nadasdy generál I 149
Náchod I 148
nápisy na zvony II 181
Nasavrcká plavba II 16
von Nassau I 136
Neapolské vojsko I 75
Nebovidy I 134, II 14
nejvyšší hofmistr v Obn. Z.Z. I 45'
nejvyšší maršálek král .v Obn. Z.Z. I 46
nejvyšší mincmistr II 24, z Bibrštejna Karel,
ýábelický Jan z Soutic, z Guttštejna Albrecht,
Hlavsa Petr z LiboslavČ, Horstorfar Jan z
Malesic, Karel kníže Minstrberské, Kostka
Bohuslav z Postupic, Kostka Vilém z
Postupic, Kostka Zdenko z Postupic, z
Martinic BoĜita Zdenko, z Oprštorfu Vilém,
Šlik Friedrich z Pasaunu, z Švamberka
Erazim, Tunkl JindĜich z Brníþka, z
Valdštejna Hanibal, z Valdštejna Bernard, z
Weitmille Beneš, z Weitmille Šebestyán, z
Vitence Jan, Vranovský JiĜí, VĜesovec Vilém
z VĜesovic, Zbynko ze SobČslavČ, Žampach
Jan z Potštejna, Želinský Kryštof z Sebuzína
nejvyšší purkrabí pražský, poĜadí II 133;
Kolovrat Krakovský hrabČ Filip III 27, 28
nejvyšší sudí III 35
nekatolík I 19
NČmecko I 20'
NČmecký Brod I 63, 63', 66', 75, 123', 124, 130,
132, II 61, III 6, 9, 30, 52, 60, 76, 81', 137',
185'
nespokojenci s obecním hospodáĜstvím,
malcontenti, II 8, 17, 74, 75, 76, 77, 114, 117,
120, III 1, 4', 35', 101', 170', 178
Neškaredice I 52', 85', II 93, III 85'
Netolický ć Eysenberg Václav, generál I 7',
134', 135, 136, 136'
Netolický, baron, podkomoĜí II 29, 69, 70, 71,
79, 114, 115, 116, 117, 121, 122, 143, 144,
145, III 1', 2, 4, 4', 5', 6, 6', 8', 9, 10, 18', 19,
20', 21, 25, 28, 29', 33, 34', 35, 35', 36, 36',
37', 38, 39, 39', 49, 53, 65, 68, 71, 71', 73, 76,
83', 90', 95', 98', 133, 172
Netolitzky sv. pan z Rysenberku Václav
Kazimír, král. místodržící I 7'
v. Neuberg I 162
Neuberg, generál I 164
Neumann, Dr I 101', 122, 186', II 23; František
III 79, 115'
Nezamysl III 163
Nimotch, baron I 133'
Nisa, mČsto I 60, 61', 82, 138, 149
Nomenclator qvadrilinguis II 141
nomina sanctorum anagrammatice deducta I 13
Norimberk I 96', 150', III 7
Nosticz, hrabČ, president nad apelacími III 93,
160'
Nové Dvory I 59, 62, 82, 93, 127', 150, II 144,
III 74', 83', 95', 104', 175, 189, 200, I
P. Novomlýnský, kaplan Voršilek III 203'
Novomlýnský Matyáš III 55'
Novotný Jan, sládek I 185'; Robert III 160,
170', 192, 192', 196, 201'
nový zemský katastr III 81
Nožiþka Václav, servus consularis II 123
Nymburk I 89, 100, 107, 107', 109, 129', 136
Obitecký Josef z Obitec na Klucích I 85', II 23,
24, III 50'
Obitecká, sleþna I 186'
obloha - hvČzdy I 6
Obnovené ZĜízení Zemské I 39'
obroþní II 120, 121, 144; janovický III 2'
occupatio I 9', o. ferrarum
oþí bolesti, mdlý zrak, léþení I 170
Oderin Frantz II 112
odúmrtí II 38
M. OldĜich, faráĜ malínský II 56, 181
OldĜich z Hradce „Udalricus de Nova domo“ II

25
Olomúc I 76', 128, 151'
olovo I 93'
Opava I 60, 60'
Opatovice II 93
z Oprštorfu Vilém, nejv. mincm. II 27
de la Orade, hrabČ I 53'
Ornatus Mikuláš II 95
Osel, horník II 97'
osmisoudcové II 26, 95, III 69, 94
Osterlengk, „nejvyšší“ I 53'
Othmar, opat sedlecký I 169
otok, lék proti otoku noh I 26'
Ovenus, Extractus ex Oveno I 30
Pacovský, žid kolínský III 190'
pád hor kutenských II 11
Padyany, generál viz „Bathyani“
Pách potok II 42, 58, 94, 103, 157
Pachta Fr. Jos., hrabČ, nejv. mincm. II 29
P. Paleþek Jan S.J., rektor II 139, 200'
Palfy, generál I 77, 78
PanduĜi I 95', 100', 101', 108', 132', 133', 134',
136', 137, 137', 138', 143', 144, 150', II 22, III
139'
panna bystrozraká II 149
panství kutnohorské pĜed „rebelií“ I 52
papež I 162'; viz Benedikt XIV., Klement X.
papír štemplovaný III 32, 40', 87', 89, 89', 90,
90', 126, 136, 154', 170
Pardubice I 85, 132, 132', 133, 135, 135', 136,
150, 152
PaĜíž I 89'
Pasov I 61'
Pátek Karel, pozĤstalost III 66, vdova Rozina
III 66
patoky III 5
patroly vojenské v mČstČ III 85'
patronát II 18, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 52,
69, 73, 73'
pavláni III 61
pavovati není povinností II 6
Peþky ýervené I 83, 135'
peklo, o pekle horoucím I 26
PelhĜimov III 200
Pelikán František, urburní II 8, 18; MatČj, pekaĜ
I 184
pense, pensisté III 49, 158'
pernikáĜi III 138', 141', 148, 151, 161, 163, 171'
perníky cizí III 88
Pernykl, generál I 110'
de Persini, generál francouzský I 108
Perštejnice I 4, 52, 52', 85', II 93
PeĜina-Sængerovští vČĜitelé III 87
PČtiperský, syndicus nymb. III 140'
Petr, arcivévoda rakouský I 157; Petr Leopold,
arcivévoda II 121
Petr Linicida, pláteník II 112
Petraš František, správce statkĤ obecných III
22, 28', 38, 153', 156', 157; Petrašová Anna
roz. Erythrajová I 185; dĤchodní v Lorci I
186'
Piacenza I 153'
Pica BartolomČj, opat sedlecký II 125
píce pro vojsko I 60
Pillati Tadeáš, syndicus I 186', II 144, III 5,
154', 170, 171'
Pírknar ŠtČpán II 56
písaĜ krevní II 26, III 5, 11
písaĜi radní mají býti právníky III 182
Piscis Jan II 62, 124
Písek, mČsto I 76, 76', 79', 89, 95, 127'
Písek Petr a Václav bratĜi II 112
písmo svaté „Textus Sacræ Scripturæ“ I 28, o
smrti
pivo: cizím vojskem vypité I 111, 143';
deputátní III 4, 32, 73'; cena a drahota I 134,
135, II 57', III 20', 33, 39, 57, 57'; dobré chuti
dČlati návod I 25'; hostinská I 50'; lipské = z
Lipska = rastrum I 3'; lorecké I 50, III 4, 29',
71, 163, 202; sedlecké I 50'; vratislavské =
Schips I 3'; z várek sousedských I 50'
planety I 6, 7, obČžnice
plátna III 182, 186
183

„plecháþe“ groše II 97, 100
Plotz Karel I 186'; Ploczová Klára I 183
pluk brandenburský I 83'; Caroli I 96;
Colloredo III 170', 190', 191; Daunovský III
172'; Engelfurtský I 53, III 63; Gallasovský I
54, II 64; Harrachovský III 15, 194; Kolovratovský I 59, 152'; Litychovský I 53', II 63;
Thürheimbovský III 37; Wolfenbüttlovský
III 173'; Wurmbarndtovský I 134', III 7
PlzeĖ I 61', 127`, II 14, 38, III 29, 60', 64', 139',
140
PnČvice II 13, 42
PoboĜ I 52
Poþátky I 104, 183'
poþet obyvatelstva v krajích I 13'
poþty obecní III 33, 35', 49, 85', 94', 95', 97',
137', 138, 139, 161', 174
poddaní III 56, 58
poddanství: o slibu a pĜísaze dČdiþné
poddanosti I 40
PodČbrady I 53, 87', 89, 132, 149', II 62, III
195
PodhoĜany I 103', III 72
podkomoĜí II 29, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 81,
82, 115, 116
podnebí klima I 5
pohodný brandýský III 74; nymburský III 140'
pokladnice sladovnická v ýaslavi III 60
Pokuš Václav II 60
pokuty III 181
Poláci s medvČdy III 84
Polák Vilém, obroþní II 121
Poliþany I 52
Polná III 139'
polské vojsko I 58'
Polsko I 153, 157
polský král August viz „August“
PomoĜany I 89', 133'
pontony I 147', 152', 153, II 68, 121, III 12,
18', 23, 38', 95
Popel OldĜich z Lobkovic II 27
popis neusedlých i usedlých III 159'
poruþníci III 70'
poĜadí: biskupĤ a arcibiskupĤ v ýechách II 131,
132; nejvyšších purkrabí II 133; opatĤ
sedleckých II 180; presidentĤ nad apelacími
II 134; presidentĤ ZĜízené komory II 135;
primasĤ mČsta II 146; rektorĤ koleje S.J. v
Kutné HoĜe II 136; rychtáĜĤ královských II
148
poslední soud texty písma I 28'
posty III 37', 153', 184', 203
poštovský Ĝád III 144, 184', 187
poštovská stací III 35, 37
postilioni III 125
de Potacz, obrist I 148'
potaš III 178
PotČhy I 101
z PöttingĤ Frant., hrabČ, nejv. mincm. II 28;
Pöttingová, hrabČnka, roz. Michnová III 191
poutníci cizí III 199'
povČtĜí viz „podnebí“
povodnČ v ýechách II 154 a násl., III 30'
pozĤstalost: horního hofmistra II 22; mČšĢana,
ve funkci horní zĤstávajícího II 3
præcedencí mČsta pĜed úĜadem horním II 50,
viz i „pĜednost mČsta“
pragmatika Eleonorská II 76, 79, III 141
Praha I 53', 61', 62, 62', 63, 63', 64, 66', 74', 75',
76, 76', 77, 78, 79, 79', 80, 85, 88, 89, 92, 93,
93', 94', 95, 96', 97', 99, 99', 100, 100', 101,
101', 103, 104, 104', 107, 108, 109, 110', 111,
111', 113, 113', 115, 119, 124, 129, 129', 130
132, 133', 136', 137, 137', 138', 139, 141, 142,
142', 151, 152, 152', 153', II 13, 39, 43, 63,
142, 160 a násl., III 26', 28', 60', 77', 78, 140,
146
- Bílá vČž II 62
- Bradáþ II 156
- brána: Bruska I 63', 111; Horská I 111;
Karlovská u Karlova I 63', 137; KoĖská I 111;
Nová I 64; PoĜíþská I 111; Strahovská I 63,
63', 64, 94, 95, 95', 96, 111; Svinská I 111,
184

136'; Újezdská I 111, 137; Vyšehradská I 111,
136'; Žitná I 124, 136'
- BĜevnov, u sv. Markyty I 63
- Bubeneþ I 63, 64
- Emausy, klášter na Slovanech I l11, II 163
- hrad na vrchu Svinském I 111, II 24, 160, III
197
- hradby, šance I 149', III 116
- Hradþany I 77', 111
- kapucíní na hradČ a Hradþanech 101'
- Karlov I 111
- Karolinum I 111, 128
- kláštery I 111', 132', II 167 a násl.
- kolej S.J. v Klementinu III 151
- kostely II 167 a násl.; sv. JindĜicha na
stínadlech, I 78; sv. JiĜí na hradČ II 163, 164;
sv. Matouše na Hradþanech II 166;
- kostel sv. Víta na hradČ II 34, 165, 166; hrob
sv. Jana Nep. I 74', 124; kaple sv. Václava I
124'; korunovace Marie Terezie I 124, 124';
vež I 111'; zvony II 102
- Letná I 63'
- Loreta I 95
- Lubenec I 95
- Malá Strana I 75', 76, 77', 94', 96, 111, 137,
137', II 102
- Modrý kĜíž na PoĜíþí I 94'
- most: KarlĤv I 111', 130, 130', 136', 137', 139,
II 14; prašný I 100, 111
- na Františku I 111
- “na vinici“ I 95'
- Nové mČsto I 75', 111, II 14, 166, kostely I
111
- palác ýernínský Belvedere I 94, 95, 95'
- PetĜín, Lorentzberg, vrch sv. VavĜince I 63',
111, 113
- Podskalí I 111, 136'
- PoĜíþ I 63', 94'
- požáry II 175
- radnice NovomČstská I 124
- Staré mČsto I 75', 77', 111, 114, II 163
- Strahov - Sion I 94, 111
- špitál Vlašský III 155
- trh KoĖský I 77', 78, 137', 141
- ulice Jesuitská I 136', 137'
- vrch: Svinsky = hrad I 111, II 24, 160;
VČtrný, na VČtrovČ, u sv. ApolináĜe I 111
- Vyšehrad I 63, 111, 113, 136', 137', II 163,
164, III 117
- zahrada: císaĜská I 111; Mansfeldovská I 94,
95, 95'
- židovské mČsto I 111, 137, 137', 138', III 155
- Žižkov I 108'
prach stĜelný II 61, III 181'
z PráchĖan Bartoš II 93, Mikuláš I 52
praporec turecký viz kostel sv. Jakuba: praporec
práva: horní krále Václava II. I 11, 25, 45;
Rudolfovská II 44, 45, 94; mČstská I 9
Pražané II 61, 104, III 37', 48', 53', 75', 139',
146'
preclíky III 183'
pregéĜi II 100
prenéĜi II 99
primasové mČsta II 146
privilegia II 37, 80, 119, III 37', 75', 78
procesí I 90, 127, 130, 138, 182, III 61', 96,
171', 192, 194, 195'
prodej domĤ horských do rukou panských a
knČžských II 37
Procházka Jan fabrikant tabáku III 153'; Josef
kontribuþní v Lorci III 93', 95, 97', 98'
Prokeš erckaféĜ II 61
sv. Prokop I 148'
prokurátoĜi I 47, III 182, 189, 191'
promoce doktorĤ III 199
provaz dolu Oselského II 97
provaznický cech II 76, 77
proverbia prudentum I 34'
prubýĜi II 99
pruské vojsko I 58', 60, 63', 74', 75, 75', 76, 77,
78, 79, 79', 82, 82', 83, 83', 85, 85', 88, 88', 89,
89', 90, 90', 91, 91', 92, 93, 93', 94, 95, 99,
103', 111, 122', 129', 130, 132, 132', 133, 133',

134, 134', 135, 135', 136, 136', 137, 137', 138,
138', 139, 141, 141', 147', 148, 148', 149, 149',
150, 150', 151, 151', 152, 152', III 38', 41, 68,
82, 127', 139', 144'
Prusko I 20, 133', III 74'
pruský král viz „Fridrich“
PĜedboĜice I 52, 52'
pĜedivo, pĜelivo III 115, 184', 186
pĜednost: mČsta pĜed úĜadem horním II 44, 50,
III 122, 167', viz i „præcedencí“; Kutné Hory
pĜed Plzní a BudČjovicemi II 14, 37, 38, 69,
118, III 29', 54, 139'
PĜehoĜovský Frant. z Kvasejovic nejv. mincm.
II 28, 62
pĜelka = pradlena III 115
PĜelouþ I 129, II 104
PĜemysl Oráþ ze Stadic II 150, 161; PĜemysl
Otakar II. II 11
pĜepych a galanterní vČci zakázány I 119', III
67'
PĜíbram I 78
pĜíbuzenství osob magistrátních III 133', 150,
152, 162'
pĜísloví I 34'
PĜítoka I 52, 133'
pĜíze III 125
pĜiznávací listy III 60
Ptáþek, zvonaĜ II 103
Ptaþovský Karel, provazník II 77
Pták, na Ptáku I 133'
puchalterie III 33, 35'
PucheĜ I 52, 52'
punþocháĜi viz „cech punþocháĜský“
Putz Jan Ignác, gegenhandler III 18', 22'
Pyšely I 100'
pytláci III 184'
Fr. Raab Ignác S.J., malíĜ II 139
Ráb, pevnost III 91'
Rabenstein Ignác I 153', III 42', 160'
Rácové I 110'
Radnice III 177'
Rakouské vojsko I 64, 75', 76, 77', 90, 90', 91',
95, 95', 96', 108, 132, 134', 136, III 1, 82
Rakousko I 116'
Rakousy I 110'
Rakovník I 127'
Ramhofský Ignác III 134'; Jan, agent pražský a
deklamátor král. ý. I 122, II 75, 143, III 193;
JiĜí II 61; Josef I 135, 153'
rancion viz „výpalné“
ras III 199
rastrum viz „pivo lipské“
Rašín, baron III 58, 154'
v. Rathenou, hejtman pruský I 84
Ražump, havíĜ III 71', 85', 88, 102', 123, 127,
135', 136, 140', 148', 200, viz též „Ulrich
bažantník“
P. Reichenberger Rudolf S.J. II 178
z Reinburku Jan, nejv. mincm. II 28
Reinhardus, mincíĜ florentský II 24
Reitknecht Otto, opat sedlecký I 127, 183, II
67, 181, III 7, 12', 99', 123, 173', 190'
renovace I 127', 128, 183, II 9, 29, 37, 69, 70,
74, 76, 79, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 95, 114,
121, 124, III 6, 116', 118, 133, 135', 147',
155, 159', 168', 169', 170, 187', 188, 188'
representace zemská III 59
Ressler Petr, hejtman pĜi Landtmilitzi I 149'
retrograd I 3
revisitací 1733 III 81
Reym Christoph, berghomistr IIII 140
Rinnerová Anna roz. Keglerová I 183
Robmhápová, baronka III 33
Rokycany I 113', 165'
role emfyteutická kolejská III 92'
Ronov I 91', 136, II 121
Rossi, tabák-fabrikant III 132
roštýĜi II 99
z Rosenbergka Theodor, referendarius III 33'
Rudolf II. II 11, 38, 42, 45, 49, 52, 60, 94;
Rudolf, král þeský „Kaše“ II 10
rulle usedlostí III 80'
ruské vojsko I 157, viz „Moškvanské vojsko“

Rusko I 143'
Rusové viz „Moškvané“
Rušilová KateĜina III 152
Ruthartové II 14, 60, 91; Rozina II 91
RĤžek Václav jinak Pacelt III 18', 27, 30', 34',
35, 35', 40, 52, 63', 66, 68, 77, 138; RĤžkova
manželka viz „Košková“
RĤžiþka Bernard III 152'
rychtáĜ královský I 122, 122', II 71, 72, 84, 95,
112, 122, III 2', 32', 34, 73, 76, 77, 93'; poĜadí
rychtáĜĤ král. II 148
rychtáĜ mČstský II 4, 94
Ryjk JiĜí Berounský I 52'
Rýn I 129, 151'
Ĝád sv. Voršíly viz „Voršilky“
Ĝemesla, Ĝemeslníci III 185
Ĝezníci cech III 181, 182, 183, 189', 196
ěezno, Ratisbona I 16, 116', 139
ěíþany I 66
ěím III 129', 143
ěíše ěímská svatá I 21, 151', 157, III 9, 11', 38
Salava Petr II 93
z Salmu hr. Julius I 43
Samuel z Hrádku II 47
Samuelis Daniel, starší radní I 186; Frant.,
arcidČkan II 35; Jan III 116
sanytr III 178
sardinský král I 78, 79'
saské vojsko I 63, 63', 64, 64', 66, 66', 74', 75,
75', 76', 77, 79, 82, 82', 99, 111, 133', 134,
148, 148', 149, 149', 150, 152', 153, II 22, 50,
III 41
Sasko I 59, 100, 103, 116', 139, 141', 152, 152'
Saský král I 78, viz „August“
Saturnus = Hladolet I 7
Sázava ves I 148', Ĝeka I 133'
Scriptura Sacra: Textus Sacræ Scripturæ: o
smrti I 28
Seckendorf, generál I 110'
Sedlecký klášter I 62, 127, II 12, 18, 25, 32, 33,
37, 56, 58, 65, 76, 103, 123, 125, 136, 159,
172', 173, 173', 176', 193, 193'
- kostnice II 178, 179, III 123'
- opatové: Antonín II 58; Bonifácius II 31;
Expolt II 178; Jakub II 58; Othmar I 169;
Reitknecht I 127, 183, III 190; RĤžiþka Jakub
III 193, 193'; Theodorius II 179; Snopek
JindĜich II 180; Václav II 56; Zahrádecký
Otto I 127, 181'; Zedok II 58; viz též „poĜadí
opatĤ sedleckých“
sedlecký dvĤr I 51'
Sedler Thadæus, hofrichter II 73, 114
Sekerka Jakub II 1, 3
seminarium II 40, III 182'
Semotamová Dorota II 80
serviti III 61
du Seschel generál, pražský komandant 1742 I
77
hr. Schaffgotsch, nejv. purkrabí král. ý. I 62',
76', 108', 124, 145'
Schaffgotsch Jan z Kunštátu I 52'
de Scharvilier, generál I 139
Schindler, fendrych duelant sĢat III 179'
schips viz „pivo vratislavské“
Schleichert Frant. z Wiesenthalu III 120', 155',
156, 162', 183', 194'
Schleichertová KateĜina, býv. Kubínová, roz.
Daþická, I 54', II 19, 68, III 118', 162'
Schmid Jan, hodináĜ III 128'
Schneg, major saský I 82', 83'
Schön Jakub, šichtmistr II 21, 22, III 9', 161',
188'
z Schönfeldu hr. Mikuláš, nejv. mincm. II 27
de Schoerre, generál I 113
de Schotzenpach, General-Qvartiermaister I 66'
Schwarz Berchtold, Bartulus Niger II 61
Schwerin, generál pruský I 129'
Schwerin ml., nejv. poštmistr pruský I 132
hr. Schwerts-Sporck III 92'
silnice I 119', III 77', 80, 83, 150', 160, 178,
191, 193, 194', 198
sirotci III 70', 189, 202'
Sitzendorf (Sintzendorf) hr. I 163

Sixta Frant., primas havéĜský II 1; Václav z
ZvíĜetína, cís. rychtáĜ II 123; Frant., novic
S.J. I 185
Skalice I 107'
Skalka III 104'
Skopec, vážný III 182', 186
P. Slánský Anselmus O.S.F. III 143
Slavík Tomáš III 137
Slezsko I 20, 20', 58', 59, 59', 60, 61, 61', 62',
75, 77, 79', 85, 89', 91, 95, 127', 128, 129,
141, 148, 141', 147, 148, 148', 149, 149', 150,
151, 152, 152', 157, II 13, 23, III 9, 11', 38',
48', 61, 78, 81', 82, 117, 143'
slunce I 6'
Smíšek Jan z VrchovišĢ II 40, 41, 103
smrĢ, „o smrti“ I 27, 28, 28'
Smrtonoš - Mars planeta I 7
SnČm II 7, 140, III 27', 28, 61', 63', 64', 197'
snČmy: v Obn. Z.Z. I 41'; v Kutné HoĜe držané
II 51
Snopek JindĜich, opat sedlecký II 180, 181, III
100
Solnice I 135
Sobušice II 93
solare týdenní III 49, 71', 184'
souboj III 173, 179'
soud boží (text písma) I 28'
soudy sedlské III 35, 83', 123', 124, 183, 202'
soudy vedené obcí kutnohorskou II 9, 17
souchotiny, lék proti nim I 24, 38
Sponsalitia fragmenta de Sponsalitis I 15
sportula umrlých III 93, 97', 98', 141', 162,
171', 179, 184, 185', 191, 192'
správa statkĤ obecních pozemských III 8', 9',
21', 22
Spreng I 153'; P. Spreng Ant. III 142'
Springer Ignác písaĜ krevní III 5, 11, 61'
Spurný Václav I 183
stans osob magistrátních III 2, 2', 8', 64', 97',
162, 171
Stará Boleslav I 100
starokolínské mýto III 150'
starší nad havéĜi III 53', 135'
Starý Kolín I 135, III 97, 104', 113', 117'
statky obecní, odevzdané po konfiskaci
jesuitĤm I 52
stav: duchovní v Obn. Z.Z. I 42; mČstský II 69;
panský a rytíĜský v Obn. Z.Z.I 43; stav III. v
Obn. Z.Z. I 43'
stavové I 123', 124, 126, II 94, 140
ze Steinsdorfu Frant., direktor novodvorský III
132
Stejšek Zikmund II 93
Stephanides Václav Teplický, arcidČkan II 35,
123, 124
Stobÿ, generál švédský II 64
z Strážnice viz „JetĜich z S.“
Strer Norbert S.J., rektor koleje II 43, 137
stromoví vysazovati III 85
strýc erbovní v Obn. Z.Z. I 44
StĜíbro (Mies) I 107'
stĜíbro II 22
stĜíbrem letovati I 170
stĜíkaþka III 198'
studánka u Bylan sv. VojtČcha II 38, III 191',
192
studiorum methodus III 175'
Suchdol I 82, 134', III 9, 10, 11', 12
sucho II 83
Sukov II 10
sĤl I 75, III 29', 30, 33', 34, 37, 39, 40', 48, 85,
85', 87', 137'
sultán I 38', 163'
Svatba Václav z Tuchotic II 56
svátky III 203
svatokrádež I 183, III 79, 80
Svatomír Zrúbek z Újezda, arcidČkan II 31, 32,
35
svČdkové v Obn. Z.Z. I 48
svČt, jeho velikost I 4, definitio mundi in
abeceda I 16
Svídnice, Schweidnitz I 148, II 13
symbola rythmica I 11'

Šaník Tobiáš, správce janovský III 120'
ševci III 196', 197
šibenice II 62
Šiefer, soused SmiĜický III 18', 27, 30', 34', 35,
35', 40, 41, 52, 53', 63', 66, 68, 77, 138'
P. Šindler Ignác S.J., rektor koleje I 186', II 138
Šindler, opat kláštera Želivského III 178'
Šítín Václav, písaĜ osmisoudcovský III 4', 61',
94
škody: mČsta pĜi pavování II 16; váleþné mČsta
I 54, 142, 142', 143, 143', 146', 151', II 62, 63,
84, 121, III 63', 102
škola: svatobarborská II 27, 41, 96;
vysokostelská II 41, 96, 142
škrkavky lék proti š-m I 38
P. Šlechta Jan III 189
Šlechta Václav III 101'
Šlik Friedrich z Posaunu II 27
Šmerovská Barbora roz.Cikánová III 36
Šmerovský z Litkovic Václav Felix II 43, III
22, 36, 138
Šmíd III 135'
ŠpanČlé I 75, 77', 120, 121', 153'
šperky III 67'
Špicberk II 10, 58
Špilberk I 110', III 37, 114, 125
špitál sv. KĜíže I 52', II 41, 56 a násl., 181, III
90
šprlink, vrabec, „aby šprlinkové obilí sité
nežrali“ I 38'
špýrský biskup I 151'
P. Šrámek Václav, primiciant III 91', 92
Šrámek Václav, šepmistr I 90, 122`, III 75
šranky, mýta III 185'
Štamperský Frant., hospes curiæ II 108; Václav
Rafael III 149'; VavĜinec, senátor I 187, II
108; VavĜinec (jiný) III 65
štanveg, Steinweg, Kamenná stezka II 95
ŠtČdroveþerní dary III 30, 133', 145'
„štekatar“ léþení I 38'
ŠtČpánová Anna I 187
ŠtČpány, radní I 182, 186; Josef I 186; Václav
ml. I 187
Šternberk nad Sázavou III 178
z Šternberka Petr, mincmistr II 25; hrabČ,
president komory ý. I 66'
Šternberková Helena roz. Multzerová I 186'
štola sv. MaĜí Magd. I 50, III 69
štosýĜi II 100
Štrasburk I 113, II 61
P. Šturm, primiciant III 180
Šultys Jan z Felsdorfu I 51, II 124; Michal,
obyvatel kaĖkovský II 45
Šustr, správce statkĤ pozem. III 8'
z Švamberka Erazim, nejv. mincm. II 26
Švédové I 141', II 50, 61, 62, 64, 81, 106, III
41
Švédsko I 89
tabák cizí III 88, 93'
tabáková fabrika, tabákový fabrikant III 11', 25,
34', 36, 36', 39, 39', 40, 65, 68, 69', 70', 71,
100', 101, 106, 114', 121, 132, 135, 138, 139,
153', 176, 183', 184, 185', 189, 190, 190', 196,
200; tabákové kvantum, tabáková sbírka,
tabáková kolekta I 51, 127', 128, 143', 182, II
8, 75, III 1, 3', 5', 8', 12, 25, 27, 48', 189';
tabáková resta III 5', 6, 9, 36', 40, 63', 64', 93',
139, 176, 183', 184, 185'
Tábor I 130', 132, 132', 133
táboĜi II 14, 25, 98, 104, 105
tác ordinární i extraordinární I 76, 76', 80, III
3'; extraordinární I 111, 113, 122', III 25';
pivní I 143', III 68, 139', 144', 194; vinný III
136', 154
Talpací II 22
tanec pokutován II 95
Targo Karel, tabák-fabrikant III 39, 40, 65, 68,
68', 69', 70', 71
taxa duchovních III 102', 114, 118, 134';
magistratualní II 76, 78, 88, 89; za inkolát,
nobilitaci atd III 4
Temešvár III 57', 79, 80, 97'
P. Tempis, Feldtkaplan I 134'
185

Templ II 98
teplý leden III 35, 92, 150
dr Terer I 128
TČšík Zikmund, faráĜ námČtský II 124
Theodor, bratr císaĜe Ĝím. Karla VII., biskupem
I 128'
Theodoricus, opat sedlecký II 179
thesaurus I 10'
Thomas, šichtmistr II 9
z Thunu hr. Jan Zikmund I 43; hrabČnka z
Thunu I 76
hr. Thürheimb III 38, 50, 51, 53, 57, 58, 63
Ticháþek Václav II 68
Tichý Václav emfyteutista III 160
tituly nČkterých oficírĤ saských i pruských III
na desce
Torstenson generál švédský I 53, II 62
Toskánská knČžna I 119
Toužil JiĜí III 152', 153
Traun generál I 149
z Trautmannsdorfu hr. Adam I 119; Eleonora II
65, III 18
baron Trenk, generál uherský III 37, 79', 80, 93
de Tresky Ant. I 64'
Trevír I na pĜední desce
trinitáĜi III 85', 145', 191
z Trittenpachu I 185
z Trojanovic Jan, viz „Jan z Tr.“
Trutnov I 129, 151, 151', 152
TĜíska Tobiáš, primas II 124
Tuchotice II 93
tuláci III 75'
z Tulechova Jan, cís. rychtáĜ II 124
Tunkl JindĜich z Brníþka, nejv. mincm. II 26
Tupadly I 84', 133
z Turby, cís. rada III 75'
Turecko I 182, 183, III 74
Turin I 78
TurkaĖk III 86
Tvaroha Ant. III 114'
Týn nad Vltavou I 88, 89
Týnec nad Labem I 62', 78, 129', 133', 134',
135', III 117
TýništČ dvĤr I 52, 52'
ubytování vojska, Einqvartierung I 60, 78', 79,
143', II 37, 68, 71, 74, III 17, 17', 19, 19', 20,
25', 27, 27', 28', 30, 33', 36', 37, 38, 40, 48',
49, 49', 50, 50', 51, 51', 52', 52, 53, 53', 54,
55', 57, 58, 58', 59, 60', 62, 62', 63, 64', 66',
69', 70, 72', 94', 177, 194', 196, 196', 198
uherská královna = Marie Terezie
uherské vojsko I 77', 78, 79', 91, 93, 99, 99',
100, 100', 101, 103, 104', 107, 108, 113, 132,
133, 133', 134, 137, 148', viz i „husaĜi“
uhlí: nedostatek II 2, 3, III 161'; se vzĖalo II
61, 80
UhlíĜské Janovice I 133', 134
Uhry I 133, 153
UhĜi I 101, II 14
Újezdec I 52
Ulrich, bažantník viz „bažantník“
Úmonín I 134, 134'
universita pražská III 159, 175'
úroda 1751 III 146'
Uršulinky viz Voršilky
úĜady král. a zem. v Obn. Z.Z. I 45
úĜedník pozemský II 144
usedlost v krajích I 13', III 25, 78
Úvaly I 108'
uvítání viz „beneventací“
Vacek Václav, hæretik III 140
sv. Václav I 130, II 163, 164, 165, 166
Václav II. II 7, 10, 11, 12, 24, 103; Václav III.
II 12; Václav IV. II 25, 90, 97, 104; Václav,
opat sedlecký II 56
váha obecní III 182'
z Valdštejna Bernard, nejv. mincm. II 26
Valdštejn Hanibal, nejv. mincm. II 18, 27, 28
váleþné škody sousedstva I 53, 63
Valenta, desertér III 101'
Valentin, knČz II 105
Wallis, generál I 161
válka tĜicetiletá II 12, 1741: I 59 a násl., 1742: I
186

20, 84, 1743: I 129 a násl., 1745: I 141 a
násl., III 1
Walter, hejtman žehušický III 153'
Vanþura, místodržící III 51; správce III 8', 34',
35, 98'
vandrovní Ĝemeslníci III 84'
Wanko Jan 151', 159'
várky sousedské I 50', 51, II 9, 27, 84, 87, 88,
116, III 1, 1', 97'
Warta v Kladsku I 60
Wartenpreisová Barbora roz. Janovková III
150'
wasserkunst I 50, 76, 76', 122', II 6, 42, 50, 88,
117, III 6, 6', 28, 30, 68, 94', 95', 97', 99, 139',
141', 142, 144, 144', 145, 146, 146', 147', 151',
154'
Wayer Frant., berghofmistr I 187, II 1, 21, 23,
50, 52, III 122', 138
Wayerová, berghofmistrová II 5, 6, 126, 127,
128, 129, 130
Weidl Jan JiĜí III 132
Weissenbach, generál I 63'
z Weitmille Beneš, nejv. mincm. II 25, 61,
Šebestyan nejv. mincm. II 26
z Veleslavína Daniel Adam II 142
Veletov I 52, II 38, 57, 58, 60, 122, III 30, 58,
67
Velim I 150'
Velíšková Zuzana III 145'
Venczeli Frant., servus cosularis I 186', III 169,
177
verbunk I 59, 59', 60, 80, 89', 92, 92', 119, 122',
III 116', 196'
Vernir III 81, 81'
Versailles I 78'
Werschauser Frant. III 64, 101'; Theofil III
135, 138'
Veselka Jakub III 91', 93'
P. Veselý Fabian S.J., rektor koleje I 183', 184,
II 21, 44, 52, 55, 67, 138
vévoda lotrinský, viz Karel vévoda l.
vévodové a knížata v Obn. Z.Z. I 42'
Weysmonová Dorota III 174'
z VČžník, hr., Barbora III 175; hr. Bernard III
175; hr. Josef, kraj. hejtman II 23
VídeĖ I 59', 61', 62, 79, 111, 127', 138, 141,
144, 152', III 97, 142', 196
Vidice II 93
Vidlák, rybník III 198
Vidtmann Adam, cís. rychtáĜ III 4'; Antonín III
168; Karel III 129; Karel, rychtáĜ mČstský I
185
Vilém, král anglický I 11
Vilémov I 91'
de Villa de Castello don Louis I 134', 135', 138,
151', 186, III 91'
víno III 136, 136', 154
Winter Jan Fr., chirurgus III 17
hr. Wirben, nejv. purkrabí pražský I 66'
visitací zemská III 158, 180
z Vitence Jan, nejv. mincm. II 26
Vittenberg, generál. feldzeugmeister I 53', II 63
Vittenberg, mČsto II 61
Vladislav II. II 10, 24, 25, 26, 35, 38, 42, 45,
47, 48, 49, 58, 61, 93, 94, 95, 97, 102, III 192
Vlachová Lidmila III 197, 201', 202'
Vlachy Itálie I 153', III 37
Vlaský dvĤr I 135, 136, 136', II 24, 82, 90, 97,
124, III 133, 159'
vlny barvení I 21, vlna ovþí III 200'
Vltava I 103, 136', 137', II 160, 165
Vacet Josef, pernikáĜ III 138', 158'
Voda VojtČch, hutman II 21
Vodiþka ěehoĜ, mČstský rychtáĜ II 62
VodĖanský JindĜich, primas II 124; Mikuláš z
ýazarova, II 96, 142
VodĖany III 40'
Wohnsiedler Jan Bernard, berghofmistr I 187,
II 1, 21, 50, 81, III 22', 33', 122';
Wohnsiedlerová Terezie III 4'
Vojen II 163
sv. VojtČch II 80, 167, 191', 192
Vokoun, konsistorní kancléĜ II 67

Wolf Jakub, dČkan podČbradský III 137
Vorel Michal II 110, III 160', Václav III 171
Vorlová Barbora III 184, 186', 195', 196;
Magdalena, viz „Judexová“
Voršilky I 54, 85', 87', 104, 174', II 65 a násl.,
68, III 10, 10', 11, 13, 22', 25', 26', 30, 38, 69,
72, 78', 107, 107', 108, 110, 194, 202'
vort: sv. 3 králĤ II 1, 3, 6, 8, 9, 81; sv. panny
Barbory II 7
voskáĜi III 161
voskové svČtlo III 161
Votice I 133'
vrabci, vrabþí hlavy III 161, 88', 90', 91, 93',
98, 121, 137', 146, 173', 186
Vranovský JiĜí, nejv. mincm. II 25
Vratislav, kníže II 163, 164
Vratislav (Breslau) v Slezsku I 59', 60', 138,
152
vratislavské pivo I 3'
Vražda, baron I 107', 141', II 121, III 33, 39',
72', 102, 103, 127, 154'; Vraždová Marie III
176', 181'
vražda: berghofmistrové II 5, 6; dítČte III 74',
90', 126', 133', 135', 137', 197, 201'
z Vrbna, hrabČ Václav I 43
z VrchovišĢ, viz „Michal z V.“ „Smíšek z V.“
Vrš II 150
Vršovci II 150 a násl.
Vršovcová, hrabČnka III 160'
Vršovice II 150
VĜesovec Vilém z VĜesovic, nejv. mincm. II 11,
27, 125
vĜetena III 184'
Všerub Jakub, mincmistr II 25
Vulterýn Václav, st. radní I 186
výpalné I 51', 53, II 61, 64, 84, III 9, 29, 38',
48', 63', 69', 75', 78, 102', 143', 168', 174',
190, 191'
záduší, plat z Lorce I 52'
Zahrádecký Otto, opat sedlecký I 127, 181', II
1, 181
zajatci III 74
Zákupy I 119
Záruba, hejtman kraje þáslavského I 92', 134',
III 27'
Zásmuky III 19, 25', 71', 102', 143, 173'
zatmČní II 183, III 12'
Zbraslav I 110', 132, 136'
Zbraslavice I 88
Zbynko ze SobČslavČ, nejv. mincm. II 25
Zbyslav I 83'
Zedok, opat sedlecký II 58
Zeleného þtvrtku dary III 133'
P. Zelichovský Petr S.J., prefekt scholarum I
135', II 136, 147
zemČplazi III 31
zemČtĜesení v ýechách II 177, III 54
zemská rulla usedlostí III 10'
ZhoĜelec Gorlice I 152
Ziegler Leopold III 61, 81'
Zikmund, císaĜ II 14, 57, 61, 93; Zikmund
Korybutoviþ II 25
zima krutá I 113', 183', 184, III 22, 39', 41, 50',
70, 86, 116, 118', 125', 177'
zimnice léþení I 25', 38
zlatníci III 52
zlodČjstvo III 80, 83'
zmítaĜi II 99
Zmrzlík Petr, mincmistr II 25
Znojmo I 78
zprznČní II 121
zrádce I 121, 121'
zrĤda III 24, 24'
zuzanictví II 95
Zvára Karel III 2, 169'
zvod do domu III 40
zvonový nápis I 3', II 183
zvonaĜi III 201
Zybohlavy I 52, II 56
žába I 25', II 81
Žáky II 82
Žampach Jan z Potštejna, nejv. mincm. II 26
z Žampachu, hr. ZdenČk I 43

Žatecký Jan z Vejkrštorfu I 52
žebráci I 154', III 75', 84, 84'
žebrota duchovních III 61, 84, 84'
Žehušice I 135
železem letovat I 170
Želinský Kryštof z Sebuzína, nejv. mincm. II
27
Želiv, klášter III 178'

žena: mulier est janua mortis I 24; není þlovČk I
1-3; vlastnosti ženy I na pĜední desce
Žerotínská KateĜina z SmiĜic I 52
židi I 75', 92', 137, 137', 138', 139, 141, 146',
148', 149, 150, 153', II 2, 27, 38, III 13', 37,
58, 80, 92', 121', 122', 150, 155, 176, 190',
196
Žitava I 152, II 13

žito III 163
živly elementa I 6'
Žižka Jan II 11, 12, 14, 15, 25, 50, 61, 98, 104,
178
Žleby III 193', 195
Žlunice, tvrz II 39

RejstĜík chronologický
-3928: I 176
-3923: I 175'
-3886: I 175'
-3826: I 175'
-3630: I 175'
-3617: I 175'
-3599: I 175'
-3567: I 175'
-3559: I 175'
-3541: I 175'
-3492: I 175
-3365: I 175
-3325: I 175
-2000: I 175'
717: II 160
723: II 160
730: II 150
765: II 163
787: II 150
788: II 172
791: II 163
795: II 163
823: II 163
830: II 163
836: II 168
850: II 150
883: II 151
887: II 151
894: II 171
900: II 172
901: II 167
902: II 163
905: II 173
908: II 163, 165
911: II 163
912: II 163, 172
915: II 175
916: II 164
917: II 164
919: II 167, 172
921: II 164
926: II 173
927: II 169
928: II 170, 175
936: II 166, 172
938: II 165
941: II 165
942: II 172
971: II 131
980: II 131
991: II 173
998: II 131
1000: I 177', II 174
1006: I 177'
1010: I 177'
1013: I 177'
1016: I 177'
1017: II 131
1019: II 152
1021: II 152
1024: II 131
1025: I 177'
1027: II 158
1028: I 177'
1029: II 158
1030: II 131
1031: II 152
1034: II 154
1036: II 177
1048: II 171
1053: III 13'
1058: I 177'

1059: II 154, III 14
1064: III 13'
1066: I 177'
1068: II 172
1069: II 131
1071: II 154
1074: II 177
1084: II 158
1091: II 131
1097: I 177'
1098: II 131
1099: I 177'
1106: I 177', II 153
1111: I 177'
1117: II 171
1118: II 154
1122: II 131
1123: II 153
1124: II 174
1132: II 175
1133: II 170
1134: II 131
1139: II 172
1140: II 131
1141: I 177', II 154
1142: II 172, 175
1143: II 167, 178
1148: II 131
1149: II 182
1158: II 173
1161: III 14'
1167: II 131
1169: II 180
1170: II 168
1172: II 158
1174: II 174
1179: II 131
1180: II 154, III 15
1187: II 131
1196: II 131
1201: II 177
1203: II 168
1211: I 177'
1213: II 158, 175
1214: II 131
1216: II 167
1222: II 170
1224: II 131
1225: II 131, 169
1232: II 169
1233: II 168
1236: II 131
1237: II 12, 24
1239: II 131
1252: II 175
1256: II 169
1258: II 131
1264: I 178
1272: II 154
1276: II 12
1278: II 11, 131
1281: II 154
1285: II 174
1289: II 12
1291: II 175
1296: II 131
1300: II 13, 24, 40, 42, 43
1301: I 178, II 131, 168
1302: II 103
1304: II 40, 103
1305: I 178
1306: II 10

1307: II 104
1309: II 91
1310: II 97, 100
1312: I 178
1316: II 168
1318: II 178
1319: II 158
1320: II 169
1323: II 169
1324: II 56, 181
1329: II 158, 159, 177
1333: II 159, 169, 170
1337: I 178
1338: II 142, 175
1339: I 178
1341: I 178
1342: II 154
1344: II 131
1345: II 96
1346: II 169
1347: II 170
1348: I 178, II 166, 170
1350: II 168
1351: II 170, 171
1352: I 178
1355: II 170
1358: I 178, II 14, 40
1359: II 154
1360: II 171
1363: II 24, 56, 93
1364: II 131
1367: II 155
1370: II 155
1373: II 155
1375: I 178, II 172
1377: II 97
1380: II 61
1385: II 167
1389: II 61
1391: II 168
1392: II 155, 167
1393: II 112
1395: II 169
1399: II 175
1400: I 178, II 112, 112,
131
1401: I 178
1402: I 178, II 131
1403: I 178, II 25, 131
1406: II 25
1407: II 97, 168
1408: II 104
1411: II 131
1413: II 131
1414: II 112
1415: II 170
1419: II 99
1420: II 25, 74, 94, 104,
105
1421: II 131, 178
1422: II 14, 25, 61
1424: II 11, 12, 15, 15, 32,
104
1432: II 155, 175
1435: II 95
1436: II 57
1437: II 25
1439: I 178, II 180
1440: II 61
1441: II 51
1444: I 178', II 100, 103,
175

1445: II 155
1446: II 57
1448: II 159
1453: I 178'
1454: II 179
1455: II 90
1456: I 178', II 25
1457: I 178', II 100
1458: I 178'
1460: II 97, 98, 100
1462: II 40
1463: II 25, 155
1465: II 57
1467: II 25
1471: I 178', II 95
1472: I 178', II 56
1473: I 178', II 25, 57, 57,
61
1475: II 25
1477: I 178',II 51
1478: I 178', II 40, 90
1479: II 159
1480: II 58, 96
1481: II 58, 155
1483: II 113
1484: II 113
1485: II 24, 51
1486: II 159
1489: II 167
1490: II 41, 45, 103
1494: II 159
1495: II 94, 155
1497: II 25
1499: II 175
1500: II 35, 40
1501: II 156
1502: II 25, 110, 172
1503: I 178, II 42, 175
1504: II 14, 93, 169
1505: II 171
1506: II 175
1507: II 159
1508: II 26, 31, 35
1509: II 102
1510: II 91, 93, 102, 146
1511: II 10, 24, 110, 113,
177
1512: II 13, 93, 172, 175
1513: I 52, II 26, 95, 113,
III 9'
1515: I 52, II 13, 26, 58, 89,
156
1516: II 175
1517: II 35
1521: II 26
1522: II 26, 91, 147
1523: II 10, 26, 175
1524: II 10
1525: II 11
1527: I 50', 98
1529: II 107, 159
1531: II 158
1532: II 45
1535: II 172
1536: II 103
1537: II 74, 156, 175
1538: II 26, 46, 95, 175
1539: II 13, 113
1540: II 60
1541: II 13, 102, 172, 175
1542: II 89
1543: II 26

1545: I 52, II 156
1546: I 52, II 44, 61, 176
1547: II 153, III 31'
1548: II 26, 98, 134, 176
1550: II 58, 175
1551: II 95, 112, 148
1556: I 181
1557: I 52, II 58, 136
1558: I 50', 54', 88
1559: I 145', II 176
1560: II 168, III 175
1561: II 26, 58, 132, 176
1564: II 135
1566: II 26
1568: II 27
1570: I 52, II 135, 156
1571: II 158
1572: II 27
1575: II 27
1576: I 54', II 135, 176
1577: II 27
1578: II 135, 168
1581: II 132, 156
1582: II 156
1583: II 46, 59, 60, 135,
176
1584: II 60
1585: II 172
1586: II 113
1587: II 93
1588: II 46, 177
1589: I 52, 145', II 58, 59
1590: II 27, 96, 146, 148,
168, 177
1592: II 132, 168
1593: II 27, 44, 135, 135
1595: II 93, 135
1597: II 94
1598: II 143, 179
1600: II 173
1601: II 27, 94
1602: II 62
1603: II 148
1605: II 62
1606: II 174
1607: II 27, 135
1610: II 40, 148, 169
1611: I 145', II 135, 169,
174
1612: I 54', II 132, 135
1614: II 11, 101, 124, 146
1615: I 51', II 11, 177
1616: I 51', II 35, 39, 123
1617: II 124, 146
1618: I 51, II 11, 27
1619: I 51, 54', II 123, 176
1620: I 51, II 123, 135
1621: I 51', II 124
1622: I 51', II 12, 158
1623: II 35, 124, 125, 132,
146, 148, 158, 171,
173
1625: I 52, II 27, 78, 135,
173
1626: II 30, 35, 40, 51, 124,
146, 173, 180
1627: I 50', II 61, 173
1628: I 43, II 27, 135, 148,
171
1629: I 52, II 156
1630: I 51'
1631: II 136
187

1634: II 136
1636: II 176
1637: I 50', 54', II 136
1638: I 8'
1639: I 51', 53, II 61, 62
1640: I 39, 53, II 62, 135',
136, 168, III 17
1641: I 53, II 62, 158
1642: II 27
1643: I 53, II 61, 62, 63,
106, 134
1644: I 53, II 63, 64, III 17
1645: I 53, II 44, 63, 136
1646: I 53', II 63
1647: I 53', II 63
1648: I 50', 53', II 39, 63,
92, 136
1649: I 54, II 12, 64
1650: I 54, II 64, 167
1651: II 15, 157
1652: II 136
1653: I 52', II 136, 176
1655: II 171
1656: II 148
1657: I 54', II 174, 178
1658: I 4, 51, 51', 54, II 16,
64, III 17
1660: II 35
1661: I 50', II 37, 88, 159
1663: II 35, 178
1664: II 136
1665: II 27
1666: II 136, III 193'
1667: I 50, II 40, 50, 61, 88,
III 144'
1668: II 30, 31
1669: I 50, II 136
1673: II 35, 45, 136, 157,
173, III 64
1675: II 136, 176
1676: II 132, III 190

1678: II 28, 136, 176, III
21'
1679: I 185, II 35, 62, 167,
171, 176, III 15
1680: II 45, 148, 176
1681: II 28, 136
1682: I 185, II 34, 35, 157
1683: II 39
1685: II 59, 136
1686: II 136
1687: I 50
1688: II 28, 61, 134
1689: II 136, 148, 176, III
64
1690: II 18, 171, 177
1691: II 37, 38, 170, III 188
1692: II 92, 136
1694: II 14, 35, 36, 37, 51
1695: I 182, II 132, 136,
170
1696: I 80, 170', II 61, 62,
92
1697: III 12'
1698: I 184', II 40, 111
1699: II 136
1700: I 185', II 28, 137,
147, 171, 181
1701: II 180
1702: I 24', II 137, 179, III
103, 171
1703: I 182, II 101, 147
1704: III 129
1705: I 54', II 92, 134, 148
1706: II 92, 137, 183, III
12'
1707: II 92
1708: II 137, 171, 176, III
34
1709: II 41, 183, III 100
1710: II 28, III 12', 67
1711: I 54', II 137, III 67

1712: I 54, 77, II 65, 66, 67,
134, 157, III 67, 119
1713: II 40, 183
1714: I 182, II 32, 44, 118,
132, 137, 157
1715: I 8', II 33, 159
1716: I 182
1717: I 57, 186, II 28, 45,
134, 137, 183, III 10',
166
1718: I 169, II 18, 31, 33,
69, 176, 181, III 153',
164
1719: I 174', 182, 182, 187,
187, II 1, 108, 135
1720: I 182, II 73, 137, 159,
III 32'
1721: I 185', II 148, 159
1722: II 18, 35, 36, 44, III
122, 125', 183
1723: I 55-56', 123, 186, II
50, 132, 137, III 123'
1725: III 118'
1726: II 43, 68, 137, III 22,
40
1727: II 43, 45, 135, 149,
III 22'
1728: I 50', II 41, 43, 46,
50, III 83
1729: I 182, III 42'
1730: II 19, 137, III 175
1731: II 44, 132, 181, 185,
186, III 61, 186'
1732: I 181', 182, II 55,
138, III 55, 143
1733: I 159', 183', 184', II
21, 52, 54, 55, 132,
143, III 10', 13, 25,
80', 81, 196
1734: I 59, 182, II 68, 157,
III 200

1735: I 182, 182, III 46'
1736: I 182, 187, II 1, 23,
138
1737: I 182', II 1, 23, 68,
143
1738: I 51, 182', 183', II 1,
2, 5, 6, 7, 23, 54, 126130, 157, III 122
1739: I 50', 167', 182', 183,
184', 186, II 6, 8, 18,
19, 20, 23, 75, 88,
181, III 1, 43, 86',
138, 143, 174
1740: I 54', 57, 58', 60, 159',
160, 160', 161, 165',
183, 183', 184, 184',
II 8, 9, 16, 17, 18, 20,
21, 24, 28, 53, 54, 55,
138, III 1, 91, 138
1741: I 54, 54', 58'-68', 74,
76, 76', 78', 86, 108',
146', 152', 161, 161',
184', 185, II 12, 20,
21, 22, 42, 53, 55, 66,
III 1, 11', 28, 127, I
144'
1742: I 20, 20', 64-114, 128,
185, 185', 186, 189'190, II 22, 24, 66, 67,
88, 122, III 6', 15,
120', 144'
1743: I 20', 54, 114-128',
172', 186, 186', II 23,
148, 181, III 10
1744: I 54', 93, 128'-140,
142', 144, 151, 159,
186', II 12, 23, 28,
138, III 206
1745: I 25, 50, 54', 76', 139',
140', 141-152', 154',
186, 186', II 29, 44,

45, 64, 80, 140, 179,
III 1, 11', 13', 156
1746: I 149', 152'-154',
186, II 29, 68-89, 92,
102, 109, 118, 135,
159, 181, III 27', 31,
84, 170
1747: I 21, 154', 157, II 1,
41, 80, 114-122, 133,
138, 143, 144, 145,
159, III 15', 31, 174'
1748: II 29, 43, 67, 133,
135, 144, 145, III 1'31', 11', 33', 52, 81,
85, 93, 117, 119',
156', 168'
1749: I 157, 186', 62, 134,
138, 177, III 8, 31',
32-82, 61, 91, 93,
156'
1750: II 28, 29, 134, 138,
III 3', 8, 42, 61', 79,
82'-121, 132', 145',
156', 175
1751: II 20, 138, III 77', 97,
120, 120', 121'-146'
1752: II 132, III 3', 18, 97,
132, 147-176, 180'
1753: II 138, 139, III 3', 42,
98', 166, 172', 176200
1754: II 138, 176, III 199
1755: II 29, 41, 139, III 193
1756: II 29, 35, 139
1769: I 187
1775: I 187
1800: II 149
1819: II 61

PĜevodní tabulka mezi stránkováním rukopisu a tohoto vydání
nové pĤvodní
Kniha I.
3
0-2'
4
3-5
5
5'-8
6 8'-10'
7 11'-13
8 13'-15
9 15'-17
10 17'-20'
11 21-24
12 24'-27
13 27'-28'
14 29-30
15 30'-32
16 32'-33'
17 34-35'
18 36-36'
19 37-38'
20 39-41'
21 42-44
22 44'-47
23 47'-50'
24 51-53'
25 54-56
26 56'-58'
27 59-61'
28 62-65
29 65'-67
30 67'-68'
31 69-70

188

nové
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

pĤvodní
70'-71'
72-73'
74-76
76'-79
79'-81'
82-84
84'-86'
87-89'
90-92'
93-95
95'-97'
98-100'
101-102'
103-106
106'-108'
109-113
113'-115'
116-118'
119-121
121'-123'
124-126'
127-129'
130-133
133'-136
136'-138'
139-141'
142-144
144'-146'
147-149'
150-151'

nové pĤvodní
62 152-154
63 154'-159'
64 160-163'
65 164-167
66 167'-170
67 170'-172'
68 173-175'
69 176-177
70 177'-178'
71 179-180'
72 181-182
73 182'-184'
74 185-187
75
187'Kniha II.
76
0-4
77
5-11
78 12-16
79 17-24
80 25-29
81 30-34
82 35-39
83 40-43
84 44-48
85 49-52
86 53-57
87 58-62
88 63-68
89 69-72
90 73-77

nové pĤvodní
91 78-82
92 83-87
93 88-92
94 93-98
95 99-104
96 105-108
97 109-114
98 115-120
99 121-125
100 126-130
101 131-135
102 135'-138
103 139-144
104 145-150
105 151-155
106 156-160
107 161-165
108 166-170
109 171-175
110 176-180
111 181-184
112
184'Kniha III.
113
0-2'
114
3-5
115
5'-8
116
8'-11
117 11'-15
118 15'-16'
119 17-19'

nové
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

pĤvodní
20-23
23'-25'
26-29
29'-32
32'-35
35'-38
38'-41'
42-44'
45-47
47'-50
50'-53
53'-56
56'-59
59'-62
62'-65
65'-68'
69-71'
72-75
75'-78
78'-81
81'-84'
85-87'
88-91
91'-94
94'-97'
98-101
101'-104
104'-108
108'-109
109'-113'

nové
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

pĤvodní
114-115'
116-119
119'-122'
123-125'
126-129
129'-132'
133-136
136'-139'
140-143
143'-146'
147-150
150'-153
153'-156'
157-160
160'-163'
164-166'
167-170
170'-173
173'-176'
177-179'
180-182'
183-185'
186-188
188'-191
191'-194
194'-197'
198-200'
201-

*

Výpisy z mČstských knih týkající se VojtČcha Keglera a nČkterých jeho pĜíbuzných

1687.II.3: pan Jan Kegler vyžádavše sobČ do plné rady vstoupení s pĜítelem pĜednésti dal: že jistým Ĝízením božím syn jeho VojtČch
v stav sv. manželství vstoupiti míní s poctivou matronou Apolonou Veronykou Vernerovou, sousedou mČsta Brandejsa nad
Labem, šetrnČ žádajíce, aby vz. magistrát pro dalekost cesty nČkterými osobami z prostĜedku jich ozdobiti ráþili a to dne 9.
Febr. - Snešeno, aby se vinš a podČkování uþinil a za tu zdvoĜilost a pozvání 6 fl paní nevČstČ na kolíbku dáno bylo z Lorce.
To aby dali ty osoby, které on sobČ z rady vyvolí a tam na svadbČ pĜítomny budou. (Memor. 1680-7, L 36', Exurge f 2)
1687.XI.12: Na žádost pana Keglera oustní synu jeho VojtČchovi má zachovací list vydán býti. (Memor. 1680-7, N 21', Dicit 2m f 4)
1703.IX.11: Kšaft neb. pana Václava Keglera, mČštČnína, Horníka a spoluradního na H.K. (Lib. antiqu. flav. testam. 1658-1717, E
17' = 374; + Ĝada dalších zpráv o pozĤstalostním Ĝízení, trvajícím až do roku 1706. VojtČch Kegler a jeho bratr Václav byli
zastupováni plnomocníky.)
1703.XI.19: VojtČch mladší Kegler má bejti dán do NČmec do Jihlavi. (Memor. 1697-1707, I 38, Dicit 2m f 2)
1703.XI.26: Páni poruþníci sirotkĤv po VojtČchovi Keglerovi a VojtČch Kegler do rady obesláni a oznámeno: aby téhož sirotka do
Jihlavy dali. Mají jeho ještČ do velikonoci zde nechati. - DĤm mají KateĜinČ Brichové pronajíti. - Keglerovským sirotkĤm má
se dávati pivo spoleþní do vánoc. (Memor. 1697-1707, I 39, Dicit 3m f 2)
1704.X.27: VojtČcha Keglera do Jihlavy na studia dáti povoleno. (Memor. 1697-1707, I 83, Dicit 1m f 2)
1713.XI.20: VojtČch Kegler uþinil ohlášení o servusskou službu. PĜi tom producíroval attestatum od vz. magistrátu akademického
pražského, že jest tam ad procuratium pĜipuštČn. - Jest mu oznámeno: že sidce ta služba až posavád nevacíruje, nicménČ že se
jeho ohlášení zatím ad notam bere, an by se snad budoucnČ nČco takového vacírovalo. (Memor. 1713-18, 184', Dicit 1m f 2)
1714.V.14: VojtČch Kegler podal pĜipamatující spis o službu servuskou. - Jest to na povážení vzato a snešeno - aby té své žádosti
suplícírující užil, když ta služba servuská vacírovati bude. (Memor. 1713-18, 270, Exaudi 1m f 2)
1714.VI.27: VojtČch Kegler vykonal pĜísahu k službČ servusské ouĜadní. (Memor. 1713-18, 292, Dom. illum. f 2)
1715.I.30: pan VojtČch Kegler oznámil vz. magistrátu: že by s pannou Bábrlí Erythraejovou zasnouben byl, žádaje, by mu pĜi ouĜadČ
z ochrany propuštČna byla. - Má toho užíti. (Memor. 1713-18, 356, Adorate 2m f 4)
1715.II.6: VojtČch Kegler pozval vz. magistrát na svou svadbu ke dni 12ho currentis. Bude mu za to podČkováno a k tomu obČdu
piva hoĜkého ½ sudu, bílého ½ sudu a nČco od drĤbeže, pak nevČstČ nČco od stĜíbra na 15 fl r dle uznání pana primátora
[darováno] (Memor. 1713-18, 360, Adorate 3m f 4)
1715.IV.1: VojtČchovi Keglerovi, servo consulari, dopovČdíno: aby se za prokurátora stranám (jsa servus consularis), z jisté pĜíþiny
nestavČl a proto v pĜítomné žalobČ se vymazati dal. (Memor. 1713-18, 376, Laetare f 2)
1716.X.12: S panem VojtČchem Keglerem za práci pozlacování a psaní neb malování nápisĤv na Statui pĜi ouĜadČ skrz pana
šepmistra traktírováno bude. (Memor. 1713-18, 570', Da pacem f 2)
1732.II.4: paní Františka Keglerová, manželka pana VojtČcha Keglera, souseda a horníka, též z pp. osmisoudcĤv zde na H.K., stáĜí
25 let, pohĜbena k Matce boží na krchov. (Matrika vysokostelská 1732, 61)
VojtČch Kegler - osobní a rodinné údaje
bába: Anna Keglerová † srpen 1703, pohĜbena na NámČti
dČd: Jan Václav Kegler † 12. záĜí 1703, pohĜben na NámČti, dČti: KateĜina Brychová, Anna Rinnerová († 2.11.1739), VojtČch
otec: VojtČch Kegler 1687 pĜiženil se z Kutné Hory do Brandýsa nad Labem, svatba 9 února 1687, † 1695
matka: Apolena Veronika Vernerová, pak Keglerová, posléz Kvysová, souseda mČsta Brandýsa nad Labem † 1719
bratr: Václav Kegler z Brandejsa, manželka Regina Terezije rozená Dorngklau z Hertzogu, mČl syna Václava
manželky: Barbora Erythraeyová svatba 12. února 1715, † únor 1720
Františka Kodedová svatba 172.., † 1732 ve vČku 25 let (tchýnČ: Anna Kodedová † 31. února (?) 1736)
Lidmila (Anna) ovdo. Suková z Belle rozená Hodová z Elberodu svatba 21. listopadu 1733 v PelĜimovČ
synové: František *172.., † 1739 (?)
Maxmilian úmrtí uvedeno v I. knize
Václav úmrtí uvedeno v I. knize
strýcové: Josef Kegler: 1732 vstoupil do noviciátu jesuitĤ, 1737 Kutná Horá, 1738 Nové MČsto pražské, 1739 Klatovy, 1741 Nové
MČsto pražské, 1742 Trnava, 1746 Kuttná Hora
VojtČch Kegler, knČz, primice 27. dubna 1738, pak kaplan ve VodĖanech, † bĜezen 1741.
Václav Kegler, 1740 zaþal juri studírovati; 1741: toho þasu jurista, jenž taky vojanskou službu pĜi obležení mČst pražských konal
Hertl, jeho manželka Eleonora Josefa, jejich syn Petr Václav VojtČch Ignác, bába Anna Hertlová (23. ledna 1750)
Šimon Brych † 12. ledna 1736
teta: panna Františka Keglerová *1723, sestra Václava Keglera, svatba 15.5.1443 - manž. don Ludois de Villa de Castello,
hejtman regemen. Worumbrantovsk., 1745 porodila dceru
švagrové: Tadeáš Hoda z Poþátek, svatba 1740 - manž. panna Clara Plocová
Karel Plotz z Poþátek, svatba 4. února 1744 - manž. panna Rosarie, pozĤstalá dcera po neb. p. Janovi Šumpetrovi, kupci mČsta
TĜeštČ († 11.1.1749 umĜel)
sestĜenice (tĜi) rozené Brychové, ovdovČlé s dČtmi, jedna bídnČ pĜádlem vlny, druhá prádlem a tĜetí patokami se živČjí
Další rodinné údaje: Vácslavíþek Kegler s povoláním božím do Tovarystva Ježíše na studia rhetorices za svým p. professorem do
Kuttné Hory pĜijel a o Velikonoci odejel (1738)
panna Katrle Keglerová se vdala 1738.
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